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Referindu-se la porunca lui Hristos dată  
cu privire la iubirea de vrăjmaşi:  

„Fiţi desăvârşiţi precum Tatăl vostru Cel ceresc 
desăvârşit este” (Mt. 5, 48), mulţi Părinţi văd  

în capacitatea de a iubi pe vrăjmaşi  
un semn al desăvârşirii duhovniceşti.

Iubirea de vrăjmaşi e într-adevăr un 
criteriu al împlinirii primei porunci, 
aceea de a iubi pe Dumnezeu (Mt 

22, 37-38), căci, după cuvintele Sfântului 
Ioan Teologul: „Dacă spune cineva că-L 
iubeşte pe Dumnezeu, dar pe fratele său 
îl urăşte, mincinos este. (…) Cine iubeşte 
pe Dumnezeu iubeşte şi pe fratele său” 
(1 Ioan 4, 20-21). Sfântul Maxim se face 
în mod nemijlocit ecoul acestei ultime 
afirmaţii: „Cine iubeşte pe Dumnezeu 
iubeşte întru totul şi pe aproapele său”.

Atunci când este bine înţeleasă, iubirea 
de vrăjmaşi e un criteriu al împlinirii 
celei de-a doua porunci, asemenea primei 
(Mt 22, 39): nu putem pretinde că iubim 
pe aproapele nostru dacă am exclude 
pe cineva de la această iubire. Aşa cum 
observă Sfântul Ignatie Brianceaninov, 
„iubirea de vrăjmaşi e treapta cea mai 
înaltă pe scara iubirii de aproapele”.

Ea este, spune Sfântul Maxim, semnul 
şi criteriul posesiunii „celei mai mari 
avuţii, care este dragostea desăvârşită; 
pe care e cu neputinţă să o aibă cine 
nu iubeşte pe toţi oamenii deopotrivă, 
asemenea lui Dumnezeu”.

Sfântul Siluan consideră şi el că 
iubirea de vrăjmaşi e un criteriu al iubirii 
de Dumnezeu: „Cine gândeşte rău de 
vrăjmaşi, acela nu are în el iubirea lui 
Dumnezeu”. Iubirea de Dumnezeu e 
iubirea omului pentru Dumnezeu, dar 
şi iubirea lui Dumnezeu pentru om. 
La întrebarea: „Cum să cunosc dacă 
Dumnezeu mă iubeşte sau nu?”, stareţul 
răspunde: „Iată câteva semne. Dacă 
te lupţi cu tărie cu păcatul, Domnul te 
iubeşte. Dacă iubeşti pe vrăjmaşi, eşti 
încă şi mai mult iubit de Dumnezeu. Iar 
dacă-ţi pui sufletul pentru oameni, eşti 
mult iubit Domnului, Care şi-a pus şi El 
sufletul pentru noi”. Aceste afirmaţii sunt 

paradoxale în măsura în care ne îngăduie 
să presupunem că Dumnezeu ar putea să 
nu-1 iubească pe om, în timp ce stareţul 
afirmă în repetate rânduri că Dumnezeu 
iubeşte pe toţi oamenii fără excepţie, 
inclusiv pe păcătoşi. Am putea presupune 
că iubirea lui Dumnezeu e când mai mare 
când mai mică, că Dumnezeu îi iubeşte 
mai mult pe cei ce fac voia Sa, dar aceasta 
nu s-ar potrivi cu afirmaţia constantă 
că iubeşte pe toţi oamenii deopotrivă. 
Într-adevăr, ni se pare că stareţul nu se 
aşează aici în punctul de vedere al lui 
Dumnezeu, care îşi dă iubirea Sa tuturor 
în mod egal, ci în punctul de vedere al 
omului care simte şi primeşte mai mult 
sau mai puţin această iubire, după treapta 
curăţiei şi virtuţii sale. Trebuie să avem 
aici în vedere numeroasele pasaje din 
scrierile Sfântului Siluan unde acesta 
afirmă că iubirea de vrăjmaşi ne îngăduie 
să cunoaştem, cu alte cuvinte să simţim 
în noi cum ne iubeşte Dumnezeu sau să 
avem „cu noi” iubirea Domnului .

Sfântul Siluan consideră şi el 
iubirea de vrăjmaşi drept un criteriu 
al adevăratului cult al lui Dumnezeu. 
„Cine vrea să cunoască pe Domnul, 
acela trebuie să iubească pe vrăjmaşi”. În 
schimb, „cine gândeşte rău de vrăjmaşi, 
acela (…) nu-L cunoaşte pe Dumnezeu”; 

„cine nu iubeşte pe vrăjmaşi, acela nu 
poate cunoaşte pe Domnul, nici dulceaţa 
Duhului Sfânt”. Am văzut cum iubirea de 
vrăjmaşi ne îngăduie să cunoaştem, prin 
experienţa imitării lui Dumnezeu şi a 
asemănării cu El, dar şi prin „învăţătura” 
Duhului Sfânt, ceea ce Dumnezeu este 
în chip fundamental: Iubire (I Ioan 4, 
8). Arhimandritul Sofronie, ucenicul 
Sfântului Siluan, consideră deosebit de 
importantă această recunoaştere a iubirii 
de vrăjmaşi drept criteriu al adevăratei 
contemplaţii şi al adevăratei cunoaşteri 
a lui Dumnezeu, mergând până la a 
scrie despre Sfântul Siluan: „Mărturia 
centrală a întregii sale vieţi e că iubirea 
de vrăjmaşi e absolut indispensabilă 
cunoaşterii tainelor dumnezeieşti”. Vom 
mai observa că înţelegerea stareţului în 
această privinţă (pe care am întâlnit-o 
deja, deşi mai puţin puternic afirmată, la 
Sfântul Diadoh al Foticeei) prelungeşte în 
linie dreaptă concepţia Sfântului Apostol 
Ioan: „Cine zice că este în lumină şi pe 
fratele său îl urăşte, acela este în întuneric 
până acum. Cine iubeşte pe fratele său 
rămâne în lumină” (I Ioan 2, 9-11).

Criteriu al iubirii şi al cunoaşterii 
lui Dumnezeu, iubirea de vrăjmaşi este 
prin ea însăşi un criteriu şi al unirii cu 
Dumnezeu, al comuniunii cu El, al 

IubIrea de vrăjmaşI, semn şI crIterIu 
al desăvârşIrII duhovnIceştI
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prezenţei în noi a harului şi a sălăşluirii 
Duhului Sfânt. Stareţul afirmă în repetate 
rânduri: „Cine nu iubeşte pe vrăjmaşi, 
acela nu poate cunoaşte (…) dulceaţa 
Duhului Sfânt”; „cine nu iubeşte pe 
vrăjmaşi n-are în el harul lui Dumnezeu”; 
cine „nu vrea să se roage pentru vrăjmaşi” 
arată că „n-a primit pe Duhul Sfânt”; sau 
„dacă nu ţi-e milă de păcătosul care va 
fi chinuit în foc, aceasta înseamnă că nu 
este întru tine harul lui Dumnezeu”; în 
schimb, „unde e Duhul Domnului, acolo 
domneşte negreşit smerita iubire de 
vrăjmaşi şi rugăciunea pentru lume”, iar 
acolo unde e iubirea de vrăjmaşi, acolo e 
Duhul Sfânt; „când vei iubi pe vrăjmaşi, 
să ştii că un mare har al lui Dumnezeu 
viază întru tine”.

Dacă iubirea de vrăjmaşi mărturiseşte 
prezenţa şi lucrarea Duhului Sfânt şi a 
harului, faptul de a nu iubi pe vrăjmaşii 
noştri, de a nu încerca compătimire şi 
de a nu ne ruga pentru ei mărturiseşte 
nu numai absenţa Duhului Sfânt şi a 
harului, dar şi prezenţa şi lucrarea în noi 
a unui demon: „dacă gândeşti rău despre 
aproapele tău, aceasta înseamnă că un 
duh rău viază în tine şi acesta îţi insuflă 
gânduri rele împotriva oamenilor”; „dacă 
nu ţi-e milă de păcătosul care va fi chinuit 
în foc, aceasta înseamnă că nu este întru 
tine harul lui Dumnezeu, ci în tine viază 
un duh rău”. Cine are atitudini potrivnice 
iubirii de vrăjmaşi face voia demonilor, 
se face imitatorul lor, le deschide uşa 
sufletului său şi lasă câmp liber lucrării 
lor. „Nu gândi, suflete, că Domnul te 

În 1997, în urma unei radiografii pulmonare, 
mi s-a pus diagnosticul de TBC, fiind trimisă la 

Policlinica de Pneumoftiziologie din Iaşi, pentru 
investigaţii amănunţite. În aceeaşi zi, după 

altă radiografie, mi s-a interzis prezentarea 
la serviciu, mai ales că lucram în învăţământ 
şi afecţiunea respectivă constituia un pericol 

pentru copii. Mi s-a prescris tratament cu 
antibiotice. A urmat o perioadă de două luni de 

calvar: opt radiografii pulmonare, recoltare a 
numeroase probe de spută, iar rezultatele erau 

descurajante. Dacă se confirma diagnosticul, 
eram obligată să-mi părăsesc familia, serviciul 

şi să fiu internată în sanatoriu. Am venit 
lângă racla Cuvioasei Parascheva cu un munte 

de lacrimi şi rugăminţi, am luat legătura cu 
duhovnicul, m-am spovedit şi împărtăşit în 

aceste două luni de şapte ori. 

Deşi starea mea de sănătate era 
bună, radiografiile confirmau 
existenţa tuberculozei, pentru care 

mi s-a interzis revenirea printre copii. În 
ziua internării în sanatoriu, am alergat la 
Mitropolie, am căzut lângă racla Sfintei, 
implorându-i ajutorul şi rugându-l pe 
duhovnic să stăruie în rugăciune pentru 
sănătatea mea. 

Ajunsă în cabinetul doctoriţei, Dumnezeu 

mi-a dat în gând dorinţa de a solicita o 
nouă radiografie. Surprinsă de această 
cerere, doctoriţa a acceptat, apoi a privit 
lung noua radiografie, s-a uitat speriată şi 
a exclamat: „Eşti sănătoasă, nu ai nimic! 
Dacă te internam, te băgăm în mormânt!” 
Menţionez că aveam atunci nişte probleme 
hepatice, iar tratamentul cu tuberculostatice 
m-ar fi distrus. Surprinsă şi entuziasmată, 

Un munte de lacrimi şi rugăciuni la Cuvioasa

iubeşte, dacă te uiţi la cineva cu duşmănie. 
O, nu. Mai degrabă te iubesc demonii, 
pentru că te-ai făcut slujitorul lor”.

Stareţul pare să aibă o viziune extrem 
de pesimistă despre starea şi despre 
chinul duhovnicesc al celor ce nu au 
această virtute. După el, cine nu iubeşte 
pe vrăjmaşi se predă întunericului şi 
tulburărilor lăuntrice. „Dacă dispreţuim 
pe fratele nostru sau dacă-l judecăm, 
mintea noastră se întunecă şi pierdem 
pacea”. „Despre cel ce nu-i iubeşte pe 
vrăjmaşi nici nu vreau să scriu, ci îl 
plâng, căci se chinuie pe sine însuşi şi 
pe alţii”. Lucru mai grav decât acesta, 
cine nu-şi iubeşte vrăjmaşii se exclude 
din rai şi se hărăzeşte întunericului din 
afară şi chinurilor iadului: „Cel ce nu-i 
iubeşte pe vrăjmaşi (…) nu cunoaşte pe 
Domnul”; „dacă cineva [care nu-i iubeşte 
pe vrăjmaşii săi] nu se pocăieşte şi moare 
fără să fi iertat fratelui său, sufletul lui se 
va pogorî acolo unde sălăşluieşte duhul 
rău care-i stăpâneşte sufletul”.

Această viziune radicală a stareţului 
care vede în iubirea de vrăjmaşi o condiţie 
absolută a mântuirii, e fără îndoială legată 
de experienţa sa personală: el însuşi se 
simţea menit iadului din pricina păcatelor 
sale, şi ştim că se simţea vinovat înaintea 
lui Dumnezeu pentru că nu iubea îndeajuns 
pe toţi oamenii. Ştim de asemenea că 
stareţul avea o foarte mare compătimire 
pentru păcătoşi. Scopul său nu e, aşadar, 
de a-i osândi prin asemenea cuvinte pe 
cei ce nu-şi iubesc vrăjmaşii, ci de a-i 
face să conştientizeze gravitatea stării lor 

Parohia Şerban Vodă a deschis un nou site  
pe care îl puteţi accesa la adresa:

www.parohiaserbanvoda.ro

duhovniceşti şi să-i îndemne la căinţă şi 
la întoarcere lăuntrică. Îndată după ce a 
constatat: „Dacă nu ţi-e milă de păcătosul 
care va fi chinuit în foc, aceasta înseamnă 
că nu este întru tine harul lui Dumnezeu, 
ci în tine viază un duh rău”, sfătuieşte: 
„Sileşte-te prin pocăinţă să te slobozeşti 
de el [acest duh rău]”. După ce a spus 
celui ce priveşte pe cineva cu duşmănie 
că s-a făcut sluga demonilor, îl sfătuieşte 
îndată: „Nu întârzia, pocăieşte-te şi cere 
de la Domnul puterea de a iubi pe fratele 
tău, şi vei vedea atunci pace în sufletul 
tău”. În altă parte notează: „Dacă cineva 
îi blestemă şi-i ocărăşte [pe vrăjmaşi], e 
limpede că un duh rău viază în el şi, dacă 
nu se pocăieşte, va merge după moarte 
acolo unde sălăşluiesc duhurile cele rele”. 
După care adaugă: „Să izbăvească Domnul 
orice suflet de o asemenea nenorocire!”.

Această ultimă dorinţă, în formă de 
rugăciune, mărturiseşte voinţa stareţului, 
în repetate rânduri exprimată în scrierile 
sale, ca toţi cei ce se pierd să se mântuiască. 
Intenţia profundă a stareţului e, mai mult 
încă, ca toţi să primească în iubirea de 
vrăjmaşi harul pe care el însuşi 1-a primit 
de la Duhul Sfânt, să simtă ca şi el pacea şi 
blândeţea lui şi să cunoască în el bunătatea, 
mila şi iubirea lui Dumnezeu, iar prin 
această cunoaştere a lui Dumnezeu să 
ajungă la pacea şi bucuria desăvârşită a 
împărăţiei cerurilor. ❖

Sursa: Jean Claude Larchet, Ţine-ţi 
mintea în iad şi nu deznădăjdui! 
Spiritualitatea Sfântului Siluan 

Athonitul. Tâlcuiri teologice

am obţinut adeverinţă de reintegrare în 
colectivitate. Primul gând mi-a îndreptat 
paşii spre racla Sfintei Parascheva, spre 
a-i mulţumi pentru minunea petrecută. În 
Mitropolie, oamenii se uitau şi nu înţelegeau 
motivul lacrimilor, iar duhovnicul s-a mirat 
şi s-a bucurat că doar după două ore s-a 
întors aici un „om fericit”. În cele două luni 
de zbucium şi durere sufletească, m-am 
rugat mai mult ca oricând la Dumnezeu, 
implorând mijlocirea Cuvioasei Parascheva. 
De asemenea, izbăvirea într-un chip atât 
de minunat m-a convins că, prin această 
încercare, Dumnezeu m-a îndemnat să alerg 
la ajutorul Sfintei şi să găsesc adevărata 
cale în viaţă. Semnificativ este faptul că 
viaţa mea a urmat un alt curs, unul deosebit: 
prin nebănuitele rânduieli dumnezeieşti, 
acum sunt închinoviată într-o mănăstire din 
Moldova. Z.D ❖.

Sfânta Cuvioasă Parascheva, 
Binefacerile Sfintei Cuvioasa 

Parascheva, Editura Doxologia, Iaşi, 
2011, p. 27



Viaţa omului este mai scurtă sau mai lungă 
după cum Dumnezeu doreşte să lase pe pământ 

un om. Dar cât de lungă ar fi această viaţă  
este doar o clipă din veşnicie şi o poartă spre 

celălat tărâm. Iar ceea ce facem  
în această viaţă este un paşaport spre mântuire. 

Pe care-l căpătăm sau nu.

Cu aceste cuvinte am ales să prefaţez 
acest articol despre un om minunat 
care a făcut ultimul gest: a trecut 

pragul spre o altă lume. Sperăm pentru 
Doamna Elena Stoenescu ca această lume 
să fie infinit mai bună decât cea de aici. La 
83 de ani, după o îndelungată suferinţă în 
boala ce macină azi multe vieţi, Doamna 
Elena Stoenescu, fiică a Parohiei Şerban 
Vodă, a plecat la Domnul. Discretă, aşa cum 
a trăit. Şi-a dorit să nu împovăreze lumea cu 
chipul pe care suferinţa, boala şi durerea  
marcaseră semne adânci. În discreţia 
dumneaei şi-a dorit să nu-i întristeze pe 
oameni cu o înfăţişare care nu o reprezenta, 
aşa încât după adormirea sa doar o fotografie 
în care ne zâmbea şi amintirile celor 
apropiaţi ne-au mai  adus în minte şi în 
suflet pe cea care a fost un om deosebit.

Aşadar să spunem câteva cuvinte despre  
Doamna Elena Stoenescu, pentru care 
orologiul timpului său a încetat să mai bată 
în dimineaţa zilei de  27 septembrie, după o 
suferinţă pe care nimeni nu putea să i-o mai 
aline. Pentru toţi cei care au avut privilegiul 
să o cunoască, a fost o persoană extrem 
de înzestrată, învrednicită de Dumnezeu 

cu multe daruri. Inteligentă, dornică de a 
învăţa, s-a format şi s-a împlinit profesional 
în cercetare. A fost chimist, deci a fost atrasă 
de ştiinţele exacte, activând profesional într-
o zonă de elită a chimiei, cercetarea. Dar în 
acelaşi timp ştiinţele umaniste ca şi arta nu 
i-au rămas străine. Avea un talent deosebit 
de a picta. Ne-a lăsat sute de  tablouri, multe 
dintre ele dăruite celor pe care îi respecta 
sau iubea. Multe lucruri treceau dincolo 
de privirea şi ajungeau la mintea sa. Din 
adâncurile sale de simţire, se recreea o lume  
care prindea formă şi culoare pe pânză. A 

O viaţă dedicată cunoaşterii şi frumuseţii
A vrut să fie un om frumos

PELERINAj LA IAŞI
În perioada 12-14 octombrie 2014 
Parohia Şerban Vodă împreună cu 
agenţia de turism Basilica Travel, 

organizează un pelerinaj la hramul 
Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi. 
Pentru cei care vor să-i mulţumească 

Sfintei sau să-şi încredinţeze ei 
necazurile şi durerile lor, vă invităm să 

alegeţi acest pelerinaj.
Informaţii şi înscriere: Dna Magdalena 

Pencea – tel.072 427 7905 

dăruit celorlaţi lumea sa interioară. Peisaje, 
locuri încărcate de istorie şi spiritualitate şi 
multe altele erau puse cu talent în pictură.

Să mai spunem că de la părinţii săi 
Dumitru şi Teodora a moştenit credinţa şi 
evlavia. Tatăl său a fost epitrop la biserica 
noastră  între anii 1970 şi 1985,  mâna 
dreaptă a părintelui paroh Alexandru 
Niculescu .

Dar Doamna Elena Stoenescu era un om 
viu, conectat la orice înseamnă cunoaştere. 
Istoria, cultura, civilizaţia, pelerinajele şi 
excursiile erau lucruri dragi sufletului ei 
şi pentru care avea o aplecare deosebită. 
Doritoare de a ştii cât mai multe, dar şi de 
a împărtăşi ceea ce cunoştea celorlaţi, scria 
de pildă articole pentru revista „Magazin 
istoric”. Puţini ştiu că amprenta culturii sale 
a fost pusă şi pe corectarea „Buletinelor” 
Parohiei Şerban Vodă şi a altor lucrări de 
doctorat sau licenţă a unor persoane din 
spaţiul eclezial al bisericii noastre. Dar când 
un text trecea prin corectura sa, el îşi vădea 
slăbiciunile, şi era corectat, îmbogăţit, 
adnotat. Nu numai din punct de vedere al 
limbii române, ci şi al sensului şi acurateţei 
ştiinţifice.

Mulţi dintre rude, colegi şi colaboratori, 
prieteni, dar mai ales enoriaşi ai parohiei 
noastre, întristaţi că un om atât de luminos 
ne părăseşte, au venit să-şi ia rămas bun de 
la cea care a fost Doamna Elena Stoenescu. 
Înmormântarea sa a fost un prilej de a ne 
spune  că a plecat într-un loc în care ştiinţa 
se topeşte în revelaţie, iar imaginea are 
culorile, transparenţa şi luminozitatea 
nicicând văzute pe pământ.

Dumnezeu s-o ierte şi s-o facă părtaşă de 
lumina şi culoarea veşnicei frumuseţi! ❖

La 14 ani, m-am îmbolnăvit grav.  
Nu era prima oară, am fost destul de bolnăvicios 

de felul meu, dar acum, o durere imensă  
de picior şi o inflamaţie masivă la peroneu  

m-au pironit la pat. 

Doctorul chirurg din oraşul în care 
locuiam i-a spus mamei mele, şi ea 
cadru medical superior, că este un 

reumatism articular acut, cu puseu de 
durere. Aşa încât mi-a prescris oxacilină şi 
gentamicină din 6 în 6 ore timp de câteva 
luni şi mi-a pus piciorul în ghips. Durerea 
atâtor injecţii, tumefierea şi mortificarea 
ţesutului în care am fost injectat de sute de 
ori, rugăciunile pe care mama le spunea 
mereu la patul meu, ore întregi, mi le 
amintesc foarte bine. După ce mama spunea 
de câteva zeci de ori psalmii „Miluieşte-mă, 
Dumnezeule” şi „Cel ce locuieşte în ajutorul 
Celui Preaînalt”, sfârşită de oboseală, era 
trecut de miezul nopţii îi spuneam: „mai zi-
mi rugăciuni...” Au fost câteva luni de durere 
cumplită, iar piciorul era tot mai dureros, ba 

Profesorii de la şcoala veneau să mă asculte 
şi-mi puneau notele acasă. Mama îmi spunea: 
„Eşti o minune a lui Dumnezeu”. Iar eu îi 
răspundeam: „Da, o minune şchioapă”.  Şi 
iată că merg perfect şi nici o altă operaţie nu 
am mai suferit, mulţumită Sfintei Cuvioase 
Parascheva. Trăiesc datorită rugăciunii 
ei, datorită lacrimilor ei, datorită inimii ei 
imense, pline de harul lui Dumnezeu care 
simte durerile noastre şi le alină cu milă, în 
iubirea infinită a lui Dumnezeu. ❖

Pr. I.I. Binefacerile Sfintei Cuvioase 
Parascheva, Mărturii ale închinătorilor, 
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Vindecarea miraculoasă  
a Sfintei Cuvioase Parascheva

chiar se subţiase mult. Gentamicina pe care 
am primit-o intramuscular ar fi fost de ajuns 
să surzească 10 oameni, dar totuşi, cu mila 
lui Dumnezeu mai aud. După câteva luni de 
stat în casă cu un ghips imens, piciorul era 
de două ori mai slab decât înainte. Doctorii 
spuneau că piciorul trebuie amputat.

Părinţii mei au insistat să mergem la 
laşi, la Spitalul de copii, la doctorul Gabriel 
lonescu, un medic vestit care rezolvase multe 
cazuri incurabile. Tatăl meu, preot, m-a adus 
în spinare până la spital. Când m-a consultat, 
doctorul a izbucnit în strigăte de mânie: 
„sunteţi cadre medicale, dar l-aţi tratat ca 
nişte ţărani”. Aveam ostiomielită acută la 
peroneul drept, o boală cumplită care chiar 
dacă se operează, recidivează la alte oase, 
toată viaţa. În tot acest timp, părinţii mei au 
stat mereu lângă racla Sfintei Parascheva, 
rugându-se cu lacrimi pentru mine. Şansele 
ca piciorul să mai poată fi salvat erau mici. 
Eram suspect şi de cancer osos.

M-am refăcut în câteva luni bune. 
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Sfântul Paisie şi ucenicii lui în Sfântul  
Munte şi în Mănăstirea Simonopetra

Sub acest titlu Editura Doxologia din Iaşi ne 
pune la dispoziţie o carte a ieromonahului 

Theologos Simonopetritul care prezintă mai 
ales viaţa Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ şi 

a ucenicilor săi la Sfântul Munte. Cartea aduce 
informaţii noi în chiar anul sărbătoririi a 220 

de ani de la adormirea marelui stareţ, iubit 
şi respectat oriunde în lume trăiesc creştini 

ortodocşi. Vă propunem spre lectură această 
carte sau măcar acest articol care are ca sursă 

site-ul doxologia.ro. (n.r.)

După ce precizează subiectul pe care 
doreşte să îl analizeze şi sursele 
folosite pentru tratarea acestuia, 

autorul studiului începe prin a prezenta viaţa 
ascetică a Cuviosului Paisie  şi preocuparea 
sa intensă de a cerceta şi studia scrierile 
Părinţilor filocali. Aşadar, întreaga lui viaţă 
duhovnicească gravita în jurul căutării, 
cercetării şi traducerii de texte (manuscrise) 
ale Părinţilor, texte al căror conţinut îl vor fi 
ajutat şi inspirat pe Cuviosul Paisie pe tot 
parcursul vieţuirii sale monahale.

Dincolo de atenţia desăvârşită pe care o 
acorda vieţii ascetice, cuviosul Paisie nutrea 
o „sete nestăvilită pentru înţelepciunea 
părinţilor”. A învăţat limba greacă pentru a 
putea să citească textele Părinţilor în original. 
Dorinţa sa era aceea de a organiza o şcoală 
ascetico-filologică care să traducă în limba 
sa maternă cât mai multe scrieri duhovniceşti 
păstrate în mănăstirile Sfântului Munte.

Tot în această primă parte a lucrării, 
Părintele Theologos arată strădaniile 
Cuviosului Paisie de a obţine şi a afla cât 
mai multe manuscrise ale Sfinţilor Părinţi, 

dar şi corespondenţa şi legătura pe care 
acesta a avut-o cu Mitropolitul Macarie al 
Corintului privitoare la activitatea editorială 
filocalică a acestuia din urmă. În acest 
sens, aflăm că, graţie ostenelii Sfântului 
Macarie, văd lumina tiparului foarte multe 
scrieri patristice (publică la Veneţia 36 
de cărţi ale părinţilor). Tot el este cel care 
realizează colecţia de scrieri duhovniceşti 
numită Filocalia, dorind să publice treptat 
lucrările părinţilor nevoitori neptici, pentru 
a fi salvate de la „pieire şi uitare”.

Venit în Moldova, Cuviosul Paisie 
continuă susţinut lucrarea de copiere şi 
traducere a textelor Părinţilor, văzându-şi 
împlinit visul său din tinereţe de a întemeia o 
şcoală ascetico-filocalică. În privinţa acestui 

fapt, avem mărturie, după cum evidenţiază 
autorul, numărul impresionant de manuscrise 
(aproximativ 300) ce se aflau în Biblioteca 
Mănăstirii Neamţ pe la anul 1905 şi numărul 
mare de copişti (aproximativ 40) ce lucrau, 
sub atenta supraveghere a stareţului Paisie, 
pe textele Sfinţilor Părinţi.

După cum precizează Părintele Theologos, 
prin activitatea sa filocalică şi prin întreaga 
sa vieţuire monahală, Cuviosul Paisie se 
arată a fi vrednic următor al marilor Părinţi 
ai Bisericii, fiind astfel şi înnoitorul tradiţiei 
ascetice şi isihaste monahale din Balcanii 
veacului al XVIII-lea.

În a doua parte a studiului, autorul are în 
vedere momentul aşezării cuviosului Paisie, 
dimpreună cu câţiva ucenici, în Mănăstirea 
Simonopetra. Părintele Theologos prezintă 
acest moment pe seama unui condice din 
arhiva mănăstirii, document din care reiese 
faptul că Sfântul Paisie, împreună cu 35 
de monahi, au venit la 15 aprilie 1762 şi s-
au stabilit în Mănăstirea Simonopetra, iar 
pentru că nu au putut rămâne, din pricina 
greutăţilor economice, au stat numai trei 
luni, apoi au plecat în Moldova.

Partea a treia a studiului, având drept 
temei şi izvor Codicele B din arhiva 
mănăstirii, evidenţiază momentul stabilirii 
ucenicilor Cuviosului Paisie în Mănăstirea 
Simonopetra. 

În următorul capitol al studiului, autorul 
trasează importantele momente ale vieţii şi 
activităţii Sfântului Paisie, momente înfăţişate 
cronologic. În anexă sunt prezentate trei 
scrisori folosite pentru argumentarea lucrării, 
una a Sfântului Nicodim către Mitropolitul 
Moldovei, Veniamin Costachi, o alta a unui 
ieromonah grec din Iaşi, ucenic al Sfântului 
Paisie Velicikovski, pe numele său Dorotei 
Voulismas, şi a treia, a Patriarhului Ecumenic 
Gavriil către comunitatea monahală a 
Sfântului Munte, referitoare la un anumit 
document de proprietate al Sfintei Mănăstiri 
Simonopetra. Scrisorile de la sfârşitul 
studiului sunt de asemenea importante 
pentru înţelegerea fenomenului duhovnicesc 
generat de marele ascet şi părinte din secolul 
al XVIII-lea, Paisie Velicikovski.

Urmare a celor de mai sus, considerăm 
binevenită lucrarea părintelui ieromonah 
Theologos, cu atât mai mult cu cât aceasta 
întregeşte nu numai planul studiilor 
referitoare la personalitatea duhovnicească 
a stareţului Paisie, ci aduce elemente de 
noutate privind biografia acestuia. ❖

Sursa : doxologia.ro
Texrt parţial  articol „Sfântul Paisie 
şi ucenicii lui în Sfântul Munte şi în 

Mănăstirea Simonopetra”

ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 5 octombrie 0800-1200 Duminica a 19-a după Rusalii 
  (Predica de pe munte- Iubirea vrăjmaşilor)
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 8 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri  10 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă  11 octombrie  0730-0930 Sfânta Liturghie cu Pomenirea morţilor 
 1700-1800 Vecernie
Duminică 12 octombrie 0800-1200 Duminica a 21-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi 
  de la Sinodul al VII-lea Ecumenic)
  (Pilda semănătorului / Rugăciunea lui Iisus)
  Utrenia, Sfânta Liturghie

Orarul Centrului Parohial pentru copii si tineret
Ziua Ora Meditaţii Cine răspunde
Luni 1400-1600 Limba română - clasa a XII-a Prof. Stănescu Doina
Marţi 1730-1900 Matematică - clasa a XII-a Prof. Mocanu Galina
Miercuri 1500-1600 Limba română - clasa a VIII-a Prof. Popa Claudia
Joi 1330-1530 Limba română / matem.  clasa a IV-a Prof. Rusescu Georgeta
Joi 1500-1600 Geografie - clasa a XII-a Prof. Dobre Cristina
Joi 1800-1900 Electronică - clasele V-XII Ing. Petrică Stoenică
Vineri 0900-1100 Limba română - clasa a VIII-a Prof. Tase Simona
Vineri 1500-1600 Matematică - clasa a VIII-a Prof. Stuparu Germina
Vineri 1600-1700 Limba engleză - clasele III-IV Prof. Turcsany Manolescu Daniela
Sâmbătă 1530-1730 Matematică - clasele VII-VIII Ing. Tomescu Paul

ANUNŢ IMPORTANT
Începând cu această săptămână se reiau  

în zilele de miercuri şi vineri serile catehetice, 
care vor fi ţinute de Părintele Paroh Dinu 

Pompiliu după slujbe. 


