
 

 

Cel care va răbda până în sfârșit, acela se va mântui. 
(Matei 10, 22) 
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Părinte Arsenie, lipsa de simț al 

adevărului este poate cea mai mare 

primejdie a vremurilor noastre. 

Oamenii sunt debusolați, nu mai știu ce 

e bine și ce e rău. Să ne uităm la ce se 

întâmplă în urma atentatului de la 

Paris. Mulți clamează dreptul la liberă 

exprimare, sub paravanul căruia 

oricine poate face orice, poate jigni 

religia altcuiva, o poate blasfemia. 

Libertatea absolută, fără limite, nu 

poate duce decât la anarhie, s-a văzut. 

Ce ne învață Biserica despre libertate ? 

Cum se poate ajunge la ea ? 

Î ntrebarea deja surprinde foarte 

limpede nis te sta ri de lucruri. Vedet i, 

avem simt ul acesta al liberta t ii care 

t ine de chipul lui Dumnezeu î n noi. 

Numai ca  felul cum tra im libertatea e 

de multe ori denaturat. Asta e ra u, din 

pa cate. Pierza nd cons tiint a ca  suntem 

zidit i, facem un fel de abuz î n aceasta  

privint a . Noi avem libertate, dar 

libertatea noastra  este creata . Doar 

libertatea lui Dumnezeu este absoluta . 

Avem libertatea de a alege, dar nu mai 



 

avem libertatea de a evita consecint ele 

alegerii pe care am fa cut-o. Nu putem 

sa  alegem ce vrem s i apoi sa  evita m 

urma rile alegerii fa cute. Revin, 

libertatea noastra  este una creata . 

Pentru noi, sa  fim liberi î nseamna  sa  

iubim pe Dumnezeu. Domnul Î nsus i 

ne-a spus: „Cine face pa catul este rob 

pa catului. Daca  Fiul va  va face liberi, 

liberi vet i fi î ntr-adeva r“ (Îoan 8, 34-

36). Nu ne putem elibera singuri din 

robia pa catului. El ne elibereaza  din 

aceasta  sclavie. Repet, pierza nd 

cons tiint a faptului ca  suntem zidit i, ca  

suntem fiint e create, pierdem s i 

î nt elesul adeva rat al liberta t ii. Ș i 

atunci apar anomaliile pe care le 

constata m vra nd-nevra nd. Acum, î n 

lucrurile pe care le-at i ment ionat s i 

care s-au petrecut la Paris, gres elile ne 

par mult mai evidente. Dostoievski a 

surprins un substrat mai ada nc al 

problemei liberta t ii. Personajele lui, 

Kirilov, de exemplu, sau Îvan 

Karamazov, pun foarte acut problema 

liberta t ii. Ș tit i ca  eroii lui Dostoievski 

ajung sa -s i afirme libertatea lua ndu-s i 

viat a. Vedet i pa na  la ce absurditate se 

poate ajunge. Modul acesta de 

afirmare a liberta t ii e de fapt un 

orgoliu, un demonism. Pentru noi, 

exprimarea Fericitului Augustin este 

frumoasa  s i are deplina tatea ei: 

„Îubes te s i fa  ce vrei!“ Aceasta este 

pentru noi libertatea. Daca  iubes ti, 

pot i sa  faci ce vrei.  

Familia creștină și monahismul 

reprezintă puterea Ortodoxiei în 

timpurile noastre zbuciumate. Cum  

păstrează monahismul focul viu din 

vatra Ortodoxiei? 

Ca nd spunet i focul viu din vatra 

Ortodoxiei, ne punet i pe noi, monahii, 

î ntr-o situat ie dificila . Pentru ca  

monahismul nostru este destul de 

stins, as a cum î l simt im noi asta zi. Șe 

vorbes te mult despre criza . Lumea 

noastra  este dominata  de tot felul de 

crize. Î ntre ele, s i criza monahismului. 

Criza aceasta asta zi noi o tra im din 

plin. Vedet i, odata  cu decretul de 

excludere din ma na stiri dat î n 1959 au 

fost î ndepa rtat i din ma na stiri pa rint i 

s i maici care acum ar fi fost probabil 

î nca  s i î n puterea fizica , activi, dar s i cu 

suficienta  experient a  pentru a ne 

sprijini pe noi. Î nsa , acum, noi suntem 

î n situat ia î n care ba tra nii au plecat la 

Dumnezeu s i am ra mas noi destul de 

neprega tit i pentru ispitele s i greuta t ile 

s i problemele care ne î nta mpina . 

Probabil ca  s i din cauza aceasta 

monahismul sufera  o criza . Muntele 

Athos n-a trecut printr-un decret de 

excludere din ma na stiri, dar s tit i ca  s i 

î n Șfa ntul Munte se punea problema 

î nchiderii multor ma na stiri pentru ca  

nu mai aveau personal monahal. Eu 

am intrat î n ma na stire î n 1992. Dupa  

1989, s i î n Șfa ntul Munte dupa  1980 a 

fost un val, au fost tineri care au venit 

spre monahism. Astfel am tra it o 

oarecare î mprospa tare a viet ii 

monahale. Dar î nca  nu suntem 

suficient de format i. Ș i asta se simte. 

Noi ne stra duim sa  pa stra m tradit ia 

Pa rint ilor nos tri, dar t in sa  ment ionez 

faptul ca  ne confrunta m s i cu aceste 



 

greuta t i. Ș i nu sunt alte mijloace sau 

lucruri noi cele de care avem nevoie, ci 

aceleas i. Ascultarea, dragostea, 

smerenia, ruga ciunea lui Îisus, pe 

toate ne stra duim sa  le practica m, sa  le 

cultiva m. Șa  pa stra m modul de viat a  al 

Pa rint ilor nos tri ata t ca t putem noi sa  

pa stra m harul pe care ei ni l-au 

transmis. 
Sursa: Dă sânge și ia Duh, de Augustin 
Păunoiu, Ziarul Lumina, 15 februarie 2015.  

 

 
 

„Cine este Aceasta,  
Ca zorile de albă și curată? 
E Împărăteasa rugăciunii,  
E rugăciunea întrupată.” 
(Șandu Tudor, Acatistul Rugului 
Aprins) 
Istoricul Daniel Focșa:  
L-am î nta lnit pe pa rintele Arsenie 
Papacioc o singura  data , î n 

prima vara anului 2008, cred, s i am 
stat de vorba  cu sfint ia sa î n chilia lui 
de la Techirghiol, numai ca teva 
minute. Deci nu pot spune cu 
adeva rat ca  l-am cunoscut. Î nsa  mi-
a povestit un detaliu extraordinar 
legat de detent ia sa s i a lui Șandu 
Tudor, pe care nu l-am mai citit 
nica ieri s i ar fi pa cat sa  nu fie 
cunoscut. Figura acestuia din urma , 
celebrul jurnalist Șandu Tudor, mai 
ta rziu ca luga rit sub numele de 
pa rintele Daniil, ajuns staret  la 
Șchitul Rara u, mi se pare una 
singulara  î n ortodoxia roma neasca . 
Un temperament vulcanic s i agresiv, 
un ziarist de scandal, devenit un 
mare s i profund tra itor cres tin, un 
ascet, un om al ruga ciunii, autorul 
celui mai frumos acatist (al Rugului 
Aprins) compus vreodata  la noi. 
Desigur, m-a atras la el s i faptul ca  
am cunoscut pe cineva care l-a 
cunoscut ca pilot, î n anii ’30 
(Mariana Dra gescu), apoi 
ma na stirea Antim din Bucures ti 
unde merg uneori s i care pa streaza  
urmele pas ilor sa i acolo, dar mai 
ales faptul ca  î n 1959, bunicul meu 
Gh. Vra nceanu a stat ca tva timp cu el 
î n aceeas i celula , la Aiud. Tot ce a 
povestit bunicul meu era ca  î l vedea 
ruga ndu-se s i tranfigura ndu-se î n 
acele momente: o pace, o linis te 
extraordinara , o fericire i se 
as terneau pe chip pa rintelui Daniil. 
„Ce n-as  da sa  am s i eu credint a lui” 
ga ndea bunicul meu. L-am î ntrebat 
pe pa rintele Arsenie Papacioc 
despre Șandu Tudor. Mi-a spus ca , 



 

fiind î nchis î mpreuna  cu el (cred ca  
la Jilava, daca  nu ma  î ns ala  
memoria), nu s tiu din ce cauza , li s-
a dat o singura  gamela  cu ma ncare 
s i o singura  lingura . Ș i ma ncau as a: 
o lingura  unul, o lingura  cela lalt, 
alternativ. Ș i la ultima lingura , au 
î nceput sa  se contrazica , fiindca  
fiecare voia ca aceasta sa  î i revina  
celuilalt ! Pa na  la urma , pa rintele 
Arsenie, exasperat dar glumind, i-a 
zis: „Ei, hai, s i aici ne certa m?” Un 
astfel de motiv de „cearta ”, î n care 
fiecare vrea ca ultima lingura  de 
ciorba  - î nfometat i s i î ntemnit at i 
fiind - sa  o da ruiasca  celuilalt, mi se 
pare superb. Î n Patericul egiptean, 
la capitolul „Despre dragoste”, 
exista  o istorisire care mi-a amintit 
de ceea ce mi-a povestit pa rintele 
Arsenie despre fericitul î ntru 
pomenire, mucenic al temnit elor 
comuniste, ieroschimonahul Daniil 
de la Rara u: Un monah avea sub 
ascultare un alt monah, care era într-
o chilie departe cu zece mile. Deci, i-a 

zis lui gândul: cheamă-l pe fratele să 
vină să ia pâinea. Și iarăși a socotit: 
de ce pentru pâine să supăr eu pe 
fratele să vină zece mile? Mai vârtos 
să o duc eu. (…) Și venind la fratele, i-
a adus pâinile și i-a povestit lui 
iubirea de oameni a lui Dumnezeu și 
dându-i pâinea, s-a întors. A doua zi 
luând iarăși pâine, a plecat la alt 
monah să o ducă. Și s-a întâmplat de 
venea și acela la el și s-au întâlnit pe 
cale amândoi. Astfel a zis cel ce 
mergea, către cel ce venea: o 
comoară aveam și ai căutat să mi-o 
furi ? Și el a zis lui: au doară ușa cea 
strâmtă numai pe tine te încape ? 
Lasă-ne și pe noi să venim împreună 
cu tine. Și îndată vorbind ei, li s-a 
arătat îngerul Domnului și le-a zis: 
prigonirea aceasta a voastră s-a suit 
la Dumnezeu ca un miros de bună 
mireasmă !” 
Sursa: www.fgmanu.ro 

 

 Marți: 11 mai / 18:00 – Sfântul Maslu  

 Vineri: 15 mai / 18:00 – Paraclisul Maicii Domnului 

 Sâmbătă: 16 mai / 18:00 – Vecernia și Litia 

 Duminică: 17 mai / 08:00 – Utrenia și Sfânta Liturghie 
→ Duminica a VI-a după Paști (a Orbului din naștere) 

→ Sf. Ap. Andronic și soția sa, Iunia; Sf. Cuv. Nectarie și Teofan 
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