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Ţ i-a venit vreun ga nd bun? Opreş te-te. 

Sa  nu tinzi nicidecum şpre î mplinirea lui 

î n mod pripit ş i nechibzuit. Simt i î n 

inima  vreo î nclinat ie buna ? Opreş te-te; 

şa  nu î ndra zneş ti şa  te laş i atraş de ea. 

Pune-te î n lumina Evangheliei ş i vezi 

daca  ga ndul ta u cel bun ş i î nclinat ia cea 

buna  a inimii tale şunt î n acord cu şfa nta 

î nva t a tura  a Domnului. Î n cura nd vei 

vedea ca  nu exişta  nici un acord î ntre 

binele evanghelic ş i binele firii omeneş ti 

ca zute.  

Binele firii noaştre ca zute eşte 

ameştecat cu ra ul ş i de aceea binele 

aceşta a devenit el î nşuş i ra u, aş a cum 

ma ncarea guştoaşa  ş i şa na toaşa  devine 

otrava  atunci ca nd eşte ameştecata  cu 

otrava.  

Fereşte-te să săvârşeşti binele firii 

căzute! Sa va rş ind aceşt bine, î t i gra beş ti 

propria ca dere, şporind î n tine 

î nga mfarea ş i ma ndria ş i ajunga nd la 

aşema narea cu demonii. S i, dimpotriva , 

şa va rş ind binele evanghelic, ca un 

adeva rat ş i credincioş ucenic al lui 

Dumnezeu-Omul, te vei face aşemenea 

Lui. [...] 

Mare nenorocire este să ne călăuzim 

după dreptatea firii căzute; aceaşta 

eşte î nşot ita  de lepa darea Evangheliei, 

lepa darea Ra şcumpa ra torului, 

lepa darea ma ntuirii. Dacă vine cineva la 

Mine şi nu îşi urăşte... chiar şi sufletul 

său, nu poate să fie ucenicul Meu (Luca 

14, 26), a şpuş Domnul. Ţa lcuind 

cuvintele Domnului, citate mai şuş, 

Sfa ntul Varşanufie cel Mare şpune: „Cum 

şe leapa da  omul de şine? Doar 

pa ra şindu-ş i dorint ele fireş ti ş i urma nd 

Domnului. De aceea ş i vorbeş te Domnul 

aici anume deşpre cele fireş ti, iar nu 

deşpre cele nefireş ti, ca ci daca  renunt a  

cineva numai la cele nefireş ti, î nca  nu a 

renunt at la nimic al şa u pentru 

Dumnezeu, fiindca  cele ce şunt 

î mpotriva firii nu î i apart in lui. Dar cel 

ce a renunt at la cele fireş ti ştriga  

î ntotdeauna cu Apoştolul Petru: Iată, noi 

am lăsat toate şi Ţi-am urmat Ţie. Cu noi 

oare ce va fi? (Matei 19, 27). Aceşta va 

auzi fericitul glaş al Domnului ş i, prin 

fa ga duint a , va fi î ncredint at de 

moş tenirea viet ii veş nice (Matei 19, 27-

29). La ce renunt aşe Petru, nefiind 

bogat, ş i cu ce şe la uda, daca  nu cu 

renunt area la dorint ele lui fireş ti? Ca ci 

daca  omul nu va muri pentru trup, 

î nviind cu duhul, nu va putea î nvia cu 

şufletul. Aş a cum î ntr-un mort nu şe afla  

deloc dorint e fireş ti, aş a nu şe afla  nici 



 

î n cel ce a murit duhovniceş te pentru 

trup. Daca  tu ai murit pentru trup, cum 

mai pot fi î n tine dorint e fireş ti? Dar 

daca  nu ai ajunş la ma şura 

duhovniceaşca  ş i î nca  mai eş ti copil la 

minte, şmereş te-te î naintea 

î nva t a torului ş i te ve certa cu milă (Pş. 

140, 5), iar fa ra  şfat, şa  nu faci nimic (Sir. 

32, 20), chiar de t i ş-ar pa rea ceva bun, 

ca ci lumina demonilor şe va preface mai 

ta rziu î n î ntuneric.” 

Acelaş i lucru trebuie şa -l şpunem ş i 

deşpre lumina firii omeneş ti ca zute. 

Daca  cineva merge dupa  aceaşta  lumina  

ş i o şporeş te î n şine, aduce î n şuflet 

î ntuneric deşa va rş it ş i şe î nştra ineaza  

cu totul de Hriştoş. Cel ce este străin 

de creştinism este străin de 

Dumnezeu: Oricine tăgăduieşte pe 

Fiul nu are nici pe Tatăl (1, Ioan 2, 

23), este fără de Dumnezeu.   

În veacul nostru, mândru de 

prosperitatea sa, majoritatea 

oamenilor, care se declară şi creştini, 

şi lucrători ai binelui, tind spre 

săvârşirea dreptăţii firii căzute, 

respingând cu dispreţ dreptatea 

evaghelică. Majoritatea aceasta să 

audă hotărârea Domnului: „Poporul 

acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar 

inima lor este departe de Mine. Şi 

zadarnic Mă cinstesc ei, învăţând 

învăţături ce sunt porunci ale 

oamenilor” (Matei, 15, 8-9).   

Lucra torul drepta t ii omeneş ti eşte plin 

de î nga mfare ş i de î nş elare de şine. El 

propova duieş te, tra mbit eaza  deşpre 

şine, deşpre faptele şale, neda nd nici o 

atent ie poruncii Domnului (Matei 6, 1-

18). Pla teş te cu ura  ş i ra zbunare celor 

ce ar î ndra zni şa  deşchida  gura, ca şa  şe 

î mpotriveaşca  cu şmerenie ş i temeinicie 

drepta t ii lui, şe şocoteş te mai mult deca t 

vrednic de ra şplata pa ma nteaşca  ş i de 

cea cereaşca .  

S i, dimpotriva , lucra torul poruncilor 

evanghelice eşte pururea cufundat î n 

şmerenie. Puna nd chipul î n care 

î mplineş te poruncile ala turi de noblet ea 

ş i cura t ia lor, şocoteş te necontenit 

aceaşta  î mplinire foarte 

nemult umitoare ş i nevrednica  de 

Dumnezeu. Pe şine şe şocoteş te vrednic 

de chinurile vremelnice ş i de cele 

veş nice pentru greş elile şale, pentru 

lega tura nerupta  cu şatana, pentru 

ca derea proprie tuturor oamenilor, 

pentru şta ruint a lui î n ca dere ş i, î n 

şfa rş it, pentru î nşa ş i î mplinirea 

nedeplina  ş i adeşea mincinoaşa  a 

poruncilor.  

Î n fat a fieca rui necaz trimiş de pronia 

lui Dumnezeu, el î ş i pleaca  şupuş capul, 

ş tiind ca  prin necazuri Dumnezeu î i 

î nvat a  ş i î i face işcuşit i pe şlujitorii Sa i î n 

timpul ca la toriei lor pa ma nteş ti. Î i 

miluieş te pe vra jmaş ii şa i ş i şe roaga  

pentru ei ca pentru niş te frat i işpitit i de 

diavoli, ca pentru niş te ma dulare ale 

unui şingur trup, care şunt molipşite de 

boala  î n duhul lor, ca pentru 

binefa ca torii şa i, ca pentru uneltele 

proniei lui Dumnezeu. 

Sfântul Ignatie Brianceaninov – „Ofrandă 

monahilor contemporani”, Editura Egumeniţa, 

2011 



 

 

 Marţi: 05 februarie 

17:30 – Sfa ntul Maşlu 

19:30 – Cateheza  

 

 Sâmbătă: 09 februarie 

17:30 – Vecernie  

 

 Duminică: 10 februarie 

08:30 – Utrenia ş i Sfa nta Liturghie: Pilda Talanților 

Sfântul Haralambie 
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