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CEA MAI ÎNALTĂ FILOSOFIE

„Pre noi înșine și unii pre alții și toată viața  
noastră lui Hristos-Dumnezeu să o dăm.”
/Rugăciunea Sfântului Grigorie 
Cuvântătorul-de-Dumnezeu/

Gheronda trăia acest îndemn liturgic, soco-
tindu-l chintesența vieții în Hristos. Îl avea scris de 
mână într-un chip deosebit, și îl oferea ca pe un dar și o 
neîncetată aducere-aminte că „ale noastre, în mâna lui 
Dumnezeu sunt.”

Cuvintele de mai sus se răsfrâng, prin excelență, în 
viața lui personală; pentru aceasta, le-am așezat ca titlu 
de încununare a cărții de față.1

1 Prima ediție a acestei cărți a apărut cu titlul Toată viața noastră lui Hristos 
Dumnezeu să o dăm, Editura Predania, București, 2010. 
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 „Cuvintele sunt 
cu adevărat icoane 

ale sufletului.” 
/Marele Vasilie/
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Gheronda, rugăciunea sfinției voastre.

Arhimandritul Epifanie/ A Domnului.

Dragostea dumneavoastră.

Arhimandritul Epifanie/ O ai, o ai… Eu cu 
rugăciunea, tu, Iorgos, cu somnul – în acest fel nu te 
folosești cu nimic!

Însă, de data aceasta, fericitul Gheronda a „greșit”! 
Rugăciunile lui, dragostea și rugăciunea pe care le-a avut 
ne susțin și ne călăuzesc în continuare. Cei paisprezece 
ani care au trecut de la adormirea sa întru Domnul nu au 
reușit să slăbească acest simțământ, ci, dimpotrivă, l-au 
adâncit și l-au întărit, întrucât îl simțim pe Gheronda cu 
noi necontenit. Prezența sa este vie în sufletele noastre. 
Îl putem vedea cu mintea stând cu mâinile ridicate, aflat 
într-o neîncetată stare de rugăciune și cerând cu putere: 
„Stăpâne, fie du-mă în Împărăția ta împreună cu fiii mei 
duhovnicești, fie șterge-mă din cartea ta.”2

2 Sfinții Varsanufie și Ioan, „Cuvinte despre discernământ și liniștire,” vol. 
1, Răspunsul 110; editura „Etoimasia.” (n.ed.grec)
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Întreaga viață a Părintelui Epifanie a fost împli-
nirea acestor cuvinte: „Dorul tău mă atrage spre tine, 
Mântuitorule, lauda vieții mele.”3 A trăit îndeosebi pentru 
Dumnezeu și L-a trăit pe Dumnezeu. Cu toate că avea o 
logică temeinică, credința lui nu era ceva contabilicesc, ci 
trăire și cunoaștere de Dumnezeu. Când vorbea despre 
Dumnezeu, aveai sentimentul că cele pe care ți le spune 
le-a discutat cu puțin timp înainte cu El: „Lumina cunoș-
tinței a luminat și a pătruns până în adâncimile Duhului, 
și cu Dumnezeu cele despre Dumnezeu a gândit.”4

Gheronda a primit de sus harisma învățăturii, cu 
multă teamă și smerenie, „întru osteneală și supărare, în 
privegheri de multe ori,” /2 Corinteni 11, 27/ pentru care, 
jertfind orice confort, s-a nevoit a o spori nu spre slava sa, 
ci a lui Dumnezeu Dăruitorul. Părintele Epifanie credea 
cu tărie că a luat dar și pentru aceea slujea „înțelepților 
și nepricepuților” ca unul ce „dator sunt.” /Romani 1, 
14/ Acesta a fost, de altfel, și gândul ce s-a născut în noi 
când cugetam la cuvintele lui. Căci „Doctorul sufletelor 
noastre, Cuvântul, ne-a vindecat desăvârșit sufletul cel 
strâmbat de păcat, prin acest mic ajutor.”5

Prin editarea celei dintâi părți a omiliilor, înregistrate 
pe bandă de magnetofon, îi aducem din nou chipul în fața 
ochilor noștri. Desigur că este cu neputință să suplinim 
prezența lui vie, privirea lui scânteietoare și pătrunzătoare 
și, în îndeobște, întreaga atmosferă pe care o făurea în ju-

3 Sfântul Efrem Sirul, vol. 2, pp. 279-279; Editura „To Perivoli tis Panaghias.” 
(n.ed.grec)
4 Sfântul Grigorie Teologul, E.P.E. 6, pag. 240. (n.ed.grec)
5 Sfântul Vasilie cel Mare, E.P.E. 6, pag. 240. (n.ed.grec)
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rul său. Ascultăm însă și acum cu luare aminte cuvântul 
său plin de nerv, care trece dincolo de mărginirile firești 
ale mijloacelor neînsuflețite de înregistrare. Răspunsurile 
lui sunt limpezi, având prezență de spirit. „Săgețile rându-
ite ale celui puternic sunt cuvintele bine țintite; ele mișcă 
inimile ascultătorilor, aruncate fiind să rănească inimile 
cele simțitoare. Cuvintele celor înțelepți sunt ca țepușele.”6 

Da! Așa este și cuvântul Părintelui Epifanie – cuvânt 
trezvitor, cuvânt ziditor, aghiografic și de pateric, cuvânt 
de înțelepciune și plin de har. Fără avânturi retorice și 
tonalități impresionante. Cuvânt ce s-a vrut simplu și 
neafectat, ca să fie înțeles și de cei mai de jos dintre frați, 
pentru care Hristos a murit și a înviat. Cartea de față do-
rește să dăruiască acest cuvânt poporului lui Dumnezeu.

De bună seamă, nu este ușor lucru să așterni pe 
hârtie retorica cuvântul rostit. În anumite situații, am 
întâmpinat greutăți suplimentare. Cu ajutorul și lucrarea 
lui Dumnezeu nădăjduim că, într-o mare măsură, acestea 
au fost depășite. 

După fericitul Gheronda, este rândul nostru să mul-
țumim și noi din tot sufletul „tuturor celor ce s-au os-
tenit pentru ediția de față, îndeosebi Arhimandritului 
Ioan Kostof și Arhimandritului Daniil Aerakin. Adu-ți 
aminte, Doamne, Dumnezeule, de osteneala și iubirea 
celor doi…”7

 Arhimandritul Spiridon  
și cei împreună-frați cu mine întru Hristos

6 Idem, E.P.E. 5, pag. 276. (n.ed.grec)
7 Arhimandrit Epifanie Theodoropulos, „Articole – Studii – Epistole,” 
Athena, 1966, în Cuvântul ediției I și a II-a. (n.ed.grec)
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