
 

 

 

„Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei,  
dacă veți avea dragoste unii față de alții.”  – Ev. Ioan 13, 35 

 
 

 

Durerea este ceva stra in de 

viat a omului. De aceea, nimeni nu 

vrea sa  sufere. Strica ciunea, 

durerea s i moartea nu le-a creat 

Dumnezeu, nu le-a dat Dumnezeu 

omului. Scrie î n Î nt elepciunea lui 

Îsus Sirah î n Vechiul Testament: 

„Dumnezeu nu a creat moartea”. Tot 

acest ra u a fost alegerea noastra .  

Ca nd Adam a hota ra t sa  

tra iasca  independent de 

Dumnezeu, sa  tra iasca  fa ra  nicio 

lega tura  cu Cel ce a spus: „Eu sunt 

Viat a”, ca nd a hota ra t Adam sa  

tra iasca  de unul singur s i a î ntins 

ma na ca tre fruct, ca tre desfa tare, 

ca tre pla cere, lucru pe care el î nsus i 

l-a ales, atunci Dumnezeu a 

î nga duit ceea ce a î nga duit. Ca ci, din 

nefericire, din ca te se petrec, nu 

sunt toate voia lui Dumnezeu. Se 

petrec multe pe care Dumnezeu nu 

le dores te. Dumnezeu vrea ca tot i sa  

mergem î n Rai, iar noi alegem sa  

mergem in Îad. Nu vom da vina pe 
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Dumnezeu pentru asta. Alegerea ne 

apart ine. S i tocmai aceasta  

nesocotire a poruncilor lui 

Dumnezeu, care a adus durerea s i 

moartea, se cheama  pa catul 

stra mos esc, acesta este pa catul 

stra mos esc, aceasta  nesocotire a lui 

Dumnezeu s i hota ra re de a tra i 

singuri, fa ra  Dumnezeu. S i a venit 

suferint a pe pa ma nt. S i pentru ca  

Hristos a venit s i a suferit, a pa timit 

s i S-a ra stignit ca sa -l biruiasca  pe 

cel ce are sta pa nirea mort ii, adica  

pe diavol.  

Cres tinismul apusean a va zut 

suferint a ca un lucru bun. Hristos a 

pa timit, Hristos a suferit pentru ca 

noi sa  ne ma ntuim. As adar, 

suferint a ne-a fost de folos. De 

aceea, pentru cres tinismul apusean 

durerea, patimile, ra stignirea lui 

Hristos au un rol principal î n 

î nva t a tura  s i ma ntuire.  

Noi punem accentul pe Î nviere. 

Îar cea mai mare sa rba toare a 

noastra  este Pas tele s i nu 

ra stignirea. Chiar s i î n Sa pta ma na 

Mare noi, ortodocs ii, ca nta m: 

„Închinămu-ne Patimilor Tale, 

Hristoase. Arată-ne nouă și slăvită 

Învierea Ta”. Chiar s i î n durere s i 

î ntristare noi ne ga ndim la bucurie 

s i la Î nviere. Sunt doua  aborda ri 

total diferite ale problemei 

suferint ei. Da nd acum o valoare 

morala  apuseana  suferint ei «este 

bine sa  suferi pentru ca  s i Domnul a 

suferit s i te faci s i tu pa rtas  

muceniciei Domnului, te ma ntuies ti 

prin suferint a » toate acestea duc la 

situat ii s i manifesta ri extreme ale 

durerii. Cum erau cei din Evul 

Mediu care practicau 

autoflagelarea. Se autoflagelau ca sa  

sufere. Sau un alt fenomen extrem: 

stigmatele. Apa reau ga uri î n 

ma inile s i picioarele cuiva numai 

pentru ca  voiau sa  sufere precum 

Hristos. Cazuri patologice 

psihosomatice de cele mai multe 

ori. S i daca  ar fi numai asta. Era o 

ca luga rit a  catolica  care avea 

stigmatele lui Hristos, avea ga uri î n 

picioare s i de fiecare data  î n 

Vinerea Mare sa ngera. Ca s i Hristos. 

Numai ca  des i era culcata  invers, î n 

loc sa  curga  î n jos, sa ngele o lua î n 

sus. S i zicem: „Doamne feres te!” Nu, 

la noi nu e as a.  

De aceea au ata ta succes î n 

Occident mis ca ri precum budismul, 

New Age care spun: „Noi am venit 

sa  va  elibera m de acest cres tinism 

care va  spune ca  este frumos sa  

suferit i, ca  este bine sa  suferit i. De 

un cres tinism care elogiaza  s i 

î ndrepta t es te suferint a s i, ca î n 

cazurile amintite, provoaca  

suferint a.” Tocmai de aceea lumea 

urmeaza  acestor mis ca ri. Ca sa  

scape de o religie care accepta  

suferint a ca pe un lucru bun. Tot i 

marii combatant i ai cres tinismului 

de la Nietzsche, Camus pa na  la cei 



 

din zilele noastre, nu-s i pot î nchipui 

ca  s i noi respingem acest cres tinism 

centrat pe cultul suferint ei.  

Credint a noastra  nu este 

aceasta, ca  suferint a este un lucru 

bun. Ca  boala este un lucru bun. 

«Te-ai î mbolna vit, suferi, î nseamna  

ca  te-a sa rutat Hristos» spune o 

sfa nta  din Apus. Nu! Daca  era un 

lucru bun, venind Hristos, n-ar fi 

ta ma duit niciun bolnav. S i totus i a 

ta ma duit ca t de mult i a putut. 

Suferint a nu este buna . De aceea, tot 

ceea ce resping ateii din Occident 

respingem s i noi. Tragedia lor este 

ca  nu s tiu ca  ceea ce resping  nu este 

credint a Bisericii noastre Ortodoxe. 

Nu cunosc Biserica Ortodoxa . Nici 

Biserica Ortodoxa , nici teologia 

ortodoxa , nici modul de viat a  

ortodox.  

De aceea este bine sa  nu-i 

judeca m pe cei ce merg la î ntruniri 

occidentale. Sa  mearga . Doar sa  nu 

cedeze niciodata  î n probleme de 

credint a . Sa  mergem. Sa  nu lipsim. 

Ca ci daca  lipses ti tu, locul ta u î l ia 

altcineva s i va transmite ale sale. Sa  

fim prezent i pretutindeni. Dar sa  nu 

ceda m î n ceea ce prives te 

problemele credint ei noastre. Sa  nu 

credem ca  oamenii s tiu ce î nseamna  

Ortodoxia. Nu s tiu. S i tocmai pentru 

ca  vor sa  cunoasca  ceva din ceea ce 

resping, dintr-un cres tinism al 

suferint ei s i al tristet ii, se duc ori î n 

Îndia, ori î n vreo ramura  New Age. 

S i î i vezi pe unii ca  fac yoga, iar alt ii 

nu s tiu ce teorii sa  invoce ca sa  

scape de acest cres tinism al 

suferint ei care î ncuviint eaza  

suferint a, care î ncununeaza  

suferint a. [...] 

Sunt iconar. Noi, cei ce viet uim 

î n Chilii, ca sa  putem tra i, ca ci 

Chiliile nu au niciun venit, nu au 

bunuri, tot i cei ce tra im î n Chilii 

facem ce putem pentru a ne asigura 

cele necesare traiului. Amenaja m 

gra dini, cei care au barca  pescuiesc, 

mai ajuta  s i lumea, facem 

rucodelie,  alt ii î mpletesc s i va nd 

metanii, alt ii fac ta ma ie s i o va nd. 

Noi suntem iconari. Mi-a pla cut de 

mult pictura. S tit i ca t m-a 

impresionat un tablou cu pogora rea 

de pe cruce din Apus al lui 

Mantegna? Este reprezentat 

Hristos, cu ta lpile chiar î naintea 

chipului Sa u, s i cu ma inile î ndoite la 

dreapta s i la sta nga. S i vezi nis te 

ga uri î n ma inile s i ta lpile lui, de 

ra ma i fa ra  cuvinte. Cu ata ta 

verosimilitate î nca t ai impresia ca  

pot i pune degetul î n gaura . O 

imagine anatomica  î nfricos a toare! 

Un alt tablou, "Ra stignirea" de 

Matthias Gru newald, am ra mas fa ra  

cuvinte î n fat a a ceea ce am va zut. 

Pironisera  pe cruce un cadavru, 

care î ncepuse sa  se î nverzeasca  s i 

avea limba scoasa  din gura . S i-mi 

spun: "Este acesta Hristos?" 

Dostoievsky, î ntr-un roman al sa u, 



 

"Îdiotul",  are un personaj, Printul 

Mî s kin, care va za nd o astfel de 

icoana , se î ntreaba : "Este posibil ca 

oamenii care picteaza  astfel de 

lucruri, care se î nchina  s i sa ruta  

imagini as a teribile sa  fie cres tini?" 

Cum e posibil sa  vezi o astfel de 

icoana  s i sa  crezi î n Hristos? Nu! La 

noi nu e as a!   

Credint a noastra  este credint a 

bucuriei, credint a pa cii, credint a 

iubirii. La noi, î n icoanele noastre 

nimic nu este ura t. Nici Îuda nu este 

ura t. Uitat i-va  la tablourile lui 

Hieronymus Bosch sau ale altcuiva, 

sa  vedet i ca t de monstruos s i ura t î l 

picteaza  pe Îuda. Nu! Noi î l picta m 

pe Îuda frumos, ca s i pe ceilalt i 

Apostoli. S i el a fost victima 

diavolului, s i el a fost î ns elat. A fost 

o victima . Nica ieri î n icoana 

ortodoxa  nu vet i vedea chip ura t. 

Nici pe Îuda! O astfel de pace 

î nva luie î ntreaga  arta  a Bisericii 

Ortodoxe. [...]   

De aceea, s i î n durerea s i î n 

î ntristarea lui, cres tinul se bucura , 

nu pentru ca  sufera  s i e î ntristat, ci 

pentru ca  s tie ce finalitate au toate 

acestea, ca  toate vor ra ma ne î n 

urma , iar el va petrece î n bucurie. 

Ca  toate aceste vor fi la sate aici, iar 

el se va odihni unde drept ii se 

odihnesc. Reamintit i-va  imnul 

bucuriei, imnul dragostei, al 

apostolului Pavel, s i vet i î nt elege. 

De ce? Cine iubes te astfel, se 

bucura . Nu are bucurie cel care î i 

ura s te pe ceilalt i, cel care are 

ra utate î nla untrul sa u. Acesta s-a 

despa rt it de Cel care ne-a adus 

Bucuria s i Viat a. 
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Marți 
25 februarie 

  

18:00 Sfântul Maslu 
   

Sâmbătă 
29 februarie 

  

18:00 Vecernia și Litia 

Duminică 08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 
1 martie  Ap. Romani 13, 11-14; 14, 1-4; Ev. Matei 6, 14-21; glas 4 

  
→ Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului 
sec de brânză) 

 18:00 Vecernia Iertării 
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