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Versetul „Cred, Doamne, ajută necredinţei mele”, 
tâlcuit de Mitropolitul Bartolomeu Anania  

„Cred, Doamne, ajută necredinţei mele!” –
 aceasta înseamnă că omul era conştient de ce 
spunea, deoarece el credea. Dacă nu ar fi crezut, 
nu s-ar fi dus la Iisus. Trebuie, însă, să înţelegem 
că, în sine, credinţa omului nu este niciodată 
suficientă în faţa lui Dumnezeu. Acest verset este 
una dintre cele mai frumoase alocuţiuni pe care 
le cunoaştem din Sfânta Evanghelie. Este vorba 
despre stăpânul unui serv, care vine la Iisus cu 
rugămintea de a-i vindeca sluga. Nu era iudeu. 
Mântuitorul îl întreabă: „Crezi tu că pot să fac eu 

asta?”. Iar el spune: „Cred, Doamne, ajută necredinţei mele!”. Aceasta înseamnă că era 
conştient de ce spunea, deoarece el credea. Dacă nu ar fi crezut, nu s-a fi dus la Iisus. Trebuie, 
însă, să înţelegem că, în sine, credinţa omului nu este niciodată suficientă în faţa lui 
Dumnezeu. Eu v-am vorbit de rugăciune, de puterea credinţei, dar să ştiți un lucru: omeneşte, 
noi suntem limitaţi. Întotdeauna între ceea ce putem noi să realizăm şi deplinătate rămâne 
un gol, iar acest gol este umplut de Dumnezeu. Acest act de a umple această diferenţă, 
pentru că trebuie neapărat să ajungi la plinire, se numeşte har. Părintele Nicolae Steinhardt 
are o imagine care mi-a plăcut, într-o predică de-a lui, făcând o paralelă între cum se 
comportă diavolul şi cum se comportă Dumnezeu. Diavolul se comportă ca un contabil: stă cu 
tăbliţa şi cu condeiul după tine şi te notează: toate păcatele, mai mari sau mai mici, tot, tot, 
ca să umple tăbliţa. Şi-o umple cu multă trudă, dar, până la urmă, vine Dumnezeu, care se 
poartă ca un boier, ia mâneca şi şterge tăbliţa. Dumnezeu se comportă 
ca un rege, care e foarte bogat, dar şi foarte generos. De aceea, în 
„Cred, Doamne, ajută necredinţei mele”, pe de o parte este vorba de 
expresia credinţei, iar, pe de altă parte, de expresia corectă a 
conştiinţei, căci credinţa ta de om nu este niciodată suficientă ca să 
umple măsura de sus şi numai Dumnezeu este Acela care ţi-o 
umple. Când ajunge un om să Se minuneze Dumnezeu de el, atunci se 
poate numi a fi un om adevărat. 

(Mitropolitul Bartolomeu Anania, Rugăciunea, izvor de putere în 
încercările vieţii – Conferinţele ASCOR Iaşi, Editura Doxologia, Iaşi, 2013, pp. 64-65) 
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Cuvinte parintesti pline de iubire si de intelepciune de la Cuviosul Paisie Aghioritul  
 

“Sunt si unii care se comporta in acelasi fel fata de toti. Dar nu putem 
pune intr-un degetar cat punem intr-un butoi; sau sa incarcam pe un 
bou, cat pe un cal. Boul este sa traga plugul; nu se poate sa-i punem 
samar si sa-l incarcam. Pe cal nu trebuie sa-l punem la plug, pentru ca 
el este bun sa ridice greutate. Pentru o treaba este unul, pentru alta 
celalalt. Sa nu dorim sa punem toata lumea pe calapodul nostru. 
Fiecare are particularitatile lui. Sa le trecem cu vederea pe unele, 
atunci cand acestea nu vatama. Daca ar fi putut intra in randuiala toti 
oamenii inca din viata aceasta, nu s-ar mai fi facut neoranduieli si ar fi 
fost si aici rai. Asadar, sa nu avem pretentii nerationale de la ceilalti“  

 
“Este trebuinta de dreapta socoteala si iarasi 
de discernamant, atunci cand cineva are de-a 
face cu suflete. In viata duhovniceasca nu exista 
o reteta, o regula. Fiecare suflet are propria sa 
calitate si capacitate. Exista vase de mare 
capacitate si vase de capacitate mica. Unele sunt 
din plastic, nu rezista mult, iar altele sunt 
metalice si rezista. Atunci cand duhovnicul stie 
calitatea si capacitatea sufletului, va 
actiona potrivit cu posibilitatile si cu mostenirea 
ereditara ce o are, precum si cu sporirea ce a realizat-o. Purtarea lui va fi potrivita cu starea in 
care se afla cel ce se spovedeste, cu pacatele pe care le-a facut si cu o multime de alte 
elemente. Fata de cel obraznic va lua aminte ca sa nu-i dea drepturi de obraznicie. Pe sufletul 
celui sensibil va cauta cum sa-l ajute ca sa infrunte cu barbatie problemele lui“. 
 

 

 

 

 

 

 
Sursa: http://www.cuvantul-ortodox.ro/cuvinte-parintesti-pline-de-iubire-si-de-intelepciune-
de-la-cuviosul-paisie-pentru-dreapta-socoteala-marime-de-suflet-si-nadejde/ 
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Dubla masura 

Urmaresc cu ingrijorare evenimentele din tara si, printre altele, marturisesc ca 
mi-au atras atentia reactiile critice ale mai tinerilor si vrednicilor ierarhi Ignatie 
Trif, Macarie Dragoi, precum si ale purtatorului de cuvant al Patriarhiei, Vasile 
Banescu, referitoare la spusele presedintelui Johannis despre referendumul 
pentru familie. Va reamintim ca presedintele Johannis a spus ca “cei care au 
promovat referendumul (pentru familia traditionala) au fost orice numai 
toleranti nu.” Nu sunt un admirator al lui Johannis, politicianismul ieftin si de 
conjunctura, calculat numai sa-i iasa lui voturi, a devenit foarte vizibil. Pe de alta 
parte, sa ne amintim ca Johannis a fost totusi la referendum, “noaptea ca hotii” 
cum ar zice #rezistentii, ca nu cumva sa piarda si dintre votantii pro-familie 
traditionala. Acum Johannis si-a dat arama pe fata si, pe buna dreptate, 
reprezentantii Bisericii trebuiau sa-i taxeze atitudinea. Insa am o nedumerire. 

Cum se face ca de ani buni poporul roman e furat ca 
la drumul mare de o banda politica profesionalizata 
in furturi calificate, iar reprezentantii Bisericii tac? 
De ce nu sunt la fel de critici si de vehementi si cu 
acei politicieni care vor sa valideze prin lege furtul si 

hotia? Are cumva legatura cu faptul ca guvernul mafiot are grija sa pompeze 
bani publici in buzunarele eparhiilor conduse si abuzate in stil fanariot de 
actualii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane? Tacerea lor are cumva legatura cu 
retrocedarile de paduri si alte masuri “recuperatorii”, care nu-s nici pe departe 
in folosul credinciosilor si nici macar al preotilor de rand? Nu cumva ar trebui ca 
viitoarele guverne sa taie orice fel de subventie pentru sustinerea Bisericii, 
tocmai pentru ca Biserica sa nu mai fie o sustinatoare a guvernelor corupte si 
chiar a celor necorupte? Stiu ca sunt atatia preoti vrednici care, in smerenie si 
anonimat sustin cu jertfa lor misiunea Bisericii, si pe acestia, in mod direct, 
guvernele ar trebui sa ii sprijine, fara “interfata” episcopiilor sau a patriarhiei 
care gestioneaza dupa bunul plac banul public. 
De asemenea, cei 2% pe care orice angajat ii 
poate directiona catre sustinerea unui cult sau 
altul, ar trebui sa ajunga direct in vistieriile acelor 
parohii unde credinciosii insisi vor sa ii doneze. 
Gresesc daca imi pun astfel de intrebari, chiar si 
in Sfantul si Marele Post al Pastelui? p. didel 
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  Homo technologicus 
 

 

Pentru unii dintre noi, azi e de-a 
dreptul primitiv si retrograd sa 
mai crezi in Dumnezeu!                                     
- Cand stiinta a ajuns atat de 
departe, tu inca mai esti dispus sa 
crezi in astfel de prostii? ti se 
reproseaza cu suficienta de sine! 
Ce nu baga de seama noii 
promotori ai tehnocratiei 
moderne e faptul ca tocmai ei 
sunt aceia care, de fapt, adera la 
o noua religie. Omul, inventand 
noi domenii de activitate, precum 
robotica ori informatica, si astfel 
extinzandu-si aria de cunoastere, 
se amageste pana la egolatrie cu 
ideea ca a ajuns atat de departe si 
ca poate sa faca atat de multe. 
Uita si nu baga de seama la cate   

gaseste in jur deja gata create! Ce a creat el, omul, e absolut ingenios, dar ce a 
gasit deja gata creat, e “din senin”, asa trebuia sa fie si toate au evoluat cu de la 
sine putere! Toti sunt de acord daca le spui, de exemplu, ca laptopul e creatia 
unei minti geniale, dar daca spui ca omul e si el creatia unei alte Minti Geniale 
atunci risti sa fii catalogat drept nebun, religotard sau crestinopat! Homo 
technologicus se crede logic, rational, argumentativ, dar iti livreaza numai 
povesti bine ambalate “tehnic” si total lipsite de orice rigoare stiintifica. Ori 
tehnologia creata de om ar trebui sa nu ne indeparteze de Dumnezeu, ci 
dimpotriva, ar trebui sa ne ajute sa vedem mai bine “tehnologia” lui Dumnezeu 
si sa ne apropie de El. p.didel          
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Pilde duhovnicesti 
Lanţul, pe un câmp, lângă un copac, era trist, se ruşina de sine însuşi și își spunea: toţi mă 
ocolesc şi au dreptate, căci lumea iubeşte libertatea şi urăşte lanţurile. 
A trecut pe acolo un om, a luat lanţul, a urcat în copac, i-a legat cele două capete de o creangă 
mai groasă şi a făcut din el un leagăn. 
Astăzi copiii se dau în leagăn şi sunt fericiţi! 
Orice rău e spre bine, taina este să transformi răul în bine! 

                                                                          *** 

Un preot îi iubea nespus de mult pe săraci. Într-o zi merse într-un salon de oaspeţi pentru a 
cerşi bani pentru cei nevoiaşi. Ajunse şi la un bărbat care ura tot ceea ce avea legătură cu 
Biserica. El i se adresă preotului, spunându-i: `Cum de ai curajul să-mi ceri bani?`. Şi-l scuipă 
pe preot. Acesta îşi scoase batista din buzunar cu calm, se şterse pe faţă, apoi spuse cu 
modestie: `Asta a fost pentru mine. Acum însă daţi-mi ceva, vă rog, şi pentru cei nevoiaşi`. Şi-i 
întinse pălăria. Fiind impresionat de gestul preotului, bărbatul îi dărui toţi bani pe care îi avea 
la el. 

                                                                           *** 
Un călugăr bătrân se ruga pe malul unei ape curgătoare. Se ruga în mijlocul naturii, privea 
cristalinul apei, când remarcă un scorpion căzut în apă; şi lupta cu disperare să-şi salveze 
viaţa. Înduioşat şi plin de milă, pustnicul băgă mâna în apă şi scoase scorpionul la mal. Acesta 
însă, drept răsplată, îl înţepă îndată pe chiar salvatorul lui. 
După o vreme, când îşi deschise ochii din nou din rugăciune, bătrânul văzu că scorpionul era 
din nou în apă şi pe punctul să se înece. Din nou îl salvă bătrânul călugăr, iar scorpionul îl 
înţepă pentru a doua oară, la fel de tare încât acesta suspină. 
Când această scenă se repetă pentru a treia oară, un pelerin care observa de departe, foarte 
atent, toate acestea, îl întrebă pe bătrân: “Dar de ce îl ajuţi mereu pe acest scorpion 
nemernic, care în loc să-ţi mulţumească el te răneşte mereu?” 
Fiule, amândoi ne urmăm firile noastre, spuse bătrânul înţelept. Ţine de firea scorpionului să 
înţepe şi de a mea să fac binele necondiţionat, în iubire şi compasiune !” 
În viața noastră de zi cu zi întâlnim la fiecare pas câte un scorpion, dar nu întâlnim în noi pe 
bătrânul pustnic, care obsesiv de frumos iubește pe cel ce-i face rău. Uneori deznădăjduim 
când vedem că scorpionii din viața noastră ne arată nerecunoștință. 
Întodeauna ne dorim să primim calde mulțumiri, să fim lăudați pentru faptele noastre si 
nicidecum înșelați în așteptări. Din păcate însă nu realizăm cât de scorpioni suntem noi înșine 
cu Dumnezeul nostru Iisus Hristos, pe care-L pălmuim la fiecare pas pentru binele făcut, prin 
fapte rele, prin judecare și osândire, prin nelucrarea sinelui. Trăim în „zodia scorpionului” și 
înțepăm mâna întinsă a lui Dumnezeu și nici măcar nu ne întristăm pentru asta! 
Doamne Dumnezeul meu, ajută-mă în lucrarea mea sinceră să scap de scorpionul din mine și 
să devin candid și înțelept precum bătrânul din poveste !!! 
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PROGRAM  

 
Duminica, 07 aprilie 2019, ora 11 a.m. – SFANTA LITURGHIE (Sf. Ioan Scararul) 
 
Duminica, 14 aprilie 2019, ora 11 a.m. -SFANTA LITURGHIE(Sf.Maria Egipteanca)  
 
Duminica, 21 aprilie 2019, ora 11 a.m. – SFANTA LITURGHIE ( Floriile)                  
                                                                                  -  AGAPA (masa festiva cu preparate din peste)   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


