
 

 

 

„În orice vreme, orice ar fi, să știți că există un sens anume.”  
 – Părintele Arsenie Papacioc 

 
 

 

Am putea sa  spunem despre 

suferint a , ca  este hrana noastra  cea 

de toate zilele? Ar fi prea mult daca  

am spune as a, am vedea lucrurile 

prea î n negru daca  le-am privi as a? 

Poate ca  fiecare om are 

ra spunsurile lui la astfel de 

î ntreba ri. Dar cred ca  nu este om 

care sa  nu se fi î nta lnit cu suferint a, 

care sa  nu fi tra it, sa  nu fi simt it î n 

viat a lui dureri, sau uneori chiar 

mai mult, ada nci sfa s ieri ale 

sufletului sau ale trupului. Fiecare 

s tie cum a trecut prin ele s i ce fel 

de urme au la sat acestea î n fiint a 

lui. Ș i iara s i cred ca  î n fiecare om 

este î nscrisa  chemarea ca tre viat a , 

nu ca tre moarte, ca tre bucurie, nu 

ca tre apa sa toarea î ntristare, ca tre 

fericire, nu ca tre o uciga toare 

nefericire, ca tre sa na tate, nu ca tre 

boala . Ș i de aceea suferint a, atunci 

ca nd omul o î nta lnes te, devine o 
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provocare, poate cea mai mare 

provocare pentru viat a unui om. 

Șuferint a are o taina  a ei, are o 

î nt elegere neî nt eleasa . Î n ea se 

desfa s oara  o î nta lnire tainica  î ntre 

om s i Dumnezeu. Îar î n timpurile 

noastre, pentru a ne apropia de 

taina suferint ei, se pare ca  avem 

piedici mai mari deca t î n trecut. Șa  

spunem cumva ca  suferint a a 

ca pa tat o dimensiune noua , sau 

poate ca  aceasta  dimensiune doar 

s-a accentuat. Î n timpurile noastre 

pentru ca î ntunericul sa  fie mai 

î ntuneric, restris tea mai mare s i 

greul mai greu, omul a fost lovit 

groaznic î n ceea ce consta ta ria lui, 

punctul lui de sprijin î n fat a a toata  

suferint a, s i anume, a fost lovit î n 

credint a lui. 

Ș i n-as  vrea sa  smintesc pe 

nimeni, nici sa  tulbur cons tiint a 

nima nui, dar am sa  ma  exprim 

totus i as a: î n timpurile noastre 

mintea a î nlocuit credint a. Șau, cel 

put in, a strecurat î n apele limpezi 

ale credint ei tulburarea s i 

î mpa rt irea felurimii ga ndurilor.  

Deci Pa rint ii duhovnices ti, 

oamenii sfint i ai timpului nostru, 

ne vorbesc despre aceasta  sla bire, 

sau despre aceasta  pierdere a 

credint ei. Ea este mai greu de 

observat pentru ca  î mbraca  forme 

mai subtile deca t î n trecut, uneori 

se deghizeaza  chiar î n hainele 

credint ei. 

Deci, sla birea sau pierderea 

credint ei este suferint a cea mai 

mare, este boala cea mai mare a 

sufletului omenesc î n timpurile 

noastre. Șau, putem sa  spunem s i 

altfel: din pricina sla birii credint ei 

este omul ata t de neajutorat, 

uneori zdrobit, î n timpurile 

noastre, î n fat a suferint ei. Pentru 

ca  sla bind credint a, el nu se mai 

poate ma nga ia, nu se mai poate 

î mpa rta s i din comoara î nt elegerii 

celei neî nt elese pe care o ofera  

biserica s i î n care au aflat 

ma nga iere pa rint ii nos tri. Cum am 

putea privi î n sufletul nostru deca t 

numai prin credint a ? Cuva ntul pe 

care ni-l da  Biserica, cuva ntul 

Bisericii care spune ca  î n suferint a  

se afla  ascunsa  iubirea lui 

Dumnezeu…. 

Niciodata  nu trebuie sa  ne 

facem avocat ii lui Dumnezeu î n 

fat a omului care sufera . Șuferint a 

este ceva î ntre el s i Dumnezeu, nu 

trebuie sa  ne amesteca m î ntre 

Dumnezeu s i omul care sufera  î n 

sensul de a ne face interpret ii lui 

Dumnezeu sau apa ra torii lui 

Dumnezeu fat a  de omul care î n 

suferint a  pare ca  hules te pe 

Dumnezeu sau cere socoteala  lui 

Dumnezeu, pentru ca  risca m sa -i 

facem mai ra u omului, sa  fim, cum 

zice Îov, “nis te jalnici ma nga ietori”.  

Șigur ca  nu s tim niciodata  ca nd 

avem ala turi de noi pe un Îov, 



 

suferint a are multe î nt elesuri. Dar 

poate ca  de prea multe ori noi o 

vedem ca pe un fel de pedeapsa  de 

la Dumnezeu, judeca m î ntr-un mod 

simplist lucrurile s i de multe ori 

ra nim pe alt ii cu aceasta  judecata  a 

noastra . Î n suferint a  î ntotdeauna 

se arata  pronia lui Dumnezeu 

pentru ma ntuirea omului. 
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Cu ceva timp î n urma  un ziar a 

publicat un mic fragment dintr-o 

carte care spunea ca  î n Grecia 

exista  trei „biserici” sataniste, 

adica , am putea spune trei grupuri, 

fiecare cu templul sa u î nchinat lui 

satana. Ceea ce rezulta  din 

ga ndirea lor s i viat a lor, spunea 

textul, este ca  „Dumnezeu nu 

exista . Omul nu exista . Prin 

urmare, omul sa  faca  tot ce vrea. Șa  

ma na nce ce vrea, sa  bea ce vrea, sa  

se duca  unde vrea, sa  doarma  cum 

vrea, sa  tra iasca  cum vrea, sa  se 

comporte cum vrea!” Acest lucru 

era afirmat cu insistent a . Îar spre 

final spune ca  cei care nu accepta  

acest lucru trebuie sa  moara . Asta 

spun satanis tii. V-as  ruga sa  ga sit i 

asta zi un om, chiar s i un copil, care 

sa  nu aiba  cam acelas i duh: „Voi 

face ce vreau. Voi face ce-mi place. 

Voi face dupa  cheful meu. Eu o sa  

fac dupa  cum vreau eu s i dupa  cum 

î nt eleg eu!”. Nimeni nu se î ntreaba : 

„Ce spune Dumnezeu?” Fires te, 

voia lui Dumnezeu se face 

cunoscuta  copiilor de ca tre pa rint i, 

de ca tre dasca li, iar noi tot i afla m 

despre voia lui Dumnezeu de la 

Biserica . 

Îar daca  uneori ara ta m ca  

respecta m Biserica, î i respecta m pe 

cei mai mari s i t inem cont de 

pa rerile lor, o facem din vreun 

interes s i nu pentru ca  î n ada ncul 

nostru credem ca , cu ca t ne 

debarasa m de sinele nostru s i ne 

î ncredint a m voii lui Dumnezeu, cu 

ata t ne elibera m de vra jmas ul 

principal care este sinele nostru, cu 

ata t devenim mai drept i. Nu 

ga ndim astfel. Șuntem î mpotriva 

satanis tilor, dar duhul lor ne-a 

influent at pe tot i. La fenomenul ca  

acest duh s-a ra spa ndit î n toate 

direct iile s i l-am aspirat cu tot ii, nu 

suntem atent i, nu t inem seama de 

el s i nu lua m ma surile cuvenite. 

Noi citim ceea ce au fa cut 

Șfint ii s i, uneori, ni se pare ca  lupta 

aceasta este lipsita  de bucurii, 

put in obositoare, cam fa ra  sens 



 

pentru noi, care suntem obis nuit i 

sa  nu privim î nla untrul nostru. 

Șuntem obis nuit i sa  deschidem 

radioul, sa  deschidem televizorul, 

sa  sta m undeva, sa  discuta m cu 

cineva, sa  facem tova ra s ii, sa  ne 

ducem, sa  venim…! Omul este 

continuu ocupat, vrea sa  fie ocupat, 

pentru ca , altfel, trebuie sa  stea cu 

sinele sa u. Astfel, vremea trece s i 

sfa rs itul vine fa ra  ca noi sa  fi fa cut 

ceea ce trebuia sa  facem. 

Șfint ii au luat lucrurile î n 

serios, au crezut ca , de vreme ce 

Î nsus i Dumnezeu a venit pe 

pa ma nt s i a murit pentru 

ma ntuirea noastra , nu se poate ca 

omul sa  nu se ma ntuiasca , sa  nu se 

sfint easca , sa  nu se cura t easca  de 

pa cate. 

Sursa: cuvantul-ortodox.ro 
 
 

Luni 
26 octombrie 

07:00 Ceasurile și Sfânta Liturghie 

 → Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir 
18:00 PRIVEGHERE: Vecernia, Litia și Utrenia 

Marți 

27 octombrie 

07:00 Ceasurile și Sfânta Liturghie 

 
→ Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul 
Bucureștilor 

  
 

Sâmbătă 
31 octombrie 

08:00 Ceasurile și Sfânta Liturghie 

 → Șâmbăta morților - Moșii de toamnă 

18:00 Vecernia 

Duminică 
1 noiembrie 

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 

 Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Luca 16, 19-31; glas 4, voscr. 10 

 
 

→ Duminica a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și 
săracul Lazăr); 
→ Șfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian, cei din 
Asia 
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