
 

 

 

Nimic nu este pierdut cât timp credința e în picioare,  
cât sufletul nu abdică și capul se ridică din nou. 

(Părintele Arsenie Papacioc)  
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Î ntr-o vreme câ nd din ce î n ce 
mâi mult i oâmeni simt nevoiâ, din 
câuzâ crizelor câre î i âfecteâzâ , sâ  
cerceteze evenimentele eshâtologice 
câ cele descrise î n Apocâlipsâ 
Sfâ ntului Îoân Teologul, dâr s i âcele 
lucruri fâ cute cunoscute prin hârul 
Domnului profet ilor, pâ rint ilor 
Bisericii s i sfint ilor din zilele noâstre 
câ pâ rintele Pâisie Aghioritul, trebuie 
totus i sâ  luâ m î n seâmâ  s i pâ rereâ 
pâ rintelui Porfirie s i sâ  î nt elegem de 
ce un âs â mâre om âl timpurilor 
noâstre, î n timp ce s tiâ foârte bine ce 
trâ im noi âcum s i câre este sursâ, â 
evitât sâ  vorbeâscâ  despre âceste 
lucruri. 

Trebuie sâ  ne punem î ntrebâreâ 
de ce pâ rintele nu â vorbit despre 
ceeâ ce ne âs teâptâ , ci â fâ cut 
cunoscute doâr câ tevâ lucruri. Esent â 
gâ ndirii pâ rintelui Porfirie â fost 
âceeâ câ  oâmenii âu nevoie sâ  creâscâ  
s i sâ  se î ntâ reâscâ  din drâgosteâ 
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pentru Creâtorul lor, printr-o relât ie 
de tipul celei dintre copil s i pâ rinte, s i 
nu din fricâ de ceeâ ce vâ veni. Pentru 
câ  unitâteâ, câre â fost cel mâi mâre 
dâr dât de Hristos Apostolilor Sâ i, 
poâte fi ment inutâ  câ nd copilul este 
unit cu Tâtâ l sâ u prin drâgoste s i nu 
prin teâmâ . 

Pâ rintele âseâmâ nâ  timpul de 
âcum cu cel trâ it î n ânii de dinâinteâ 
venirii lui Îisus. Ce erâ âtunci? Erâ o 
pax romana lâ conducere, idolâtrie s i 
o preot ie î nsetâtâ  dupâ  putere, fâlsâ , 
fâ râ  â âduce beneficii, ci mâi degrâbâ  
unâ ce depâ rtâ pe oâmeni de 
Dumnezeu. S i, î n finâl, erâu s i o mâ nâ  
de oâmeni buni s i curât i lâ suflet. 
Toâte âcesteâ descriu î n detâliu ceeâ 
ce se î ntâ mplâ  âstâ zi s i repetâreâ lor 
ne vâ pune î ntr-un mâre pericol. 

Î nâinte de Hristos existâu 
proorocii despre venireâ Sâ precum 
s i âvertismente de pocâ int â  pentru 
oâmenii âles i âi lui Dumnezeu, câ î n 
câzul lui Îonâ s i âl cetâ t ii Ninive. 
Aceste proorocii âu fost trimise de El 
pentru âces ti oâmeni curât i âi 
fiecâ rui veâc, put ini lâ numâ r, cum âm 
spus mâi devreme, pentru câ  ei âu 
vrut sâ  primeâscâ  mesâjul s i âu s tiut 
ce sâ  fâcâ . 

Pâ rintele Porfirie â âct ionât 
âvâ nd âstâ î n minteâ sâ, chemâ nd 
oâmenii sâ  se âpropie din drâgoste s i 
nu din fricâ  de fâpte î ngrozitoâre. 

El s tiâ, dâr nu s-â ârâ tât c-âr s ti. 
Vorbeâ lâconic s i cu î nt elesuri 
âscunse, î nt elegâ nd câ  î n zilele 
noâstre existâ  un mâre gol î ntre 
spirituâlitâteâ oâmenilor din Sfâ ntul 
Munte s i cei din lumeâ ce î l 
î nconjoârâ . De âceeâ â trimis un om lâ 

pâ rintele Pâisie Aghioritul, sâ -l 
opreâscâ  sâ  mâi vorbeâscâ  despre 
Antihrist, despre semnul sâ u, despre 
râ zboâiele iminente etc.  

Nu pentru câ  erâ gres it ceeâ ce 
primise pâ rintele Pâisie prin 
luminâre Dumnezeiâscâ , ci pentru câ  
lumeâ nu se âflâ lâ un nivel spirituâl 
lâ câre fricâ sâ  nu âibâ  un efect prâctic 
s i î n câre singurâ âpropiere necesârâ  
sâ  fie drâgosteâ. 

Dâcâ  omul iubes te pe Dumnezeu, 
âtunci El, câ nd oâmenii se schimbâ , 
schimbâ  istoriâ. Câ î n câzul cetâ t ii 
Ninive. 

Acelâs i pâ rinte Porfirie, î n 
ultimele sâle zile, âpâ sât de 
degrâdâreâ morâlâ  s i nenorocireâ î n 
câre ne gâ sim, spune ucenicilor sâ i: 
„Tu ai o haină, fii căpetenie peste noi” 
(Îs. 3, 6). Astâ descrie situât iâ de 
âcum. Aceeâs i situât ie â „vechiului 
Îsrâel” s i â „noului Îsrâel” s i âceleâs i 
simptome. 

Aici pierdem î ntreâgâ esent â . 
Râ zboâiele, câlâmitâ t ile s i 
evenimentele viitoâre sunt ultimul 
remediu âl âpostâziei oâmenilor, de 
âceeâ pâ rintele âr spune: „Apocalipsa 
a fost scrisă ca să nu se petreacă”. 

Apocâlipsâ âre câ scop punereâ 
î n âlertâ  s i câ s-o evitâ m trebuie sâ  ne 
unim cu Hristos. Acestâ este 
trâtâmentul pentru cei bolnâvi, 
pentru câ  dâcâ  boâlâ âvânseâzâ , 
evenimentele Apocâlipse vor fi 
âmputâreâ âplicâtâ  de doctor âtunci 
câ nd âpâre cângrenâ. 

Pâ rintele Pâisie â spus âcelâs i 
lucru pelerinilor câre âu venit lâ el 
speriât i de evenimentele viitoâre s i 
câ nd â fost î ntrebât de vremeâ câ nd 



 

se vâ pogorî  mâ niâ lui Dumnezeu: 
„Trebuie să cerem ca să vină mila și nu 
mânia Sa”. De âstâ âu nevoie oâmenii. 
Dâcâ  fiecâre dintre noi âct ioneâzâ  
singur s i fâ râ  Hristos, sigur câ  ne vom 
meritâ plâtâ.    

Î n ultimâ noâpte, Hristos s-â 
rugât pentru jumâ tâte de orâ  s i â 
spus: „Ca toți să fie una”. Acelâs i Duh 
Sfâ nt s-â rugât s i prin pâ rintele 
Porfirie pentru unitâteâ î n Hristos â 
tuturor cres tinilor s i pentru î ntreâgâ 
umânitâte, câ suferint ele âpocâlipsei 
sâ  nu vinâ . 

Referindu-se la metodele și 
mijloâcele pe câre părinții ar trebui 
să le foloseâscă în educâreâ 
propriilor copii, Părintele Porfirie, câ 
un pedâgog înțelept ce era, spunea: 
„Nu vă purtați cu copiii în chip silnic. 
De obicei slăbiciunile copiilor își au 
izvorul în comportamentul părinților, 
care își silesc copiii, din dragoste 
desigur, care însă este doar o simplă 
dragoste omenească. Când vreți să le 
spuneți ceva copiilor voștri, spuneți-le 
prin rugăciunea pe care o faceți. Copiii 
nu ascultă de cele pe care le aud, decât 
atunci când îi luminează Harul 
dumnezeiesc. Abia atunci ascultă ce 
vrem să le spunem. Când vreți să-i 
spuneți ceva copilului vostru, mai bine 
spuneți-i întâi Maicii Domnului, și ea 
va lucra. Iar rugăciunea voastră se va 
face suflare dătătoare de viață, 
mângâiere duhovnicească, ce îl va 
cuprinde cu îmbrățișarea sa, 
atrăgându-l”. 

Referindu-se lâ fireâ sâ poetică, 
Părintele Porfirie obișnuiâ să spună: 
„Hristos nu vrea lângă El oameni 
grosolani, ci delicați… Sfinții sunt 

poeți… Într-adevăr, câtă poezie este în 
înfățișarea, în învățătura și în 
lucrarea Domnului nostru Iisus 
Hristos, pe marea Tiberiadei!”. Și 
sfătuiâ: „Citiți Psaltirea, căci 
îndulcește sufletul”. 

Alteori își povățuia fiii 
duhovnicești, spunându-le: „Iubiți 
natura și treziți-vă de dimineață, ca 
să-l vedeți pe soarele-rege ivindu-se 
purpuriu din valuri”. De âsemeneâ, îi 
îndemnâ să steâ pe mâlul mării, 
cugetând, rugându-se, âscultând 
glasurile tainice ale naturii, 
liniștindu-se. Să fâcă excursii, să suie 
pe munte, să priveâscă cerul înstelât, 
să se bucure primăvârâ de 
frumusețea țarinilor, a florilor, a 
copacilor, și iârnâ, de zăpâdă. 
Părintele Porfirie erâ convins că 
acest fel de sensibilitate contribuie la 
mâturizâreâ duhovniceâscă și 
sufleteâscă â omului, fiind începutul 
unei comuniuni mai profunde cu 
Dumnezeu și, totodâtă, începutul 
unei doxologii închinâte nesfârșitei 
Sâle măreții. 

Religia noastră este desăvârșită, 
adânc filosoficească. Lucrul simplu 
este și cel mai de preț. În viața 
duhovnicească să vă luptați simplu, 
lin, fără siluire. Sufletul se sfințește și 
se curățește prin studiul cuvintelor 
Părinților, prin învățarea psalmilor, a 
vieților sfinților, a psaltichiei, a 
rugăciunii. 

Dăruiți-vă, așadar, lucrurilor 
duhovnicești, și lăsați-le pe toate 
celelalte. La slujirea lui Dumnezeu 
putem ajunge ușor, fără chinuială. 
Sunt două căi de a ajunge la 
Dumnezeu: cea crâncenă și 



 

istovitoare, cu sălbaticele năvăliri 
împotriva răului, și cea ușoară, prin 
iubire. Există mulți care au ales calea 
cea anevoioasă și «au dat sânge, ca să 
ia Duh», până ce au ajuns la o mare 
virtute. Eu găsesc că drumul mai scurt 
și mai sigur este acesta, prin iubire. Pe 
acesta să-l urmați și voi. 

Vă puteți dărui, adică, unei alte 
strădanii. Să studiați, să vă rugați și să 
aveți drept țel înaintarea în iubirea lui 
Dumnezeu și a Bisericii. Nu vă luptați 
să alungați întunericul din cămara 
sufletului vostru. Faceți o găurică, 
pentru a intra lumina, și întunericul va 
pleca. Același lucru este valabil, și 
pentru patimi și neputințe. Nu vă 
luptați cu ele, ci sârguiți-vă să le 
preschimbați în putere, disprețuind 
răul. Să vă grijiți de tropare, canoane, 
de slăvirea lui Dumnezeu, de 
dragostea dumnezeiască. Toate 
sfintele cărți ale Bisericii noastre – 
Octoihul, Ceaslovul, Psaltirea, Mineiele 
- cuprind cuvinte sfinte, de dragoste 
către Hristosul nostru. Să le citiți cu 
bucurie, cu iubire și veselie. Când vă 
dăruiți acestei strădanii cu 
înflăcărare, sufletul vostru se va sfinți 

în chip lin, tainic, fără să vă dați 
seama. Vieților sfinților, mai ales viața 
Sfântului Ioan Colibașul, m-au 
impresionat. Sfinții sunt prietenii lui 
Dumnezeu. Ziua întreagă vă puteți 
îndulci și desfăta de izbânzile lor, și să 
le urmați viața. Sfinții s-au dăruit în 
întregime lui Hristos. Prin acest studiu 
veți dobândi încet-încet blândețea, 
smerenia, iubirea, și sufletul vostru va 
deveni bun. Să nu alegeți mijloace 
negative pentru îndreptarea voastră. 
Nu-i nevoie nici să vă temeți de diavol, 
nici de iad, nici de nimic. Acestea nasc 
împotrivire. Am și eu o mică 
experiență în astea. Scopul nu este să 
ședeți, să vă răniți și să vă trudiți, spre 
a vă îndrepta. Scopul este să trăiți, să 
studiați, să vă rugați, să înaintați în 
iubire, în iubirea lui Hristos, în iubirea 
Bisericii. Toată puterea voastră să se 
îndrepte către iubirea lui Dumnezeu, 
către slăvirea Lui, către alipirea de El. 
Astfel, izbăvirea de rău și neputințe se 
va face tainic, fără să prindeți de veste, 
fără osteneală. 
Sursa: Ne vorbește părintele Porfirie, 
Editura Egumenița, 2008

Marți 7 noi. 18:00 Vecernia și Litia 

Miercuri 8 noi. 08:00 Utrenia, Sfânta Liturghie → Soborul Sfinților 
Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri 

Joi 9 noi. 08:00 Ceasurile, Sfânta Liturghie → Sfântul Nectarie de la 
Eghina 

Vineri 10 noi. 18:00 Paraclisul Maicii Domnului 

Sâmbătă 11 noi. 18:00 Vecernia 

Duminică 12 noi. 08:00 Utrenia, Sfânta Liturghie 

 18:00 Vecernia și Litia → Sfântul Ioan Gură de Aur 
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