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Erezia nu este altceva deca t 

interpretarea dogmelor prin 

intermediul rat iunii umane. Este, 

as adar, î ncercarea omului de a 

î nt elege cu mintea sa tainele Lui 

Dumnezeu. Ș i, atunci ca nd omul 

î ncearca  sa  î nt eleaga  cu mintea ceea ce 

nu poate fi î nt eles, mai departe, vrea s i 

sa  clasifice aceste dogme. Vrea, adica , 

sa  î nt eleaga  logic ceea ce este dincolo 

de logica . Î n î ncercarea aceasta a lui, de 

a pricepe cu ajutorul rat iunii ceea ce 

este dincolo de limitele î nt elegerii 

umane, î n mod firesc, nu va putea sa  

surprinda  toate aspectele dogmei, s i 

va es ua. Îar aici apare erezia.  

 

As adar, erezia este rezultatul 

î ncerca rii omului de a î nt elege î n mod 

rat ional Cuva ntul Lui Dumnezeu, adica  

a descoperirii voii Lui Dumnezeu, ca ci, 

repet, descoperirea de la Dumnezeu 

este dincolo de î nt elegere, de a pricepe 



 

cu mintea, este dincolo de logica 

noastra . [...] 

Ce anume genereaza  erezia? Doua  

lucruri: diavolul s i egoismul omului. 

Diavolul este cel care î mpra s tie 

za zania î ntre oameni, as a cum 

cunoas tem din parabola evanghelica  a 

sema na torului. Dupa  cum v-am mai 

spus, aceasta este metoda lui, metoda 

mistifica rii. Dupa  Cruce s i Î nviere, 

diavolul pune î n practica  aceasta  

metoda  a mistifica rii, care î nseamna , 

de fapt, î ndepa rtarea de adeva r, sau, 

altfel spus, erezia. Diavolul nu neaga  

[ceea ce este evident pentru tot i] ci 

doar prezinta  lucrurile as a cum vrea 

el. Aceasta este metoda pe care el o 

foloses te sistematic. Ceea ce schimba  

din ca nd î n ca nd este doar nuant a. 

Î nsa , mereu va folosi aceeas i metoda , 

indiferent de epoca istorica , de la 

Ra stignire s i Î nviere s i pa na  asta zi. 

Mistificarea este rodul invidiei 

diavoles ti s i al ra uta t ii.  

Dar s i egoismul, de care omul da  

dovada  de foarte multe ori, poate sa  

dea nas tere ereziei. Erezia se nas te, fie 

din ma ndria de care omul da  dovada , 

fie din cauza viet ii imorale pe care o 

duce. Ata t ma ndria, ca t s i viat a imorala  

sunt folosite cu iscusint a  de ca tre 

diavol, sunt instrumente la dispozit ia 

sa, s i, ava nd î n ma inile sale pe cei 

ma ndri s i pe cei desfra nat i, transmite 

î n lume, prin intermediul lor, ereziile 

sale. 

Sursa: www.pemptousia.ro  
Părintele Athanásios Mytilineo,  
Mic Antiretikon – Diavolul și egoismul 
omenesc, cauzele ereziilor, 6 febr. 2014.   

Apostolul ne sfa tuies te sa  pret uim 

timpul. Oamenii observa  ca  timpul a 

î nceput sa  se scurteze. Acest lucru se 

î nta mpla  din cauza faptelor omenes ti 

rele, pa ca toase. O zi a devenit ca un 

ceas, o luna  ca o zi, dar cu toate acestea 

mult i dintre noi ra ma n î n aceeas i 

stare, continua nd sa  cheltuiasca  

timpul î n zadar. Șfa ntul Șerafim de 

Șarov ne î nvat a  sa  î ntrebuint a m timpul 

pentru atingerea scopului viet ii 

cres tine: dobândirea Duhului Sfânt. 

 

Cum ne putem da seama daca  Șfa ntul 

Duh locuies te î n noi? Dupa  roade: daca  

avem smerenie, milosa rdie, dragoste, 

daca  suporta m toate cu ra bdare, daca  

suntem mult umitori Domnului. Dar 

daca  tu contrazici, obiectezi, e semn ca  

î n tine locuies te duhul contradict iei. 

Duh ra u este î n tine s i daca  te ma nii, 

daca  te superi, daca  te ra zbuni. 

Asemenea s i daca  fumezi. Pe toate 

acestea trebuie sa  le alungi de la tine, 

ca sa  faci loc venirii Duhului Șfa nt. [...] 

 

http://www.razbointrucuvant.ro/2009/04/14/duhul-sfant-untdelemnul-fecioarelor-intelepte-cuvinte-si-cantari-pentru-sfanta-si-marea-marti/
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Roaga -te cu atent ie. Ț ine minte: 

ruga ciunea ra scoles te demonii. Nu te 

da ba tut! Cine casca  la ruga ciune, acela 

Î l ma nie pe Dumnezeu. Cine se roaga , 

dar cu oamenii se cearta , acela 

lucreaza  pentru demoni! Lacrimile la 

ruga ciune sunt bune, dar feres te-te ca 

ceilalt i sa  le vada . La ruga ciunea 

obs teasca  stra duies te-te sa  nu te 

deosebes ti de alt ii: evita  evlavia 

demonstrativa , î nchina ciunile pa na  la 

pa ma nt fa -le ca nd trebuie, dupa  

ra nduiala . Acopera  capul î n semn de 

smerenie (daca  es ti femeie). Lucreaza  

pentru cultivarea binelui î n sufletul 

ta u, lupta  î mpotriva ra ului. [...] 

Șe spune ca  exista  oameni trupești s i 

oameni duhovnicești. Care e 

deosebirea dintre ei? Cel trupesc 

tra ies te î mplinind poftele trupului sa u, 

iar cel duhovnicesc tra ies te î n 

credint a , lucra nd pentru a se face 

pla cut lui Dumnezeu. Dupa  roadele lor 

î i vet i cunoas te. Cel trupesc face ra ul s i 

uita  ca  l-a fa cut, dar t ine minte atunci 

ca nd cineva î i face lui ra u; cel 

duhovnicesc iarta . Cel trupesc fura , cel 

duhovnicesc se leapa da  de ale sale etc. 

Cel duhovnicesc doba ndes te Duhul 

Șfa nt, î s i î nta res te credint a; cel trupesc 

doba ndes te duhul ra u, prin faptele 

sale rele devenind sa las  al acestui duh. 

Duhul ra u î l duce î n cele din urma  la 

pierzanie, daca  acel om nu-s i vine î n 

fire. 

Sursa: www.razbointrucuvant.ro  
Pr. Valentin Mordasov, duhovnicul de la 
Pskov, Învățături și întâmplări minunate, 
Editura Sophia, 2011.  

 
 

 

Avem impresia ca  asta zi suntem liberi. 

Este î nsa  adeva rat acest lucru? 

Desigur, nu-i avem pe umerii nos tri pe 

sta pa nii din vechime, î nsa  suntem 

robi, mai mult sau mai put in, patimilor 

noastre. Cineva vede ceva la televizor 

s i spune: „Ma ine ma  duc sa  cumpa r 

lucrul la care s-a fa cut reclama ,” fa ra  sa  

aiba  î nsa  nevoie de el. Asta se numes te 

libertate? Ca nd o femeie vede la 

televizor pe unii sau pe alt ii ca -s i 

schimba  î mbra ca mintea dupa  moda , 

ajunge sa  spuna  s i ea: „Nu ma  pot duce 

cu aceeas i rochie la doua  nunt i” – este 

aceasta libertate? 

 

Credem teoretic „î ntru Unul 

Dumnezeu, Țata l Atott iitorul,” î nsa , î n 

practica , suntem idolatri! Aducem 

î nchinare idolilor – fie celui numit 

moda , fie consumismului, fie boga t iei, 

fie altora. 
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Sursa: www.pemptousia.roToata viața 
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, 
Editura Predania, București, 2010.

 Vineri: 21 februarie 

18:00 – Șfa ntul Maslu 

 Sâmbătă: 22 februarie 

08:00 – Șfa nta Liturghie s i Parastas 

18:00 – Vecernia 

 Duminică: 23 februarie 

08:00 – Utrenia s i Șfa nta Liturghie 

→ Duminica Înfricoșătoarei Judecăți  

(a Lăsatului sec de carne)  

→ Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, episcopul 

Smirnei; Sfânta Cuvioasă Gorgonia 
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