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Daca  timpul ar fi singura forma  de 

existent a , î nva luita  din toate pa rt ile de 

moarte, atunci n-ai putea spera nimic cu 

adeva rat. Ca ci sperant ele pentru scurte 

pla ceri viitoare, care trec, nu merita  

acest titlu. „Nu spera s i nu ai teama ” ar fi 

cel mai î nt elept sfat ce s-ar putea da 

omului. Anticipeaza  moartea de acum, 

fa -te apatic fat a  de toate, daca  î n cura nd 

nu ne as teapta  altceva deca t nimicul! 

Sau î neaca -t i ga ndurile acestea 

nepla cute î n zgomotul petrecerii, î n 

uitarea amet elii alcoolice s i î n 

paroxismul simt urilor periferice 

dezla nt uite! 

Dar nu, timpul nu e ultima realitate! 

Timpul e numai o faza  a viet ii. E fat a 

exterioara , fat a lumii ca zute din 

regiunea tra irii spirituale. Omul capabil 

de viat a  spirituala  simte mai put in 

timpul. Fiecare s tie din experient a  ca  

ceasurile fericite nu se observa  ca nd 

trec. Dimpotriva , suferint ele puternice 

se experiaza  ca timp foarte lung, mai 

lung deca t timpul matematic. Timpul se 

ma soara  cu doua  ma suri: cu tra irea 

interna  s i cu unitatea matematica , iar 

lega tura dintre aceste doua  forme ale 

timpului este foarte laxa . O ora  de timp 

matematic poate fi experiata  uneori ca 

ceasuri î ntregi, iar alteori, ca un 

moment, sau pur s i simplu nu se 

observa . Aceasta î nseamna  ca  ves nicia 

stra bate î n timp, invadeaza  î n el s i 

determina  curgerea lui. 

 
Fragment din: Pr. Dumitru Stăniloae, „Un an 

nou”, Telegraful Român, an LXXXIII, nr. 1, 1 ian. 

1935, p.1 

 

Î n vremea de fat a , oamenii veacului 

acestuia se uita  la noi, cei credincios i, ca 

la nis te  scra ntit i, ca la nis te pros ti. Nu le 

place credint a noastra  ortodoxa , 

ra nduielile noastre biserices ti, 

canoanele s i obiceiurile. Ra d cu dispret  



 

de tot ceea ce pentru noi este sfa nt. 

Adesea am ocazia sa  aud de la 

credincios ii care sunt nevoit i sa  tra iasca  

î n mijlocul lumii potrivnice ca t de greu 

le este sa  suporte batjocurile neî ncetate 

adresate lor. Î nsa  eu cred ca  ar trebui sa  

le socotim drept o cinste. „De suntet i 

oca ra t i pentru numele lui Hristos, 

fericit i suntet i, ca ci al slavei s i al lui 

Dumnezeu Duh peste voi odihnes te”  

(Î Petru, 4,14), a spus Apostolul Petru. 

Daca  ra d de voi, daca  nu va  iubesc, 

î nseamna  ca  noi nu suntem din lumea 

aceasta. Nu trebuie sa  va  supere s i sa  va  

ama rasca  aceasta  atitudine a lor.  

• 

Nu va  lipit i inima de des erta ciunea 

lumeasca . Mai ales la ruga ciune, la sat i 

toate cugetele cele lumes ti. Dupa  

ruga ciunea de la chilie sau de la 

biserica , pentru a pa stra starea de 

ruga ciune s i de umilint a  a sufletului, 

trebuie sa  pa strezi ta cerea. Uneori, chiar 

un simplu cuva nt, neî nsemnat, poate 

tulbura s i speria smerita zdrobire din 

inima noastra  ca pe o pa sa rica .  

• 

Sfint ii Pa rint i numesc Ruga ciunea lui 

Îisus „î nva t a tura ”, pentru ca  daca  o vei 

fa ptui, ea î t i va cura t a inima, iar î n 

aceasta  inima  curata  Domnul va scrie cu 

degetele Sale tot ceea ce trebuie sa  s tii. 

Niciun fel de lectura  sfa nta , orica t de 

multe tomuri ai citi, nu-t i poate da 

cunos tint ele pe care t i le da ruies te 

Ruga ciunea inimii.  

 

Fragment din: „Stareţul Nicon de la Optina – 

Viaţa și minunile”, Editura Doxologia, Iași, 2011 

 

„Nu va  î ncredet i î n cei puternici, î n fiii 

oamenilor, î n care nu este ma ntuire”. Mi-

a pla cut totdeauna sa  cercetez Scriptura 

s i ca rt ile Sfint ilor Pa rint i, s i mai ales, 

Psaltirea. S i ca  de multa  î nt elepciune 

mi-au descoperit ele!... Sa  na da jduit i 

numai î n Dumnezeu, niciodata  î n om. 

Fa ca nd as a, orice ra u se va depa rta de la 

voi, precum se depa rteaza  ramurile 

ta iate de la copac.  

• 

Cu ca t tra ies ti mai atent s i mai aspru, cu 

ata t mai sa lbatic te ataca  vra jmas ul. 

Î ncearca  sa  te traga  î n pa cat mai ales de 

sa rba tori. Sa  le as tept i pe toate. Sa  fii 

prega tit pentru toate... Domnul este 

î ndura tor. Sa rba torile pricinuiesc 

daruri. S i voi vet i lua ceva s i va  vet i 

î ncredint a de asta dupa  mult i ani, poate 

chiar dupa  patruzeci de ani... Atunci vet i 

î nt elege ce dar va trimis Domnul î n 

sa rba toarea cutare.  

• 

Ca nd suntet i î n dispozit ie buna  sa  

as teptat i vijelii. As a se î nta mpla  



 

î ntotdeauna. La fiecare bine, ispita ori 

merge î nainte, ori vine dupa  el.  

• 
Totdeauna vom avea ma hniri, dar starea 

noastra  exterioara  trebuie sa  fie 

contrarie. Orica te ma hniri ar avea, omul 

care a ajuns la ruga ciunea la untrica  le va 

suferi mai us or, pentru ca  Hristos este 

cu el s i-l va umple de bucurie nesfa rs ita . 

Îar bucuria aceasta, bucuria î n Domnul, 

n-o poate strica nici o ma hnire.  

• 
Ca nd te tulbura  ga ndul de frica  pentru 

ma hnirile ce vor urma, sa  nu î ncepi sa  

vorbes ti cu el, ci sa  spui simplu: „Faca -se 

voia Domnului!”. S i asta te va umple de 

linis te.  

• 

Nu te preocupa niciodata  ce vor spune 

oamenii care nu au o ga ndire 

cres tineasca .  

• 
Ca nd intri î n biserica , sa -t i aduci aminte 

ca  ea este casa lui Dumnezeu. Sa  stai î n 

ea cugeta nd neî ncetat î n mintea ta ca  te 

afli î n casa Lui. S i sa  nu las i nici o clipa  

sa  fuga  din mintea ta ga ndul ca  

Dumnezeu Se afla  ala turi de tine. S i sa  

nu-t i î nga dui niciodata , sub nici un 

motiv, vreo libertate s i vreun confort î n 

mis ca rile tale, ca t timp te afli î nla untrul 

bisericii. 

 

Fragment din: „Stareţul Varsanufie – Sfaturi către 

monahi și omilii către mireni”, Editura 

Evanghelismos, București, 2003

 Sâmbătă: 19 ianuarie 

17:30 – Utrenia s i Sfa nta Liturghie:  

 

 Duminică: 20 ianuarie 

08:30 – Utrenia s i Sfa nta Liturghie:  

Duminica celor zece lepros i 

Sfântul Eftimie cel Mare 
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