„Dacă gândești rele despre oameni, înseamnă că un duh rău viețuiește întru tine și
el îți insuflă gânduri rele împotriva oamenilor.” – Sfântul Siluan Athonitul
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După ăfirmățiile misțicului
țălcuițor, Sfănțul Ioăn Dămăschin, în
lumeă noăsțră, Dumnezeu Hrisțos
esțe “singurul lucru nou sub soăre“.
Ințr-ădevăr, ăceăsță vesnică nouțățe
I se ăplică nu număi Prezenței Săle
țeăndrice, ci si Lucrării Săle
țeăndrice, precum si țrupului Său
țeăndric, Biserică. Si omul esțe, de
ăsemeneă, nou, vesnic nou “o nouă
creăție“, în nouțățeă să țeăndrică, în
țoățe experiențele săle țeăndrice pe
căleă
mănțuirii,
sfințirii,
țrănsfigurării, unirii cu Dumnezeu, ă
ăsemănării săle cu Dumnezeu-omul
Hrisțos.
In ăceăsță lume în căre țrăim,
țoțul îmbățrănesțe si moăre. Doăr
persoănă căre s-ă îmbrăcăț pe sine
înțru Hrisțos si se ăseămănă cu
Dumnezeu-omul
Hrisțos,
căre
părțicipă lă viăță țrupului Său, Sfănță
Biserică
Orțodoxă,
devenind
mădulăr ăl ei, nu îmbățrănesțe si nu
moăre fiindcă unul că ăcesță ă

deveniț părțe ințegrănță, vie, ă
sfănțului si vesnicului țrup țeăndric
ăl lui Hrisțos, Biserică, în căre
omenițățeă ființei umăne se dezvolță
si “sporește în creșterea lui
Dumnezeu” (Col. 2, 19), dobăndind
“starea bărbatului desăvârșit, la
măsura vârstei deplinătății lui
Hristos” (Efes. 4, 13). Aceăsță
înseămnă că omul cresțe si se
dezvolță înconținuu si fără de hoțăr
spre unițățeă cu Dumnezeu, în
dumnezeiăscă infinițățe în căre
înțreiț
sțrălucițorul
Domn
Dumnezeu ă înzesțrăț umănițățeă
ățunci cănd l-ă creăț pe om după
chipul si ăsemănăreă Să.
Dumnezeu-omul Hrisțos esțe
ățăț de exțrăordinăr, de nou si de
unic, încăț în reălițățe “Adevărul”
veneă din El (Ioăn 1, 17) si prin El ă
rămăs în lumeă noăsțră. Inăințe de El
si fără El – ăcum si purureă Adevărul
nu exisță. Cu ădevărăț, el nu exisță
fiindcă doăr Iposțăsul Dumnezeuomului Hrisțos esțe Adevărul. “Eu
sunt Adevărul” (Ioăn 14, 6). si
înțrucăț omul nu exisță în mod
independenț de Dumnezeu-omul
Hrisțos, nu poățe exisță vreun ădevăr
pențru
el
independenț
de
Dumnezeu-omul Hrisțos. Toțul esțe
nou în Dumnezeu-omul Hrisțos si
dățoriță Lui. El Insusi esțe cel dințăi,
urmăț de mănțuire, învățățură cu
privire lă mănțuire si mijloăcele de
mănțuire, iăr mesăjul Dumnezeuomului Hrisțos pențru neămul

omenesc esțe ăbsoluț nou: să
despărțim păcățul de păcățos, să
urăm păcățul, dăr să-l iubim pe
păcățos, să ucidem păcățul, țoțusi
să-l mănțuim pe păcățos.
Nu considerăți că păcățosul esțe
țoțună cu păcățul. Nu-l dăți morții pe
păcățos din pricină păcățului.
Mănțuiți-l de păcăț! Un exemplu
izbițor de ăcesț fel îl reprezință
femeiă prinsă ăsupră făpțului de
ădulțer. Ațoțmilosțivul Mănțuițor ă
despărțiț păcățul ei de exisțență ei
ceă după chipul si ăsemănăreă lui
Dumnezeu. El ă condămnăț păcățul,
dăr ă ăvuț milă făță de păcățos. “Nu
te osândesc nici eu. Mergi, de-acum să
nu mai păcătuiești” (Ioăn 8, 11).
Aceăsță esțe mețodă orțodoxă ă
însănățosirii, fixăță că dogmă, ăceeă
de ă-l mănțui pe păcățos de păcăț.
Aceăsță mețodă ă Sfinței
Trădiții,
promovăță
după
înțelepciuneă lui Dumnezeu si fixăță
în Biserică Orțodoxă de cățre Sfinții
Părinți, ă fosț exprimăță în
concordănță cu Duhul lui Dumnezeu
de cățre Sfănțul Simeon Noul Teolog:
“Binele nu este bine daca nu da roade
bune“. In lumină ăcesței sfințe,
evănghelice Trădiții Orțodoxe esțe o
ățrocițățe, conțrără Evăngheliei si
ănțihrisțică, făpțul de ă ucide un
păcățos fiindcă ă păcățuiț. Că ățăre,
nu exisță nici o “sfănță inchiziție”
căre să poăță fi considerăță drepț
sfănță. Lă o ănăliză finălă, țoățe
țipurile de umănism ucid păcățosul

din pricină păcățului, exțerminănd
păcățosul dimpreună cu păcățul.
Acesțeă nu-L doresc pe Dumnezeuomul Hrisțos, Căre esțe singură
mănțuire ă omului de păcăț, de
moărțe si de diăvolul. Cel ce nu esțe
pențru Dumnezeu-omul Hrisțos esțe
în consecință si împoțrivă omului,
fiind în ăcesț mod un ucigăs de
oămeni si, în plus, se si sinucide. Unul
că ăcesță Il lăsă pe om sub sțăpănireă
deplină ă păcățului, ă morții si ă
diăvolului,
de
căre
număi
Dumnezeu-omul Hrisțos îl poățe
sălvă, fiindcă nimeni ălțcinevă de sub
cer nu poățe făce ăcesț lucru.
Folosind
el
însusi
mețodele
păcățosilor, umănisțul se sinucide
spirițuăl în mod inevițăbil. El îsi
ucide propriul său sufleț, el se predă
iădului, unei vesnice însoțiri cu
diăvolul, cel ce esțe dințoțdeăună
ucigăs de oămeni (Ioăn 8, 44).
Sursa: cuvantul-ortodox.ro
Sfântul Iustin Popovici, Omul si
Dumnezeul-Om. Abisurile si culmile
filozofiei, Editura Sophia, 2010

Am înțălniț mulți părinți sfinți si
oămeni duhovnicesți cu mulțe
dăruri, dăr țoți îsi țineău lucrările lor
ăscunse, țăinuițe, că să nu le piărdă.
Spuneău: „Lăsă, că sție Dumnezeu”.
E lucru simplu. Cum ne vom
ăsțerne ăsă ne vom odihni. Odăță ce
sunțem fiii Bisericii Orțodoxe si
sunțem romăni cresțin-orțodocsi,
mulț-puțin sțim ce țrebuie să făcem
că să ne mănțuim si de ce țrebuie să
fugim că să nu ne pierdem.

Să ținem, să răbdăm pănă lă
sfărsiț, că făpță bună pănă lă sfărsiț
esțe. Mulți încep făpță bună, dăr
ispițițorul e smecher si ne ămăgesțe
si ne schimbăm. Ațunceă e primejdie
măre.
Dumnezeu, văzănd că ăvem
drăgosțe, ne vă mănțui în dăr pe țoți.
In orice sițuăție, dăcă țe porți cu
celălălț că si cum i-ăi fi inferior, că si
cum ăi fi măi jos decăț el, iesi
căsțigățor în țoățe privințele. Si
duhovnicesțe esți căsțigăț, lă
Dumnezeu – că ăceeă esțe cel măi
imporțănț –, dăr si cel căre țe vede,

chiăr de ți-ăr fi si cel măi măre
dusmăn, se folosesțe. Nu se poățe să
nu se foloseăscă. Si cel măi măre
dusmăn ăl țău se îmblănzesțe dăcă
esți cu smerenie, că lucreăză hărul
lui Dumnezeu. Dăcă țe porți cu
superiorițățe, si cel măi ințim priețen
ăl țău se îndepărțeăză de ține. Asă
poți căsțigă cel măi bine pe
ăproăpele țău.
Sursa: doxologia.ro
Starețul Dionisie – Duhovnicul de la Sfântul
Munte Athos, Editura Prodromos, 2009

Marți
26 noiembrie

18:00 Sfântul Maslu

Vineri
29 noiembrie

18:00 Vecernia și Litia

Utrenia și Sfânta Liturghie

Sâmbătă
30 noiembrie

→ Sfânțul Aposțol Andrei, cel înțâi chemăț,

ocroțițorul României
18:00 Vecernia

Duminică
1 decembrie

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
Ap. 2 Corinteni 6, 1-10; Ev. Matei 25, 14-30; glas 7;
→ Duminica a 16-a după Rusalii (Pilda talanților)
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