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Î ncă  demult, lumeă noăstră  

romă neăscă  nu măi merge lă biserică . 

Oămenii de sus, de mijloc s i de jos ău 

uităt demult că răreă ce duce lă locăs ul 

icoănelor.  

Boieri, ostăs i, meseriăs i, negustori, 

dăscă li, slujbăs i, mări s i mici, s-ău 

lepă dăt de dătoriile că tre legeă lor 

cres tineăscă  – tot i sunt ăstă zi liber-

cugetă tori.  

Ș i, fires te, dăcă  dumneălor sunt ăstfel, 

trebuie s i femeile dumneălor să  fie 

ăstfel, ădică  liber-cugetă toăre; s i, prin 

urmăre, cum ăr puteă să  fie copiii 

dumneălor ăltfel decă t sunt mămele, 

ădică  ăltfel decă t liber-cugetă tori! […] 

Pă rint ii vos tri! 

Pră păstie de vreme nemă surătă  î ntre 

ei s i noi! Mii de mii de ăni de vă fi trecut 

de lă viăt ă lor pă nă  lă ă noăstră  s i tot 

nu li s-ăr fi s ters măi bine din inimile 

copiilor pomenireă s i drăgosteă s i 

evlăviă s i felul.  

Ei ău crezut s i s-ău î nchinăt, s i sufletele 

lor gă seău mă ngă iere s i tă rie î n 

î nchină ciune. 

Noi nu ne măi î nchină m, fiindcă  nu măi 

credem.  

Șufletele noăstre nu măi ău nevoie de 

mă ngă iere; inimile noăstre nu măi ău 

nevoie de tă rie, fiindcă  sunt de piătră , 



 

s i din piătră ăceăstă scă pă ră m 

scă nteile liberei-cugetă ri, noi romă nii 

fos ti ortodocs i, cări suntem măi 

des tept i, măi luminăt i, măi mă ndri, 

măi puternici decă t toăte neămurile 

lumii. […] 

Noi – nu ne î nchină m.  

Î nchine-se nerozii! 

Filosofiă noăstră  se pune măi presus 

de nevoiă î nchină ciunii! 

Clopotele – zgomot! Îcoănele – 

fleăcuri! Credint ă – moft! 

Î nchiză -se bisericile, surpe-se zidurile 

lor! 

Pă rint ii nos tri cări le-ău zidit erău 

nis te bărbări, nis te primitivi, fă ră  nici 

o cultură  serioăsă ; ei nu ăveău spiritul 

de exămen.  

Noi suntem oămeni moderni. 

Mă ture-se dă ră mă turile bisericilor, că 

să  se deschidă  locuri lărgi, piet e văste, 

pe cări, după  cerint ele progresului, să  

se zideăscă  oteluri mă ret e s i cluburi 

politice, teătre de vărietă t i s i burse de 

comert ! 

Ș i nu căre cumvă să -ndră zneăscă  ă 

ridică glăsul cinevă! Î n căzul cel măi 

bun pentru dă nsul, ăr fi un om ridicul.  

E destul că  biserică e tolerătă ! 

Un slujitor ăl ăltărului, că nd stă teă sub 

loviturile unei cumplite prigoniri, unei 

nă pă stuiri strigă toăre lă cer, izgonit s i 

măltrătăt că odinioără  Șf. Îgnătius ăl 

Constăntinopolei, mi-ă spus cu ădă nc 

ămăr:  

– Nu le e frică , fiule, de bă tăiă lui 

Dumnezeu?  

– Nu, pă rinte, i-ăm ră spuns; nu-i e frică  

nimă nui de bă tăiă cui nu crede că  este. 

Ai uităt că  ăi de-ă făce cu o lume căre 

nu crede î n Dumnezeu, cu o lume 

că reiă nu i-ă fost frică  să  prefăcă  î n 

pus că rii lă căs urile sfinte, î nchinăte 

credint ei stră bune, unde zăc oseminte 

de mă ret i voievozi? 

Șe vă măi schimbă lumeă noăstră  

romă neăscă ? Vă măi vreă Dumnezeu 

să  o reî ntoărcă  lă Dă nsul?  

Dumnezeu s tie! 

Deocămdătă , copiii nos tri vor merge 

pe căleă noăstră , cuminte. De ce ăvem 

s coli romă nes ti î n căre urmeăză  î nălte 

î nvă t ă turi ăle omenirii? Pentru că să  

ni-i lumineze s i că să  ni-i creăscă .  

Din ăceste s coli năt ionăle ies pe fiece 

ăn sute s i mii de viitori cetă t eni 

luminăt i, tot i liberi-cugetă tori, plini de 

despret  pentru vecheă ră tă cită  

credint ă  cres tină , ăstă zi demodătă , 

ridiculizătă , scuipătă .  

Ei ău î nvă t ăt o religie măi omeneăscă  

decă t ceă cres tineăscă . O religie căre 

predică  nu milă său î ngă duint ă, nu 

blă ndet eă s i omeniă; o religie ăspră , 

căre predică omului:  

“Es ti o fiără ! Gheărele tăle s i colt ii tă i 

sunt des teptă ciuneă s i s ireteniă. Fii 

perfid, crud, neî ngă duitor cu semenii 

tă i!  

Nu te uită o clipă  sus pe cer; ăici, î n jos, 

pe pă mă nt, uită -te cu ochii-n pătru, că 

s i cum ăi ăveă pătru picioăre; ăci, pe 

pă mă nt, se ispră ves te tot pentru tine!  

Es ti fiără , fii fiără !  

Fiărele n-ău biserică ; fiărele nu se-

nchină , fiărele n-ău Dumnezeu”. 

Sursa: www.razvan-codrescu.blogspot.ro 
Ion Luca Caragiale, Nimic fără Dumnezeu, 
Editura Anastasia, 1997.   



 

Cum despă rt im deci iubireă de 

ădevă r? Un singur Diălog poăte există: 

Fie „Diălogul iubirii î ntru ădevă r”, fie 

„Diălogul ădevă rului î ntru iubire”. 

Cres tines te nici iubire fă ră  ădevă r nu 

poăte există, nici ădevă r fă ră  iubire. 

Că nd iubes ti indiferent de ădevă r nu 

iubes ti cu ădevă răt. „Îubireă” ăceăstă e 

posibil să  fie noblet e, diplomăt ie, bune 

morăvuri, comportăment minunăt, 

ătăs ăre sentimentălă , orice ăltcevă, 

î nsă  iubire, iubire ă lui Hristos, nu este! 

Îăr că nd î i î nvet i pe ălt ii ădevă rul s i nu 

iubes ti, nu tră ies ti î ntru ădevă r. E 

posibil să  ăi cunoăs tere subt ire ă 

ădevă rului, e posibil să  crezi î n diferite 

dogme corecte, dăr nu es ti diferit de 

demoni. „Ș i demonii cred s i se 

î nfricos eăză ” (Îăcov 2, 19), dăr nu se 

mă ntuiesc! Credinciosul, urmă ndu-L 

pe Hristos î n toăte, î i iubes te pe tot i. Ș i 

pe cei de ăltă  credint ă , s i pe cei de ăltă  

religie, s i pe ătei, s i pe hulitorii s i 

prigonitorii Acestuiă. Tocmăi pentru 

că -i iubes te, ăre „măre tristet e s i 

durere neî ncetătă  î n inimă ”, fiindcă  

tot i ăces tiă sunt depărte de ădevă rul 

căre mă ntuies te. Cres tinul fă ră  

drăgoste este „ărămă  sună toăre s i 

chimvăl ră sună tor” (Î Corinteni 13, 1). 

Ce î nt elegem că nd spunem „Diălogul 

iubirii î ntru ădevă r” său „Diălogul 

ădevă rului î ntru iubire”? Nu cumvă 

făptul că  vom cercetă, î ntru iubire, 

spre ăflăreă ădevă rului? Acest sens ăl 

„Diălogului” ăr fi posibil să  existe doăr 

dăcă  doi ătei său necunoscă tori ăr 

hotă rî  să  diălogheze. Î nsă  ătunci că nd 

diălogheăză  un cres tin ortodox cu 

oricine ăltcinevă, ăcest sens este totăl 

exclus. Pentru noi ădevă rul nu se 

discută , nu poăte fi obiect de cercetăre: 

doăr se oferă . Ș i se oferă , deoărece 

există . Ș i există , fiindcă  ă fost predăt s i 

se pă streăză . As ădăr diălogul 

ădevă rului î ntru iubire (său ăl iubirii 

î ntru ădevă r), pentru ortodox 

î nseămnă : „Diăloghez cu cel de ăltă  

credint ă , din iubire pentru el, că să -i 

ără t unde este ădevă rul s i cum vă fi 

condus lă el”. Desigur, diălogul nu se 

identifică  cu predică. Vor vorbi 

ămă ndouă  pă rt ile, î s i vor spune 

punctele de vedere. Vor fi î mpotriviri, 

tensiuni, dezăcorduri. Î nsă  scopul 

ortodoxului vă fi mereu nezdruncinăt: 

fă ră  compromisuri s i cedă ri, vă 

depune mă rturie pentru ădevă r, cu 

stă ruint ă  s i ră bdăre! Dăcă  se căde de 

ăcord î n ceeă ce prives te ădevă rul, 

bine; dăcă  ădevă rul nu este primit, se 

î ntristeăză . 

Șuntem deci pentru „Diălog” cu 

păpistăs ii? Ș i dă s i nu! Dă, dăcă  putem 

diălogă î n condit iile de măi sus. Nu, 

dăcă  prin „Diălog” î nt elegem cercetăre 

ă ădevă rului, ădică  plecă m de lă 

ipoteză că  niciunul nu det ine ădevă rul 

ăbsolut s i integrăl, ci peste tot există  

fă ră me de ădevă r s i molecule de 

ră tă cire s i prin urmăre vom lucră 

pentru stră ngereă tuturor 

frăgmentelor de ădevă r, vom făce din 



 

ele un corp comun s i din ăcestă vom 

ăjunge lă un ăcord... Asemeneă 

„Diălog” niciun ortodox – ortodox 

ădevă răt, nu doăr cu numele – nu e 

posibil să -l ăibă , de vreme ce măi 

î năinte ăcceptă  s i mă rturises te că  

Duhul Șfă nt ră mă ne î ncontinuu î n 

Biserică  (Hristos ă î ntemeiăt o singură  

Biserică , nu măi multe) s i o conduce pe 

ăceăstă „lă tot ădevă rul” (Îoăn 16, 13). 

[…] Este trăgic să  vedem unireă că pe o 

ădunăre ăritmetică  ă cres tinilor... 

pentru ă î nfruntă măi eficient tăbă ră 

puterilor ădverse! Unireă (repet, 

unireă î ntru ădevă r, nu ceă î ntru 

ră tă cire), nu este un mijloc de izbă ndă  

ăl vreunui scop, fie el s i sfă nt. Unireă, 

că reî ntoărcere ă fiilor ră tă citori î n 

brăt ele mă ntuitoăre ăle Tătă lui, este 

scop î n sine! Adunăreă ăritmetică  ă 

cres tinilor este urmăreă fireăscă  ă 

unirii, este rezultătul căre vine 

ăutomăt. Î n niciun căz nu poăte 

constitui motivul s i scopul ăcesteiă. 

Dăcă  păpistăs ii se vor î ntoărce lă 

Șfă ntă Credint ă  ă Șinoădelor 

Ecumenice, î i vom primi pe ăces tiă cu 

brăt ele deschise s i cu inimă  bună . Astă 

nu pentru î nmult ireă puterilor 

cres tinilor (să  î ncetă m odătă  să  că dem 

î n ă treiă ispită  cu căre ă fost ispitit 

Hristos!), ci pentru î mplinireă voii 

Domnului, căre ă fost s i dorint ă 

tuturor ucenicilor ădevă răt i ăi 

Acestuiă, ădică  pentru plină tăteă Căsei 

Pă rintes ti. Dăcă  vor ment ine ră tă cireă 

lor, dăcă  vor continuă să  sust ină  

nă scocirile demonice ăle primătului s i 

infăilibilită t ii păpăle, ătunci să răcă s i 

smerită Ortodoxie să  ră mă nă  unde 

este. Î i este suficientă  comoără 

nestrică cioăsă  ă ădevă rului. „Ș i 

ădevă rul este măi măre s i măi puternic 

decă t toăte. Tot pă mă ntul cheămă  

ădevă rul s i cerul î l binecuvă nteăză  pe 

ăcestă, s i toăte lucrurile se cutremură  

s i tremură , s i nedreptăte nu este î ntru 

el... iăr ădevă rul ră mă ne î n veăc s i 

tră ies te s i stă pă nes te î n vecii vecilor... 

Binecuvă ntăt este Dumnezeul 

ădevă rului (părăfrăză  lă Î Ezră 4, 35 s i 

urm.). Amin. 

Sursa: www.areopagul.blogspot.ro 

 Vineri: 14 februarie 

18:00 – Șfă ntul Măslu 

 Sâmbătă: 15 februarie 

18:00 – Vecerniă 

 Duminică: 16 februarie 

08:00 – Utreniă s i Șfă ntă Liturghie 

→ Întoarcerea fiului risipitor 

→ Sfinții Mucenici Pamfil și Valent 
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