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Postul este de două  feluri: exterior – 

î nfră năreă de lă mă ncă rurile de dulce, s i 

lă untric – î nfră năreă simt urilor, s i măi 

ăles ă vederii, de orice lucru spurcăt s i 

necurăt. Aceste două  feluri sunt stră ns 

unite î ntre ele. Unii, vorbind despre 

post, î nt eleg număi pe cel exterior. De 

pildă : se î ntă lnes te cinevă cu un ăltul s i 

î ncep discut iile s i judecătă. Intră  s i 

celă lălt î n vorbă , ădă ugă nd s i sporind 

cuvintele. Apoi vine ceăsul mesei. I se 

ăduce mă ncăreă î n căre este s i cevă de 

dulce, dăr ăcestă refuză  cătegoric s i 

declără  că  nu dezleăgă  lă mă ncăre de 

dulce. Cei din căsă  î nsă  insistă : “- Te rog, 

ia ceva. Nu ce intră în gură spurcă pe om, 

ci ce iese. - Nu. În aceasta sunt hotărât.„ 

Ş i omul ăcestă nu î nt elege că  put in măi 

î năinte ă stricăt postul, fiindcă  ă lă săt că 

ră utăteă să să  se verse ăsupră 

ăproăpelui. 

 

 

• 

A-t i pă zi sufletul tă u de gă nduri este o 

lucrăre greă. Oămenii din lume nici nu 

î nt eleg ce î nseămnă  cuvintele ăcesteă. 

Adeseori î i ăuzim spună nd: De ce să-ţi 

păzeşti sufletul ca să nu vină gândul? 

Gândul vine şi pleacă. De ce să stai să te 

lupţi cu el?  I nsă  cei căre cugetă  unele că 

ăcesteă făc o măre gres eălă . Gândul nu 

vine în chip simplu şi apoi pleacă, ci 

chiar un singur gând poate face pe 

om să-şi piardă sufletul. Iăr un ăltul î l 

poăte făce să  se reî ntoărcă  pe căleă 

viet ii s i să  că lă toreăscă  exăct î n direct iă 

opusă  de cum ă mers pă nă  ătunci. Şfint ii 

Pă rint i spun: există  gă nduri de lă 

Dumnezeu, există  gă nduri de lă noi 

î ns ine, ădică  de lă fireă noăstră  s i există  

gă nduri s i de lă diăvoli. De ăceeă, pentru 

ă deosebi de unde vine fiecăre gă nd, 

ădică  dăcă  î l insuflă  Dumnezeu său 

vră jmăs ul nostru ură tor de bine, său 

dăcă  vine de lă fire, ne trebuie multă  

trezvie s i discernă mă nt. [...]  

• 

Azi este foărte us or să  căzi de lă Hristos 

s i să  ăjungi î n gheărele stă pă nitorului 

î ntunericului. Mergi pe strădă  s i î ntr-o 

vitrină  vezi expusă  o cărte, căre se păre 

că  vorbes te despre dumnezeireă lui 

Hristos. Atunci gă ndul î t i spune: Hai, 

cumpăr-o şi citeşte-o! E bine că omul să  

nu deă importănt ă  unui ăstfel de gă nd, 

ci să  cugete: Cine mi-a adus acest gând?. 

Cine ăltul decă t diăvolul, de vreme ce 

cărteă ăre că scop să  defăime î nvă t ă tură 

Bisericii? Un ăltul ă mers, ă cumpă răt-o, 

ă citit-o s i ă trecut de părteă ceălăltă ; s-ă 

lepă dăt de Hristos. Unde este î nceputul 

că derii? I n gă ndul vicleăn. [...] 

 

• 



 

 

Tot i oămenii pe pă mă nt î ndură  

inevităbil î ntristă ri s i, des i î ntristă rile 

pe căre ni le trimite Domnul nu sunt 

mări, pentru oămeni ele păr de 

neî ndurăt s i î i î ntristeăză , s i ăceăstă 

pentru că  nu vor să -s i smereăscă  

sufletul, nici să  se predeă voii lui 

Dumnezeu. [...] Pe pă mă nt nimeni nu 

poăte scă pă de î ntristă ri, dăr cel ce s-ă 

predăt voii lui Dumnezeu, le î ndură  cu 

us urint ă . El vede î ntristă rile, dăr 

nă dă jduies te î n Domnul, s i î ntristă rile 

trec. Că nd Măică Domnului stă teă lă 

picioărele crucii, î ntristăreă ei eră 

necuprins de mare, pentru că  eă I l 

iubeă pe Fiul ei măi mult decă t î s i poăte 

î nchipui cinevă. Ş i noi s tim că  cine 

iubes te mult, ăcelă s i suferă  mult. După  

fireă omeneăscă , Măică Domnului n-ăr fi 

putut î ndură î ntristăreă, dăr eă s-ă 

predăt pe sine voii lui Dumnezeu s i 

Duhul Şfă nt ă î ntă rit-o s i i-ă dăt putereă 

de ă î ndură ăceăstă  î ntristăre. Ş i măi 

ăpoi, după  I nă lt ăreă Domnului, Eă s-ă 

fă cut pentru tot poporul lui Dumnezeu 

măre mă ngă iere î n î ntristă ri.  

 

 

 

Lucrul cel măi bun este să  te predăi voii 

lui Dumnezeu s i să  î nduri î ntristă rile cu 

nă dejde. Iăr Domnul, vă ză nd î ntristăreă 

noăstră , nu ne vă dă niciodătă  peste 

puterile noăstre. Dar dacă întristările 

noastre ne par mari, aceasta 

înseamnă că nu ne-am predat încă 

voii lui Dumnezeu. [...] Cine s-ă predăt 

pe sine voii lui Dumnezeu, ăcelă nu se 

î ntristeăză  de nimic, chiăr dăcă  ăr fi 

bolnăv, să răc s i prigonit.  

Şufletul s tie că  Domnul poărtă  grijă  de 

noi cu milostivire. De lucrurile 

Domnului dă  mă rturie Duhul Şfă nt, pe 

Căre sufletul I l cunoăs te. Dăr cei mă ndri 

s i neăscultă tori nu vor să  se predeă voii 

lui Dumnezeu, fiindcă  le plăce să -s i făcă  

voiă lor, lucru ătă t de vă tă mă tor pentru 

suflet. Mărele Pimen ziceă: „Voia noastră 

este zid de aramă între noi şi Dumnezeu 

şi nu ne lasă să ne apropiem de El sau să 

vedem mila Lui”.   

 

 

 

 



 

 

Milosteniă nu este număi să  dăi din 

trăistă . Milostenie este că  ăccept i pe un 

om să  steă lă ngă  tine, fă ră  să  î l ălungi î n 

gă nd. Ai un coleg căre ăre un necăz, 

trebuie să  s tii să -i făci o mă ngă iere, să -i 

descret es ti frunteă. Lă să răci pot i să  făci 

o rugă ciune scurtă : „Doamne, miluieşte-

l!”, dăcă  nu pot i să -i dăi, că  es ti î n 

trămvăi s i el este pe trotuăr.  

 

Întrebarea se pune, cum ne este 

inima noastră în legătură cu 

suferinţa din jur? Cel măi măre lucru 

de căre vom fi î ntrebăt i lă Judecătă de 

ăpoi este: „De ce nu am dat mai multă 

atenţie semenilor noştri?” 

Nu este niciodătă  nimeni degeăbă lă ngă  

tine. El este cu s tiint ă lui Dumnezeu, că 

tu să -l ăjut i său să  te foloses ti. Te 

foloses ti, că  poăte ăre o putere de duh 

măi măre. Şău î l ăjut i tu, î n sensul de ă-l 

suportă. Este o măre gres eălă  ătunci 

că nd certă m pe unul său pe ăltul! I l 

răbdă  Dumnezeu s i pe ăcelă s i de ăceeă 

l-ă pus î n căleă tă, că să -l răbzi s i tu s i să  

te î ncununezi! 

 

Dumnezeu nu ne t ine că  suntem noi 

foărte vrednici. Ne t ine că  este foărte 

milostiv El. 

 
Extrăs din „Ne vorbes te Pă rintele Arsenie”, vol 

III, edit ie î ngrijită  de ărhim. Ioănichie Bă lăn, 

Editură. Episcopiei Romănului, 1998, pp. 8-9

 Marţi: 19 decembrie 

17:30 – Şlujbă Şfă ntului Măslu  

19:00 – Căteheză  

 Sâmbătă: 22 decembrie 

16:00 – Colinde copii (repetit ie) 

17:30 – Vecernie s i Litie 

 Duminică: 23 decembrie 

08:30 – Utreniă s i Şfă ntă Liturghie:  

Sfinţii 10 mucenici din Creta 

Duminică dinăinteă Năs terii Domnului 
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