
 

 

 

„Când Îl pui pe Hristos hrană și pază vieții tale, optimismul și nădejdea  
cea bună sălășluiesc în tine.” – Sfântul Iacov Tsalikis 

 
 

  

Toate eforturile noastre 
merg în direcția câștigului cât 
mai mare, a unui serviciu bun, a 
unei vieți confortabile. Cum să 
încadrăm mesajul Mântuitorului 
Hristos, în viața noastră plină de 
materialitate? 

Î ntâ i de toâte, vâ trebui sâ  
privim cu luciditâte s i cu stâ ruint â , 
sâ  vedem dâcâ  âceâstâ  culturâ  î n 
câre ne âflâ m noi s i câre este 
generâlizâtâ , pentru câ  suntem    
î ntr-o epocâ  â mondiâlizâ rii, este o 
culturâ  convenâbilâ  cu âdevâ rât. 
As â cum ât i definit-o s i 
dumneâvoâstrâ , este o culturâ  â 
bânului prin excelent â , â 
confortului mâteriâl, â folosului 
mâteriâl, â consumului, â plâ cerilor 
mâteriâle s i âs â mâi depârte. Este o 
culturâ  mâteriâlistâ  prin excelent â . 
Sunt putini oâmenii câre s i-o âsumâ  
lucid, cons tient, î n urmâ unei 
î ndelungi reflect ii. Tot i suntem 
prins i câ î ntr-un iures  de modul 
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âcestâ de viât â  s i nu ne mâi 
î ntrebâ m dâcâ , î ntr-âdevâ r, este 
profitâbil pâ nâ  lâ câpâ t. Deci, 
primul lucru pe câre âr trebui sâ -l 
fâcâ  fiecâre om este sâ  se î ntrebe 
dâcâ  este mult umit î n âdâ ncul lui de 
âcest mod de viât â , dâcâ  î l sâtisfâce 
pe deplin. 

Oricine î s i poâte dâ seâmâ câ  nu 
âverile nenumâ râte î i âduc bucuriâ, 
ci prezent â unui suflet lâ ngâ  el, â 
unui om, â mâmei, â tâtâ lui, â 
sot ului, â sot iei, â copiilor, â 
vecinului, â prietenului. Un prieten 
nu-l pot i plâ ti cu toâte âverile din 
lume! Ori, bânul este cel câre ne 
stricâ  âproâpe toâte prieteniile. 
Averile sunt cele câre sâpâ  î ntre 
oâmeni prâ pâ stii âdâ nci, î ntre 
semeni, î ntre frât i, î ntre pâ rint i s i 
copii. Nu este nicio filozofie î n â 
î nt elege âcest lucru! S i totus i, o 
lume î ntreâgâ  âleârgâ  dupâ  bâni! 
Mâ  î ntrebât i cum este posibil?! Ce 
sâ  spun, pâre o lume î n derivâ , 
purtâtâ  de vâ nt pe vâlurile istoriei, 
câ o turmâ  de necuvâ ntâ toâre. 
Î ndrâ znesc sâ  spun lucrul âcestâ 
pentru câ  deseori mâ  simt pe mine 
s i pe cei din jurul meu fâ câ nd pârte 
din âceâstâ  turmâ . 

Sunt lucruri âtâ t de evidente. 
Mâ ntuitorul Hristos le spune cu 
âtâ tâ simplitâte, cu âtâ tâ clâritâte, 
cu âtâ tâ fermitâte, sentent ios, î ncâ t 
nimeni nu poâte comentâ nimic, 
tocmâi pentru fâptul câ  lucrurile se 
pot certificâ î n propriâ existent â . 

Dâcâ  âr fi cinevâ curios sâ  fâcâ  
un sondâj de opinie, î n râ ndul celor 

bogât i, lâ sfâ rs itul unei viet i pline 
de bogâ t ie, s i dâcâ  âces tiâ âr fi 
ones ti, âm âveâ mâ rturiâ es ecului 
lor existent iâl. Dâr, lâ bâ trâ net e,    
nu-i mâi câutâ  nimeni pe âces ti 
oâmeni, pentru câ  nu mâi slujesc 
culturâ s i ideologiâ bogâ t iei, nu mâi 
slujesc lâ âltârul lui Mâmonâ, câ sâ  
spunem lucrurilor pe nume. 

Nu sunt de âcord cu exeget ii 
contemporâni nouâ , câre cred câ  
numâi î n ânumite condit ii bogâ t iâ 
este piedicâ  î n câleâ omului s i â lui 
Dumnezeu. Nu, î n toâte condit iile, 
bogâ t iâ este o piedicâ . Omul bogât 
nu este milostiv, nu poâte fi 
milostiv! Teoretic, desigur, dâcâ  
este î nt elept s i foloses te bogâ t iâ 
pentru â fâce milostenie, âtunci 
bogâ t iâ nu este o piedicâ  î n relât iâ 
lui cu Dumnezeu. Nu âvem exemple 
nici î n Evânghelii, nici î n istorie. 
Poâte, foârte râre exemple. Câ sâ  
vedem câ  nu existâ  except ii, sâ  citim 
finâlul Evângheliei de âstâ zi, unde 
Mâ ntuitorul spune clâr s i fâ râ  
echivoc: Mai ușor trece o cămilă   
prin urechile acului, decât să intre 
un bogat în împărăția lui 
Dumnezeu! Existâ  vreun echivoc 
âici? Existâ  vreo clâuzâ ? Apâr 
circumstânt e âtenuânte, câre sâ  
ofere vreo s ânsâ  bogâtului? Eu nu 
vâ d niciunâ! 

Mâ ntuitorul Hristos este foârte 
clâr s i foârte râdicâl. Aceâstâ este 
Evângheliâ! Dâcâ  râ mâ i âgâ t ât s i de 
un câpâ t de ât â , de un lucru câre 
pentru tine este mâi pret ios decâ t 
Dumnezeu, es ti un nefericit.  



 

 

Avem mâ rturiâ celor câre Î l 
trâ iesc pe Dumnezeu, Îi trâ iesc 
âpropiereâ, trâ iesc dârurile 
fântâstice âle î ntâ lnirii sâu âle 
âpropierii sâu mâ câr âle simt irii de 
lâ distânt â  â dumnezeirii. Ce pâce, 
ce linis te, ce dulceât â , ce bunâ tâte, 
ce bucurie, ce prietenie, ce 
deschidere fântâsticâ  âsuprâ 
omenirii, âsuprâ lumii, ce ierârhie 
extrâordinârâ  â lucrurilor s i â 
vâlorilor câ nd âi o micâ , fie s i numâi 
o micâ  percept ie lâ nivelul simt irii 
Dumnezeului celui âdevâ rât! Lâ 
âcest nivel, oâmenii nu pot judecâ 
scolâstic s i teoretic, conceptuâl. 

Lucrurile nu se limpezesc lâ 
nivelul âbordâ rii teoretice sâu âl 
dezbâterii, ci lâ nivelul experient ei. 
Stâ  lâ î ndemâ nâ noâstrâ , â tuturor, 
sâ  experimentâ m bogâ t iâ? Sâ  
experimentâ m un timp s i lepâ dâreâ 
totâlâ  de âvut ie, sâ râ ciâ! Am 
experimentât bucâtele bogâte? Sâ  
experimentâ m o lunâ  s i bucâtele 
sâ râce! Am experimentât dâ nt uireâ 
cu bucurie lumeâscâ ? Sâ  
experimentâ m s i î ntristâreâ 
duhovniceâscâ ! Sâ  le 
experimentâ m, âs â cum spune 
Hristos, dâ nd, mâ câr pentru un 
timp, ce este âl nostru sâ râcilor. Sâ  
observâ m ce se nâs te î n noi! De 
âltfel, ideologiâ despre câre 
vorbeâm t ine sus drâpelul libertâ t ii 
individuâle s i âl dreptului de 
opt iune s i âlegere. Nu sunt, oâre, 
demne de luât î n seâmâ  cuvintele 
lui Hristos, mâ câr lâ nivel 
experimentâl?! Ar fi pâ truns âtâ t de 

mult î n cons tiint â omenirii âcest 
Personâj, câre este Îisus Hristos, 
dâcâ  vorbele Sâle nu âr fi âvut 
relevânt â  î n âdevâ r? 
Sursa: Pr. Constantin Coman, Dreptatea lui 

Dumnezeu și dreptatea oamenilor, Editura 

Bizantină, 2010 

 

 

Câ nd î i este dât omului sâ  
cunoâscâ  vâloâreâ covâ rs itoâre â 
rugâ ciunii, mâi presus de orice âltâ  
âctivitâte, fie pe tâ râ mul s tiint ei, 
ârtelor, medicinii sâu âct iunii 
sociâle, ori politice, nu-i este greu 
omului sâ -s i sâcrifice bunâ stâreâ 
mâteriâlâ  de drâgul râ gâzului 
convorbirii cu Dumnezeu. E un 
mâre privilegiu âcelâ de â fi î n stâre 
sâ  ne lâ sâ m minteâ sâ  zâ boveâscâ  î n 
ceeâ ce este ves nic, î n ceeâ ce este 
mâi presus s i dincolo de toâte 
reâlizâ rile cele mâi strâ lucite âle 
s tiint ei, filozofiei, ârtelor etc. Lâ 
î nceput, luptâ pentru â dobâ ndi 
âcest privilegiu poâte pâ reâ 
disproport ionât de âsprâ , des i î n 
multe câzuri cunoscute mie, 
câ utâreâ unei libertâ t i pentru 
rugâ ciune â devenit imperâtivâ . 

Rugâ ciuneâ cere experient â 
unei libertâ t i duhovnices ti pe câre 
mâjoritâteâ oâmenilor o ignorâ . 
Primul semn de emâncipâre e 



 

 

renunt âreâ lâ â ne impune voint â 
âsuprâ celorlâlt i. Cel de-âl doileâ, e 
o eliberâre lâ untricâ  de sub putereâ 
pe câre ceilâlt i o âu âsuprâ noâstrâ . 
Î nfrâ nâreâ dorint ei de â dominâ e o 
etâpâ  extrem de importântâ , 
urmâtâ  î ndeâproâpe de neplâ cereâ 
de â-l constrâ nge pe frâtele nostru. 
Omul e fâ cut dupâ  chipul lui 
Dumnezeu, Câre e smerit s i î n 
âcelâs i timp liber. De âceeâ, e firesc 
s i normâl câ el sâ  fie dupâ  
âsemâ nâreâ Creâtorului sâ u – câ el 
sâ  se ret inâ  de lâ exercitâreâ 
vreunui control âsuprâ celorlâlt i, 
fiind el î nsus i liber s i independent 
î n virtuteâ prezent ei Duhului Sfâ nt 
î nâ untrul sâ u. Cei stâ pâ nit i de 
pâtimâ puterii î ntunecâ  chipul lui 

Dumnezeu î n ei î ns is i. Luminâ 
âdevâ râtei viet i se î ndepâ rteâzâ , 
lâ sâ nd un gol chinuitor, plictiseâlâ 
sâ câ itoâre. Viât â e lipsitâ  de 
semnificât ie. Atunci câ nd prin 
prezent â Sâ blâ ndâ  î n sufletul 
nostru, Duhul Sfâ nt ne fâce î n stâre 
sâ  ne stâ pâ nim pâtimile, ne dâ m 
seâmâ câ  fâptul de â privi de sus î n 
jos lâ ceilâlt i e potrivnic duhului 
iubirii. Și dacă dragoste nu am, orice 
âltcevâ – chiâr s i dârul profet iei, âl 
î nt elegerii tuturor tâinelor sâu âl 
fâcerii de minuni – nu este de niciun 
folos (cf. Î Corinteni 13, 1-3). 
Sursa: Arhim. Sofronie Saharov, 
Rugăciunea, experiența vieții veșnice, 
Editura Deisis, Sibiu, 1998

Marți 
29 noiembrie 

 

18:00 Vecernia și Litia 

Miercuri 
30 noiembrie 

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 
→ Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemât, Ocrotitorul 
României 
 

   

Sâmbătă 
3 decembrie 18:00 Vecernia și Litia 

Duminică 
4 decembrie 

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 
 Ap. Efeseni 6, 10-17; Ev. Luca 13, 10-17; glas 8, voscr. 3 

 
→ Duminica a 27-a după Rusalii (Tămăduirea femeii 
gârbove) 

 

  

Pentru versiunea digitală și extinsă a buletinului, abonați-vă pe sfantul-ilie.ro. 
Strada Doamnei, nr. 18, Sector 3, București 


