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Nimeni dintre voi să  nu spună : Acum voi 

vieţui cum voi putea, dar când vor fi 

condiţii corespunzătoare, atunci mă voi 

ruga. Putem să  fim, oăre, î ncreză tori că  

mă ine vom măi fi î ncă  î n viăt ă ? Citit i 

scrierile Sfă ntului Ignătie Briănciăninov. 

Nu trebuie să  uită m că  doăr ăceăstă  zi 

ne este dătă . Nu putem nă dă jdui î n ziuă 

de mă ine. Amintit i-vă  totdeăună: Acum 

este vremea prielnică, acum este ziua 

mântuirii! 

 

• 

Că nd preotul, binecuvă ntă nd, rostes te 

rugă ciuneă: În numele Tatălui şi al Fiului 

şi al Sfântului Duh, ătunci se să vă rs es te 

o tăină : hărul Sfă ntului Duh se pogoără  

ăsupră omului binecuvă ntăt. Iăr că nd 

cinevă rostes te doăr cu buzele o 

lepă dăre de Dumnezeu, hărul î l 

pă ră ses te, toăte gă ndurile lui se 

schimbă  s i ăjunge ălt om.  

• 

I ndreptă t ireă de sine î nchide ochii 

duhovnices ti, iăr ătunci omul nu vede 

ceeă ce î i trebuie s i-i este de folos. Dăcă  

spui cevă ră u despre un frăte său despre 

o soră , chiăr dăcă  ăr fi ădevă răt, ătunci 

pricinuies ti sufletului tă u o rănă  de 

nevindecăt. Pot i spune cevă despre 

gres elile ăltuiă doăr dăcă  ăi î n inimă  o 

singură  intent ie – folosul sufletesc ăl 

celui ce ă gres it. 

 

• 

Mă ntuireă s i pierzăniă stă  î n ăproăpele 

vostru. Mă ntuireă voăstră  depinde de 

felul cum vă  purtăt i cu ăproăpele. Nu 

uităt i să  vedet i î n ăproăpele vostru 

chipul lui Dumnezeu. Orice lucru, orică t 

de neî nsemnăt vi s-ăr pă reă, să -l făcet i 

cu ătent ie, că s i cum v-ăt i ăflă î n făt ă lui 

Dumnezeu. Amintit i-vă  că  Domnul vede 

toăte! 

 

 

 

 

 



 

 

S i nu sunt put ine căzurile ăcesteă că nd 

de lă un singur gă nd î ncepe pierzăreă. 

Iătă , de pildă , un tă nă r iubes te o fătă  s i 

î ncepe să  vorbeăscă  cu eă.  

- Este după inima mea. Şi, precum se 

vede, şi ea mă iubeşte, se gândeşte 

la mine şi vrea să se căsătorească 

cu mine. S-o iau de soţie? Să mă 

căsătoresc cu ea? Primesc atâta 

salariu şi abia îmi ajunge mie. 

După căsătorie va trebui să-l 

împărţim în două şi atunci îmi va fi 

foarte greu. Mai bine va fi s-o înşel. 

Acum să petrec bine cu ea, după 

care o voi izgoni, ca pe o lămâie 

stoarsă.    

S i dăcă  se î ntă mplă  că cinevă să  nu deă 

preă măre importănt ă  gă ndului 

ăcestuiă, vă gă si un sfă tuitor căre să -i 

spună : 

- Principiile morale sunt relative. 

Poruncile Evangheliei nu sunt 

necesare. Viaţa ne-a fost dată să o 

petrecem. Trebuie să ne desfătăm 

de toate câte ea ni le poate da. 

Viaţa este o luptă pentru 

supravieţuire. Trebuie să trăim 

pentru plăcere şi să călcăm peste 

cei mai slabi, fără reţineri, fără 

multe şovăieli, jertfindu-i pentru 

desfătarea noastră.  

S i ăstfel toăte se să vă rs esc. Omul ă gă sit 

o filozofie confortăbilă  s i o foloses te 

incons tient. I i ăjunge să  se î ncreădă  

î ntr-o oărecăre ăltă  persoănă , s i nu dă  

nici o importănt ă  durerii pe căre o 

pricinuies te victimei săle.  

Filozoful englez Dărwin ă fondăt un 

î ntreg sistem. Potrivit lui, viăt ă este o 

luptă  pentru suprăviet uire. Luptă celor 

puternici î mpotrivă celor slăbi. Cei 

î nvins i sunt osă ndit i cu nimicireă, iăr 

biruitorii triumfă . Acestă este principiul 

de băză  ăl ăcestei filozofii să lbătice. Cei 

căre o primesc nu ezită  să  omoăre omul, 

să  exploăteze femeiă, să  î ns ele pe cel 

măi bun prieten s i să  le făcă  pe toăte 

ăcesteă foărte linis tit i, ăvă nd cons tiint ă 

î mpă cătă , că  ău dreptul să  făcă  toăte 

ăceste crime. S i căre este î nceputul 

tuturor ăcestoră? Un gă nd pe căre l-ău 

primit oămenii. Un gă nd căre ne spune 

că  nimic nu ne este oprit, că  poruncile 

lui Dumnezeu nu ne sunt necesăre s i că  

cănoănele biserices ti ne reduc 

libertăteă. 

 

 

 

 

 



 

 Luni: 24 decembrie 

17:00 – Priveghere (Vecernie, Litie s i Utrenie): 

Naşterea Domnului 

 

 Marți: 25 decembrie 

08:30 – Sfă ntă Liturghie: Naşterea Domnului 

Următ de mic concert de colinde, copiii din părohie 

 

 Miercuri: 26 decembrie 

08:30 – Utreniă s i Sfă ntă Liturghie:  

Soborul Maicii Domnului 

 

 Joi: 27 decembrie 

08:30 – Utreniă s i Sfă ntă Liturghie:  

Sf. Arhidiac. Ştefan 

 

 Duminică: 30 decembrie 

08:30 – Utreniă s i Sfă ntă Liturghie:  

Duminică după  Năs terii Domnului – Fuga din Egipt 

Sfânta Muceniţă Anisia 
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