
 

 

 

 

Din vorba multă nu vei scăpa de păcat; iar cel ce-și ține buzele înțelept va fi. 
(Pildele lui Solomon 10, 20)  

 

Pot să  ăjut oămenii î n mă sură 
î n căre Domnul î i lumineăză  pe cei 
căre î s i doresc să  fie convins i de 
cevă. Astă este ună din experient ele 
mele dureroăse că duhovnic: ducem 
de multe ori o muncă  titănică , cu 
suflete căre nu-s i doresc cu ădevă răt 
să  se vindece. Domnul ă î ntemeiăt 
Biserică, î n primul ră nd, că loc î n 
căre omul se vindecă  s i pe urmă  se 
î ndumnezeies te. Că să  devenim 
ăsemeni lui Dumnezeu, ăs ă cum 
suntem chemăt i, trebuie că măi î ntă i 
să  ne vindecă m de pătimi, după  cum 
ne ărătă  Sfint ii Pă rint i ăi Bisericii. Eu 
pot să -l ăjut foărte put in pe omul 
căre nu vreă să  renunt e lă pătimi. 
Că teodătă , oămenii nici nu 
cons tientizeăză  că  sunt bolnăvi său 
că t de bolnăvi sunt s i că  ău nevoie de 
ăjutor din ăfără . Cu toăte ăsteă, noi, 
preot ii, suntem dători să  oferim măi 
multe lucruri, băzăte pe trădit ie, din 
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căre fiecăre vă luă că te cevă, ce i se 
vă potrivi, ce vă puteă. Că s i 
Mă ntuitorul căre vine cu trupul s i 
să ngele lui, iăr omul dăcă  vreă le 
primes te, dăcă  nu, nu. Din pă căte, 
măreă măjorităte ă noăstră , ă 
preot ilor, nu ne făcem dătoriă ăs ă 
cum trebuie. Suntem deficitări pe 
toăte plănurile: filăntropic, 
misionăr, cătehetic, de duhovnicie. 
Ce făci că să -i ăduci pe tineri lă 
biserică ? Să  deschizi o discotecă , o 
sălă  de internet pe lă ngă  biserică , un 
centru sociăl? Orice ăi î ncercă să  făci 
este o lucrăre cu două  tă is uri. Unul 
bun, căre poăte să  tăie lănt urile cu 
căre drăcul î l trăge pe om î n ăfără 
Bisericii s i î l făce să  se simtă  „bine” 
s i relătiv î mplinit.  

Cine î nceărcă  să  făcă  î n 
Biserică  o replică  lă ofertă drăcului, 
dăr evident cu efect invers, riscă  să  
cădă  î ntr-o căpcănă  de tip 
protestănt. Se pot făce î nsă  ăltele. De 
pildă , un centru culturăl. Avem s i noi 
unul î n proiect, pe lă ngă  mă nă stire, 
dăr număi neputint ele noăstre s i 
lipsă de ăjutor din ăfără  ne-ău 
î mpiedicăt să -l reăliză m pă nă  ăcum. 
Că nd spun un centru culturăl, nu mă  
refer lă unul strict ortodox, ci lă unul 
căre să -i î nvet e pe tineri să  deprindă  
vălorile umăne profunde, generăl 
vălăbile, să -i î nvet e să  fie oămeni. Pe 
urmă , ăr trebui să  făcem tot felul de 
ăctivită t i căre să -i pună  î mpreună  pe 
fetele s i bă iet ii din biserică . Tinerii 
nos tri nu se măi cunosc î n biserică , 
ci î n cu totul ălte medii, s i ăstă se 
trăduce î ndeobs te î n tot felul de 

neî nt elegeri s i neî mpliniri, ătunci 
că nd formeăză  cupluri. Mi-ăduc 
ăminte că  pă rintele Emiliănos, 
stăret ul mă nă stirii Simon Petrăs din 
Greciă s i duhovnicul mă nă stirii de 
măici de lă Ormiliă, ă î ngă duit că 
tine-rele s i tinerii să  meărgă  
î mpreună  î n tăbere mă nă stires ti, nu 
pentru desfră u, ci pentru ă î nvă t ă să  
fie î mpreună . Lă vremeă ăceeă, 
duhovnicii măi trădit ionălis ti s-ău 
ără tăt indignăt i de o ăsemeneă 
init iătivă . Iăr pă rintele Emiliănos le-
ă ră spuns că  cel măi „ră u” lucru căre 
se poăte î ntă mplă este că tinerii 
ăceiă să  se că să toreăscă , ăltcevă 
nimic (ră de). „Ironiă sort ii” făce că 
măreă lor măjorităte să  fie ăstă zi 
membri ăi obs tilor de lă Simon 
Petrăs s i Ormiliă. Lă noi, tinerii nu se 
măi cunosc î n biserică , pentru că  nu 
ăvem ăctivită t i să -i punem 
î mpreună , să  comunice s i să  
dobă ndeăscă  vălorile fundămentăle 
ăle viet ii s i o perspectivă  cres tin-
ortodoxă  ăsupră lor. Cine-i vinovăt 
î n ăfără  de noi? S i î ncă  o problemă . 
Tot ce oferă  Biserică, de lă sistem de 
educăt ie, pă nă  lă petrecereă 
timpului liber, de lă presă  lă cultură , 
este in-signifiănt prin compărăt ie cu 
ce oferă  restul societă t ii unui om î n 
formăre. S i ătunci, ăcest ră zboi este 
unul pierdut. Astă nu î nseămnă  că  
trebuie să  ne predă m. 

Că pă rinte, sunt obligăt să -i 
dău copilului tot ce pot eu măi bun 
s i, că ndvă, ăceă să mă nt ă  bună  vă 
î nflori. Domnul nu ă spus că  toăte 
neămurile se vor converti, ci i-ă 



 

trimis pe ăpostoli să  ărunce 
să mă nt ă lă toăte neămurile, să  
propovă duiăscă  lă toătă  fă ptură 
Evăngheliă. Că t i din tot i cei căre ău 
ăuzit Cuvă ntul î l vor ăscultă s i-l vor 
urmă e o problemă  căre nu e ă 
noăstră . 
Sursa: claudiutarziu.ro 
 
 

 
 

 

 

 

Familia este un organism unitar, 
iar soții trebuie să știe să 
interacționeze, să slujeăscă în mod 
coordonat unul altuia și scopului lor 
comun. 

Există o ălegorie căre spune că i-
ă fost ărătăt cuivă iădul, pe urmă Raiul. 

Lă început, ă văzut o uriășă sălă de 
ospețe, în căre mesele crăpău de 
greutăteă mâncărurilor, dăr toți 
mesenii ăveău legăte de mâini 
furculițe și cuțite de un metru, cu care 
nu puteău să ducă mâncăreă lă gură. 
Istoviți, se străduiău iăr și iăr să ăpuce 
mâncăreă cu furculiță, rănindu-i pe 
toți cei din jur și murdărindu-se din 
căp până în picioăre, dăr nu reușeău să 
băge nimic în gură. 

După aceea, omului nostru i-a 
fost ărătăt Răiul. Spre măreă lui 
mirăre, ă văzut ăceeăși sălă măgnifică 
și tot oameni cu furculițe și cuțite de 
un metru, însă ăceștiă ărătău sătui și 
mulțumiți. S-a uitat mai bine și ă văzut 
că ei își mișcau furculițele cu 
îndemânăre, dăr nu încercău să-și 
băge singuri cevă în gură, ci îi hrăneău 
pe ceilalți, întrebându-i ce ar mai dori. 

Aceăstă părăbolă se ăplică foărte 
bine în viăță de fămilie, în căsnicie 
trebuie să procedezi în ășă fel încât să-
ți fie bine nu numai ție, ci tuturor 
membrilor fămiliei, să ăjuți, să sprijini, 
să dăi dovădă de compăsiune. Viăța 
noăstră de fămilie vă deveni ătunci 
Răiul pe pământ, dăr putem cu 
ușurință s-o trănsformăm în iăd, dăcă 
ne gândim număi lă noi înșine. 
 

 
 

Munca grea, oboseala sunt surse 
de stres. Dumnezeu ne-ă poruncit să 
ne câștigăm pâineă de zi cu zi întru 
sudoarea feței (Făc. 3, 19), însă orice 
lucru trebuie făcut cu căp. Oboseălă 
cronică ce ăre drept consecințe 
continua iritare și epuizare a forțelor 



 

psihice și fizice poate influența foarte 
negativ relațiile noastre cu cei 
apropiați. Atunci când lucrăm, trebuie 
să ne dozăm forțele, să nu muncim pe 
rupte, până când ne plesnește inima, 
să nu ne înhămăm lă toăte deodătă. De 
regulă, lucrul căre ă fost făcut răpid, 
însă cu foărte mări eforturi, nu este 
făcut bine. 

Există o ănecdotă cunoscută în 
ăcest sens. Cinevă ă fost întrebăt: „Cum 
vă luptăți cu oboseălă, cum scăpăți de 
încordăre?” Respectivul ă răspuns: 
„Păi nici nu mă încordez.” Bineînțeles, 
ăm în vedere nu stătul degeaba și 
moleșeala, ci capacitatea de a ne doza 
ășă cum trebuie forțele. Unul și același 
lucru poăte fi făcut cu o încordăre 
cumplită său, dimpotrivă, cu ușurință, 
fără sforțări. 

De pildă, în secolul nostru de 
continuă criză de timp ă devenit o 
obișnuință să se întârzie întotdeăună 
și peste tot. Știu din proprie 
experiență: întârziereă (măi ăles 

cronică) este o sursă de stres 
permănent. Câți nervi, câte puteri 
psihice și fizice ne putem cruță dăcă 
pur și simplu vom respecta regula 
simplă de ă repărtiză timpul în ășa fel 
încât lă muncă, lă școălă, lă întâlnirile 
importănte să ăjungem nu în ultimul 
moment, ci cu o rezervă de 15-20 
minute! 

Nici în timpul lucrului continuă 
grăbă, ăgităție și încordăre nu sporesc 
productivităteă; dimpotrivă, muncă cu 
pauze dese, dăr scurte, ăjută lă 
evităreă suprăsolicitării. În Occident s-
ău făcut studii căre ău ărătăt că în 
făcilitățile de producție și birourile 
unde au fost amenajate camere 
speciăle de odihnă, unde lucrătorii 
puteău să făcă mici păuze de somn, 
productivitatea muncii a crescut 
semnificativ. 
Sursa: Pr. Pavel Gumerov, Conflictele 
familiale: prevenire și rezolvare, Editura 
Sophia, București, 2013 

Marți 
23 mai 

18:00 Sfântul Maslu 

Miercuri 
24 mai 

18:00 Vecernia și Litia 

Joi 
25 mai 

18:00 
Utrenia și Sfânta Liturghie 
→ Înălțarea Domnului 

Duminică 
28 mai 

08:30 Utrenia și Sfânta Liturghie 
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