
Prin întrupare, răstignire, înviere  
şi înălţare, Mântuitorul Hristos  

pune temelie Bisericii Sale. Prin acestea 
toate şi îndeosebi prin Cruce şi înviere, 

Biserica ia fiinţă în mod obiectiv,  
dar virtual. Fiul lui Dumnezeu  

nu S-a făcut om pentru Sine, ci pentru ca 
din Trupul Său să extindă mântuirea  

ca viaţă dumnezeiască în noi.

Această viaţă dumnezeiască ex-
tinsă din trupul Său în umanitate, 
mai exact în cei care se încor-

porează dinamic în Hristos, constituie 
Biserica însăşi. Pogorârea Duhului Sfânt 
sau Cincizecimea este actul de trecere de 
la lucrarea mântuitoare a lui Hristos 
însuşi, în umanitatea Sa personală, la 
extinderea acestei lucrări în oameni.

Duhul Sfânt, Care este Duhul lui 
Hristos, coboară în chipul limbilor de foc 
peste apostoli, peste fiecare în parte în 
mod distinct (Fapte, 2, 1, 3, 4), precum şi 
peste cei care, ascultând predica aposto-
lilor, s-au botezat (Fapte, 2, 37, 38, 41) 
dând naştere Bisericii ca comunitate vă-
zută sacramentală a oamenilor cu Dum-
nezeu, intrată în istorie.

Cel care îi zideşte pe oameni în Hristos, 
ca Biserică vie, văzută, comunitate concretă 
a oamenilor cu Dumnezeu prin Hristos, este 
Duhul Sfânt, odată cu venirea Lui personală 
în lume la Cincizecime, de la Tatăl, trimis 
de Fiul (Ioan, 15, 26). Prin Sfântul Duh, în 
ziua Cincizecimii, adunarea apostolilor şi 
ucenicilor la care s-au adăugat, chiar din 
prima zi, cei care au primit cuvântul Evan-
gheliei lui Hristos şi s-au botezat, ca la trei 
mii de suflete, a devenit loc şi locaş al 
prezenţei Cuvântului, adică al prezenţei lui 
Hristos însuşi, a devenit Biserică. Biserica 
este deci, prin Duhul Sfânt, venit în lume în 
chip personal la Cincizecime, loc al prezenţei 
lui Hristos cel mort şi înviat pentru mân-
tuirea noastră a tuturor.

Se obişnuieşte să se vorbească de tri-
miterea Duhului Sfânt în lume, de la Tatăl 

de către Hristos, sau de către Tatăl prin 
Hristos, sau de către Tatăl (Ioan, 14, 26) şi 
Fiul Său întrupat (Ioan, 15, 26), ca despre 
un act prin care Duhul Sfânt ar lua locul 
lucrării lui Hristos în lume. În acest caz, 
Biserica ar fi numai opera Duhului Sfânt, 
Care a preluat lucrarea lui Hristos.

În realitate însă, Duhul Sfânt trebuie 
văzut întotdeauna ca Duhul lui Hristos 
însuşi, deci nu trebuie conceput sau văzut 
în nici un fel despărţit de Hristos. Este 
total falsă imaginea unui Hristos în cer şi 
a Duhului Sfânt în Biserică, fiindcă nu ia 
în serios unitatea şi comuniunea Persoa-

Biserica

nelor treimice care se înconjoară, se 
cuprind şi se oglindesc reciproc.

Biserica este viaţa de comuniune a 
oamenilor cu Dumnezeu, prin Hristos, în 
Duhul Sfânt, manifestată concret prin 
acte de credinţă, prin participarea la 
aceleaşi sfinte Taine şi slujbe săvârşite de 
cei investiţi, cu puterea Duhului Sfânt. 
Constituţia Bisericii este teandrică, păs-
trând ca existenţe distincte pe cei uniţi, pe 
Dumnezeu şi pe oameni, după cum şi 
comuniunea din sânul Sfintei Treimi 
păstrează distincte Persoanele Divine. ❖

Părintele Dinu

Duminica a 8-a După paşti
(Cincizecimea sau Rusaliile)
(†)pogorârea Duhului Sfânt
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O pildă al harului Duhului Sfânt lucrător  
în viaţa şi cuvintele Sfântului Serafim  

a ajuns la noi când, în noiembrie 1831,  
un creştin ortodox evlavios pe nume 

Nikolai Motovilov s-a întâlnit  
cu Sfântul Serafim, notând convorbirea 

avută. Notele lui Motovilov  
au fost transcrise şi publicate  

de către Serghei Nilus, care a scris 
următoarea introducere:

(continuare din numărul trecut)

“În pilda fecioarelor înţelepte şi a 
celor nebune, când cele nebune au 
rămas fără de untdelemn, cele 

înţelepte le-au spus: “Mergeţi la cei ce vând 
şi cumpăraţi.” (Matei 25:9). Dar după ce au 
cumpărat, uşa cămării mireselor era deja 
închisă, iar ele n-au mai putut intra. Unii 
spun că lipsa untdelemnului din candelele 
fecioarelor nebune se tâlcuieşte ca fiind 
lipsa de fapte bune în vremea vieţii lor. O 
asemenea interpretare nu este foarte co-
rectă. De ce le-ar lipsi lor faptele bune, când 
sunt numite fecioare, chiar dacă nebune? 
Fecioria este virtutea supremă, o stare în-
gerească, şi ar putea ţine locul tuturor ce-
lorlalte fapte bune.

“Eu cred că ceea ce le lipsea lor era harul 
Prea-Sfântului Duh al lui Dumnezeu. 
Aceste fecioare au practicat virtuţile, dar, 
în ignoranţa lor duhovnicească, au crezut 
că viaţa creştină constă doar în facerea de 
bine. Făcând fapte bune, ele credeau că fac 
lucrarea lui Dumnezeu, dar puţin le păsa 
dacă au obţinut harul Duhului Sfânt. Aceste 
moduri de viaţă, bazate doar pe facerea de 
bine, fără a încerca cu atenţie dacă aduc 
harul Duhului Sfânt, sunt menţionate în 
cărţile Sfinţilor Părinţi. “Există o altă cale 
ce pare bună la început, dar care sfârşeşte 
în adâncul iadului.”

Sf. Cuv. Antonie cel Mare  
despre influenţele asupra sufletului

“Antonie cel Mare, în scrisorile sale 
către monahi, spune despre asemenea 
fecioare: ‘’Multi călugări şi fecioare nu au 
ştiinţă despre feluritele voinţe care lucrează 
în om, şi nu ştiu că suntem influenţaţi de 
trei voi: prima este voia Domnului cea 
a-tot-desăvârşită şi a-tot-mântuitoare; a 
doua este voia noastră omenească care, 
chiar dacă nu este distrugătoare, nu este 
nici mântuitoare; şi a treia voinţă este cea a 
diavolului, pe de-a-ntregul distrugătoare.” 
Această a treia voinţă, a vrăjmaşului, îl 
îndeamnă pe om să nu facă fapte bune, sau 
să le facă din mândrie, sau doar de dragul 
virtuţii, decât de dragul lui Hristos. A doua, 
propria noastră voinţă, ne îndeamnă să 
facem totul pentru a ne satisface patimile, 
sau ne învaţă ca şi vrăjmaşul, să facem 

lucruri bune doar de dragul binelui şi nu 
pentru harul care este astfel dobândit. Dar 
prima, voinţa a-tot-mântuitoare a Domnului, 
constă în a face bine doar pentru dobândirea 
Duhului Sfânt, ca o comoară veşnică şi ne-
sfârşită, de nepreţuit. Se poate zice, într-un 
fel, că dobândirea Duhului Sfânt este unt-
delemnul ce le lipsea fecioarelor celor 
nebune. Au fost numite nebune doar pentru 
că uitaseră rodul trebuincios al virtuţii, 
harul Duhului Sfânt, fără de care nimenea 
nu este şi nu poate fi mântuit, căci: “Prin 
Duhul Sfânt fiecare suflet este înviorat, iar 
prin curăţire este transfigurat şi luminat de 
Sfânta Treime, într-o Sfântă taină.”

Semnificaţia untdelemnului  
din candelele fecioarelor

“Untdelemnul din candelele fecioarelor 
înţelepte putea să ardă cu tărie multă vreme. 
Deci aceste fecioare, cu candelele lor 
aprinse au putut să-şi întâlnească Mirele, 
care venea la miezul nopţii. Împreună cu 
El, au putut intra în cămara de nuntă a 
bucuriei. Însă cele nebune, deşi s-au dus să 
mai cumpere untdelemn, atunci când li s-au 
stins candelele, nu s-au putut întoarce la 
timp şi au găsit uşa deja închisă. Piaţa este 
viaţa noastră; uşa de la cămara de nuntă, 
care s-a închis şi împiedică drumul către 
Mire este moartea omenească; fecioarele 
înţelepte şi cele nebune sunt sufletele creş-
tinilor; untdelemnul nu este fapta bună, ci 
harul Prea Sfântului Duh dobândit prin 
fapte bune şi care preschimbă sufletele 
dintr-o stare la cealaltă - de la starea stri-
căcioasă la starea nestricăcioasă, din 
întuneric la lumină, din staulul existenţei 
noastre (unde patimile sunt legate precum 
animalele fără de minte şi ca fiarele săl-
batice), în templul Dumnezeirii, în lumi-
noasa cămară de nuntă a veşnicei bucurii 

întru Hristos Iisus, Domnul nostru, Zidi-
torul, Izbăvitorul şi veşnicul Mire al 
sufletelor noastre.

Omul se iroseşte în nimicuri  
şi pierde din vedere esenţialul

“Ce mare este mila Domnului pentru 
mizeria noastră, adică neatenţia noastră 
faţă de grija pe care ne-o poartă, atunci 
când Domnul spune: “Iată, Eu stau la uşă şi 
bat” (Apocalipsa 3:20), înţelegând prin 
“uşă” cursul vieţii noastre care nu a fost 
încă oprit de moarte! O, cât aş vrea, iubi-
torule de Dumnezeu, ca în această viaţă să 
fii pururea în Duhul lui Dumnezeu! “În 
ceea ce vă voi afla, în aceea vă voi judeca,” 
grăieşte Domnul.

“Vai nouă dacă El ne găseşte 
prea-încărcaţi de grijile şi necazurile acestei 
vieţi! Căci cine va putea să ducă supărarea 
Sa, cine va suporta mânia feţei Sale? De 
aceea s-a spus: “Privegheaţi şi vă rugaţi, ca 
să nu cădeţi în ispită.” (Marcu 14:38), adică 
să vă lipsiţi de Duhul lui Dumnezeu, căci 
privegherea şi rugăciunea ne aduc harul 
Său. ❖

(continuare în numărul următor)

Sfântul Serafim de Sarov

DesPre DOBÂNDirea sFÂNTULUi DUH (ii)



Un om luminos şi veşnic zâmbitor, 
discret, bun primitor de oaspeţi.  

Aşa aş începe descrierea celui care  
de curând, prea curând poate,  

ne-a părăsit pentru o lume senină  
şi fără de dureri: domnul Stelică Pencea.

Anii nu-i îngreunaseră îndeajuns 
cununa vieţii. Şi totuşi, Domnul 
are cu totul alte planuri decât 

noi, care, în lumea noastră mică, credem 
că putem desluşi taina proniei divine, de 
multe ori trezindu-ne criticând „lipsa” 
bunătăţii lui Dumnezeu, şi-n durerea şi 
mai ales neputinţa noastră de a înţelege, 
credem că Dumnezeu nu există dacă 
îngăduie anumite lucruri greu de su-
portat. Acum 8 luni de zile, viaţa familiei 
Stelică şi Magdalena Pencea s-a schimbat 
radical, căci medicii îl diagnosticaseră 
pe el cu o boală grea, ce trecuse, din 
păcate, demult de debutul ei. O tumoare 
ce cuprinsese mai multe organe interne, 
inoperabilă deja, mai ales datorită 
poziţionării, dar şi mărimii. Soţii Pencea, 
cu credinţă nestrămutată în Dumnezeu, 
au purces să urmeze, alături de multă 
rugăciune, calea medicinii. Tratamentul, 
greu de suportat pentru organism, a durat 
câteva luni bune, dar în ciuda faptului că 
era destul de agresiv, tumoarea nu a dat 
înapoi. Dimpotrivă! Iar organismul a 
cedat din ce în ce mai mult, vitalitatea şi 
imunitatea lui scăzând cu fiece zi. S-a 
dus o luptă susţinută cu boala, cu în-
crederea că Dumnezeu va îngădui în-
sănătoşirea sau măcar o ameliorare. 
Rezultatul nu a fost cel sperat, iar într-o 
bună zi medicina s-a declarat neputin-
cioasă în acest caz, căci tumoarea 
crescuse, organismul epuizându-şi deja 
multe dintre puterile sale.

Până aici v-am istorisit povestea unei 
boli şi a unui pacient. De aici înainte vom 
vorbi, din suflet, despre un om special, 

un creştin în primul rând, un bun familist, 
şi un prieten şi coleg minunat, pentru 
mulţi din cei care au avut prilejul să-l 
cunoască, să-l aibă aproape. Căci despre 
el nu se putea vorbi niciodată la singular, 
ci numai în legătură cu ceilalţi: soţie, 
copii, părinţi şi socrii, rude, prieteni şi 
colegi. Pentru toţi şi pentru toate avea 
ceva de spus, de făcut, de ajutat. Bun 
creştin, era nelipsit de la biserică, alături 
de familia sa: soţia, Magdalena, copii, 
Dan Alexandru şi Cristian şi socrii, 
Doncu Tudor şi Filofteia. O familie 
respectabilă, în biserică de zeci de ani, şi 
care a ajutat în multe feluri parohia 
noastră. O familie cum rar poţi vedea: 
armonioasă, unită, responsabilă, cu 
principii şi trăire creştină. Despre fiecare 
membru al familiei nu poţi să ai decât 
cuvinte alese. Dar despre Stelică Pencea 
trebuie să spui că a fost un om ce şi-a 
chivernisit cu multă muncă, grijă şi 
jertfelnicie casa şi familia. I-a iubit şi i-a 
respectat pe toţi membrii familiei sale, 
le-a fost aproape tuturor, soţiei, copiilor, 
părinţilor şi socrilor. Şi când mustra sau 
se supăra pe ceva, nu lăsa ziua să apună 
peste tristeţea sa şi a celorlaţi. Căci 
ceilalţi contau în primul rând în sufletul 
lui. Blând, modest, neridicând glasul 
decât arareori, căci autoritatea sa venea 
din curăţia şi demnitatea sa, din prin-
cipiile creştine despre care nu vorbea, ci 
le trăia. Şi mai ales din multă iubire şi 
înţelegere faţă de ceilalţi. Rodul armoniei 
ce domnea în familia Pencea sunt cei doi 
băieţi: Dan Alexandru, economist, moş-
tenind discreţia şi demnitatea tatălui, 
acum la casa sa, având şi el o familie 
frumoasă, căci cele văzute la tatăl său 
sunt azi continuate în căsnicia sa. Iar 
mezinul, Cristian, este acum elev de 
seminar, părinţii nădăjduind să-l vadă 
într-o zi vrednic slujitor al altarului. Şi 
poate că a învăţat de la tatăl său mai ales 

Credinţă, smerenie,  
iubire şi răbdare

lecţia muncii susţinute şi a lucrul bine 
făcut în orice lucrare a sa. 

Bun soţ, tată dedicat, fiu atent şi 
recunoscător părinţilor săi, - Dumitru şi 
Ioana -, un ginere mai bun decât un fiu. 
A fost un om discret şi foarte blând. De 
aceea, când după o cruntă suferinţă ce 
i-a marcat mai ales ultimele luni de viaţă, 
Domnul a găsit de cuviinţă că rostul său 
aici s-a încheiat, la auzul veştii că Stelică 
Pencea a plecat într-o lume mai bună, 
fără durere şi suferinţă, toate rudele, 
prietenii şi cunoştiinţele sale au exclamat 
aproape la unison: „Cum s-a dus aşa un 
om bun?” Să împarţi iubire în ziua de 
azi, să-ţi pese mai ales de ceilalţi şi apoi 
de tine, este un lucru extrem de rar azi, şi 
poate, în toate timpurile. Dar aceşti 
oameni sunt candele pentru ceilalţi, ei 
arată de ce şi cum a creat Dumnezeu 
lumea. Impresionant a fost faptul că sute 
oameni au venit să-şi i-a rămas bun de la 
el, căci l-au preţuit şi l-au respectat 
mulţi.

Dar ceea ce vreau mai ales să subliniez, 
este că în ultimele sale luni de viaţă ne-a 
dat tuturor o excepţională lecţie creştină. 
A avut în primul rând grijă de familia sa, 
discret rezolvând ultimele lucruri ce 
puteau fi o povară în plus pentru familia 
sa, făcându-şi datoria de cap responsabil 
de familie. Şi lucrul cu adevărat minunat, 
şi-a dus crucea suferinţei în boală cu o 
răbdare îngerească: nici un moment, deşi 
durerile au fost mari, nu a cârtit în boală, 
nu s-a plâns, darămite să-L mai întrebe 
pe Dumnezeu, cum mulţi mai facem, 
„Dar de ce Doamne? De ce eu m-am 
îmbolnăvit?” S-a gândit mai ales la fa-
milia sa, nu i-a împovărat cu nimic, dim-
potrivă, a căutat să nu-i mâhnească nici 
măcar cu un suspin. 

Familia, cei apropiaţi au învăţat şi au 
primit acum de la el daruri duhovniceşti 
şi de viaţă cât poate n-au primit în 
întreaga viaţă. Exemplu pentru toţi, cu 
siguranţă că Dumnezeu i-a primit jertfa, 
suferinţa şi iubirea, şi acolo sus i-a făcut 
loc printre cei aleşi. Am învăţat mai ales 
că Dumnezeu locuieşte în cei smeriţi cu 
inima, iubitori şi tari în credinţă şi 
încercări.

Dumnezeu să-l ierte şi să-i binecu-
vânteze familia, care cu siguranţă nu va 
lăsa fără rod moştenirea spirituală lăsată 
de Stelică Pencea! ❖

Stelică Pencea în noaptea de Paşti, la Sfânta Împărtăşanie



CONTRIBUŢIA ENORIAŞILOR PAROHIEI ŞERBAN VODĂ PENTRU ANUL 2015 A FOST STABILITĂ LA 100 LEI

PROgRAmUL BISERICII ŞERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 19 - 26 IUNIE 2016
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 19 iunie 0800-1200 Duminica a 8-a după Paşti – Pogorârea Duhului Sfânt
  (Cincizecimea sau Rusaliile) - Utrenia, Sfânta Liturghie
 23.30 Priveghere de toată noaptea - Utrenia, Sfânta Liturghie
Luni 20 iunie - Sfânta Treime 
Miercuri 22 iunie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
  1700-1900 Sfântul Maslu
Joi 23 iunie 1700-1900 Vecernie 
Vineri 24 iunie 0800-1200 †) Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul 
  (Sânzienele – Drăgaica) - Utrenia, Sfânta Liturghie
  1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 25 iunie 0730-1030 Sfânta Liturghie, Pomenirea morţilor 
  1700-1800 Vecernie 
Duminică 26 iunie 0800-1200 Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor) 
  Utrenia, Sfânta Liturghie

Antologie tematică din opera Sfântului Ioan gură de Aur

lumina din inimi

oameni barbari şi de alt neam, aleargă 
din Persia ca să-L vadă aşezat în iesle, 
ţie creştine, îţi este greu să mergi o mică 
bucată de drum, ca să te bucuri de 
vederea aceasta fericită?”

“Desfrânatul, îngânfatul sau altul, 
care are un alt păcat, venind des 

la biserică şi ascultând mereu învăţătura, 
se izbăveşte de păcatul său şi-şi recapătă 
sănătatea; dar cel care se desprinde de 
Biserică, cel care se depărtează încetul cu 
încetul de învăţătura Părinţilor, cel care 
fuge de spitalul cel duhovnicesc, chiar 
dacă i se pare că e sănătos, va cădea totuşi 
iute în boală.”

“Căci precum pământul ce nu se ară 
se înţeleneşte şi se umple de 

mărăcini, aşa şi sufletul care nu aude 
cuvântul lui Dumnezeu şi învăţătura du-
hovnicească, răsare tot mărăcini şi ciulini, 
adică se naşte tot felul de păcat în inima 
noastră. Că de vreme ce noi în toate zilele 
auzim citania Scripturilor, a Proorocilor 
şi a Apostolilor şi de-a pururea cântăm 
dumnezeieştile canoane şi abia cu mare 
nevoie fugim de patimile noastre, abia 
potolim mânia, abia gonim urgia, pizma, 
şi pofta cea rea, abia contenim fiarele cele 
fără de ruşine, adică gândurile cele rele 

“Puneţi înaintea oricărei ocu-
paţii, a oricărei griji venirea 
la biserică. Te întreb: Câştigi 

atât cât lipseşti de la Sfânta Liturghie 
cât pierzi şi tu şi toată casa ta? De-ai 
câştiga, când lipseşti de la biserică, o 
comoară întreagă plină de aur, tot pierzi 
mai mult decât câştigi, şi cu atât mai 
mult cu cât cele duhovniceşti sunt mai 
bune decât cele trupeşti. Acestea, de-ar 
fi numărate, de-ar curge de pretutindeni, 
totuşi nu călătoresc împreună cu noi în 
viaţa cea de dincolo, nici nu se mută cu 
noi în cer, nici nu stau înaintea scaunului 
celui înfricoşător de judecată, ci, de 
multe ori, chiar înainte de sfârşitul 
nostru, se duc şi ne părăsesc; dar chiar 
de-ar rămâne până la sfârşitul vieţii 
noastre, moartea le pune negreşit capăt. 
Comoara cea duhovnicească, dimpo-
trivă, este o avere ce nu ne poate fi 
furată; merge cu noi oriunde; când 
călătorim din lumea aceasta dincolo, ea 
ne urmează şi ne dă mare îndrăznire 
înaintea scaunului de judecată.”

“Ce apărare mai putem avea, ce 
iertare, când el se coboară din 

ceruri pentru noi, iar noi nu venim nici 
de acasă până la el? Când magii, nişte 

ale diavolilor, dar cei ce niciodată n-au 
dobândit această vindecare a învăţăturii, 
ce nădejde a mântuirii vor avea? Căci 
precum cel ce iese de la adăpostire 
pretutindeni rătăceşte, la fel şi cel ce 
pierde lumina lui, în multe locuri se 
împiedică şi cade.”

“O, de v-ar fi cu putinţă să intraţi 
în cugetul celor care lipsesc de 

la biserică, atunci aţi vedea bine de câte 
răni sunt plini şi câţi spini au! După 
cum un pământ care n-a fost lucrat de 
mâini de plugar înţeleneşte şi se 
sălbăticeşte, tot aşa şi sufletul care nu 
se bucură de cuvântul duhovnicesc de 
învăţătură, odrăsleşte spini şi ciulini. 
Dacă noi, care îi auzim în fiecare zi pe 
profeţi şi pe apostoli, abia de ne 
înfrânăm mânia, abia de ne potolim 
pofta, abia de scoatem din noi puroiul 
invidiei, dacă noi care adormim patimile 
noastre cu  cântecele dumnezeieştilor 
Scripturi, abia de domolim fiarele cele 
fără de ruşine, spune-mi mie: ce nădejde 
de mântuire să mai aibă cei care 
niciodată nu se bucură de aceste leacuri 
şi nici nu aud înţelepciunea cea dum-
nezeiască? Aş dori să pot arăta ochilor 
voştri sufletul lor, ca să vedeţi că e 
murdar, întinat, negru, josnic şi lipsit de 
îndrăznire! După cum cei care nu fac 
baie au trupurile pline de multă mur-
dărie şi necurăţenie, tot aşa şi cei care 
nu-şi scaldă sufletul cu cuvintele de 
învăţătură duhovnicească au pe ei pete 
mari de păcate. Baie duhovnicească 
sunt cele de aici; ele curăţă cu căldura 
Duhului toată murdăria.” 

“Mai poate fi oare îndurat acest 
lucru? Mai poate fi oare îngă-

duit? Pe zi ce trece vin tot mai puţini 
oameni la biserică. Plin este oraşul de 
oameni, şi biserica este goală! Plină 
piaţa, teatrele şi locurile de plimbare, iar 
casa lui Dumnezeu pustie! Dar, mai bine 
zis, dacă e să spun adevărul, pustiu este 
oraşul de oameni şi plină biserica! Că nu 
trebuie să numim oameni pe cei din oraş 
şi din piaţă, ci pe voi, cei din biserică! Nu 
pe cei trândavi, ci pe voi, cei râvnitori! 
Nu pe cei ce se dau în vânt după cele din 
lume, ci pe voi, care alegeţi cele duhov-
niceşti în locul celor pământeşti.”

“De aceea ni se întâmplă toate îm-
potriva voinţei noastre, şi în tre-

burile noastre publice, şi în cele particulare, 
că nu ne îndeletnicim întâi cu cele 
duhovniceşti, şi apoi cu cele lumeşti, că am 
stricat rânduiala. De aceea s-a stricat şi 
şirul, ordinea firească a lucrurilor; de aceea 
toată viaţa noastră geme de tulburare.” ❖


