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Pe toti oamenii sa-i vezi cu aceiasi ochi,
cu aceeasi dispozitie, cu acelasi gand, cu
inima simpla. Pe toti sa-i ai ca pe
Hristos. Nu-ti pleca urechea la omul
care osandeste pe altii, nu te bucura si
nu încuviinta cele ce zice, ci tine-ti gura
închisa si fii zabavnic la vorba si grabnic
la rugaciune. Dar nici pe cel ce judeca pe
altul sa nu-l osandesti întru tine. Chiar
daca el face un lucru rau, tu vezi-ti
lipsurile tale si osandeste-te numai pe
tine însuti.
Luati aminte, fiilor, sa nu judecati pe
cineva, mai ales cand acela este si el om
al lui Dumnezeu. Va rog, paziti-va de
acest pacat! Uitati-va la voi si va vedeti
pacatele voastre. Din aceasta simtire,
degraba vom putea trece la pocainta.

Unii din robii lui Dumnezeu sunt vaditi,
altii necunoscuti. Pe cei ce au curajul sa
se faca vazuti, îi judeca multi, dar vor fi
aspru pedepsiti în ziua judecatii. Pentru
ca Dumnezeu, pe cei ce dispretuiesc
slava omeneasca, îi pune înaintea
tuturor ca sa marturiseasca cu
îndrazneala credinta lor si sa foloseasca
pe multi. Aşa să lumineze lumina voastră
înaintea oamenilor, le zice, ca vazand
aceia faptele voastre cele bune, să
proslăvească pe Tatăl vostru, Care este în
ceruri. Şi dimpotriva, celor înclinati spre
slava desarta le zice: Cei ce fac faptele
dreptăţii pentru a plăcea oamenilor şi nu
Mie, amin vă zic vouă, şi-au primit plata
lor. Pentru ca cel ce se mandreste, nu va
fi miluit. Avand deci, fiilor, acestea
înaintea ochilor, sa nu judecam pe
nimeni si sa nu luam aminte la cel ce
vorbeste de rau, fie ca judeca pe un
drept sau pe oricine altul. Nu judecaţi,
ne porunceste Domnul. Tu, care stai pe
tron sa nu dispretuiesti pe robul tau, ca
nu cumva în el sa se afle Duhul lui
Dumnezeu si sa te faci astfel, fara sa stii,
luptator de Dumnezeu!
Cel ce fuge de dispretul, batjocura si ura
oamenilor, nu traieste în slava lui
Dumnezeu, nici nu va mosteni împaratia
cerurilor. Şa stie bine acest lucru cel ce
voieste sa se mantuiasca. Şa nu fugim
din locul unde oamenii ne nesocotesc si
ne dispretuiesc, ci sa stam cu rabdare si
Dumnezeu ne va da negraita slava. Şi,
dimpotriva, sa fugim de locul unde
întalnim lauda si slava. Numai asa ne
vom putea mantui si castiga Raiul. Ocara
este tot asa de trebuitoare robilor lui
Dumnezeu, precum Evanghelia este

necesara Bisericii. Nu ne este de folos sa
fim slaviti de oameni.
Şunt drepti care au moarte amara si
pacatosi care au moarte placuta. Dar
moartea cea amara a celui drept îi spala
pacatele pe care, ca om, le-a facut în
viata, de vreme ce nimeni nu este fara
de pacat, fara numai Dumnezeu; pe cand
moartea placuta a pacatosului îi aduce o
mica si cuvenita rasplata pentru vreun
bine pe care l-a facut. Şi astfel, cel drept
devine cu totul curat, iar cel pacatos cu
totul necurat. De aceea, s-o stii bine,
fiule, chiar daca moartea dreptului pare
amara, ea este temporara, pentru ca de
aici înainte se bucura si se veseleste dea pururi; pe cand pacatosul, daca
temporar are o moarte placuta, totusi,
vesnic va arde si se va chinui în focul cel
nestins. Şunt desigur si pacatosi care au
o moarte amara si sunt trimisi direct în
iad, precum sunt si drepti care au o
moarte placuta si merg direct în vesnica
fericire.
Vezi, ca sunt deosebite judecatile lui
Dumnezeu. Randuieste fiecaruia moarte
potrivita cu viata lui. Totusi, moartea nu
este atat de înfricosata cum este
judecata care are loc în acel ceas;
deoarece, cand iese sufletul din trup, îl
întampina multime de îngeri, dar se
aduna si multime de draci; îngerii îi
arata faptele lui cele bune, iar dracii pe
cele rele. Şi totusi, asteapta sa vina din
cer hotararea osandirii lui, si totusi,
nadajduieste la mantuire. Şufera, îsi
ridica mainile la cer, se roaga sa nu fie
predat întunecatilor diavoli. Dar si
îngerii au atunci lupta mare si se bucura
cand aud hotararea mantuirii.

Dimpotriva, duhurile cele rele asteapta
si doresc sa auda hotararea de osanda.
Şi sufletul este predat unde hotaraste
Dreptul Judecator, fie îngerilor, la
mantuire, fie dracilor, la osanda si
munca vesnica. Aceasta este, fiul meu,
teama si cutremurul, ca nu cumva sa fie
osandit omul la pieire. De altfel, moartea
este ceva firesc, care ne asteapta pe toti.

Doamne Dumnezeul meu, Tu, Care ai
umplut văzduhul cu aer şi-l luminezi cu
razele soarelui, umple şi inima mea de
dulceaţa Ta. Dumnezeule cel Mare şi
înfricoşat, înaintea puterii Căruia se
cutremură toate, pe Care îl slăvesc
serafimii cei cu câte şase aripi şi
heruvimii cei cu ochi mulţi, auzi-mă pe
mine păcătosul şi nimicul, şi-mi
luminează sufletul şi trupul. Să se umple
inima, mintea şi toate simţurile mele de
lumina cea cerească. Arată-mă Doamne,
vas curat, vrednic de sălăşluirea
Sfântului Duh. Dăruieşte-mi curăţia Ta,
pacea Ta şi înţelepciunea şi blândeţea Ta,
sfinţenia şi liniştea Ta, Duhul Tău cel bun
să mă lumineze, ca un Dumnezeu bun ce
eşti şi arată-mă mai presus de necuratele
patimi.
Nu voi înceta, Doamne, să rog cu căldură
părinteasca Ta dragoste şi milostivire. Tu
ai făcut sfintele şi cereştile oştiri,
Heruvimii şi Serafimii, Tronurile şi
Domniile, Începătoriile şi Scaunele,
Stăpâniile şi Puterile, pe Mihail şi Gavriil,
pe Rafail şi Uriil şi pe toţi preacuraţii
îngeri, pe care singur Tu îi stăpâneşti.
Iartă-mă pe mine, care, mult mânii

marea şi necuprinsa mulţime a
milostivirii Tale. Eu sunt putoarea
păcatului, sălaşul patimilor, urâciunea
care urâţeşte întreaga omenire.
Mântuieşte-mă Stăpâne, de gheenă şi de
foc, mântuieşte-mă de scrâşnirea dinţilor,
izbăveşte-mă de tartarul cel îngheţat,
pentru că a Ta este mila, sfinte fără de
moarte, Părinte mai presus de ceruri. Şi
precum ai primit darurile lui Abel şi
jertfa lui Avraam, primeşte, primeşte şi
rugăciunea mea, pe care o strig cu glas
de laudă în ceasul acesta. Ajută-mă pe

mine căzutul în stricata mea viaţă.
Primeşte-mi această rugăciune la
înţelegătorul Tău jerfelnic, în Ierusalimul
cel de sus. Pomeneşte-mă, Doamne,
totdeauna împreună cu sfintele şi
cereştile Tale puteri, cele preafrumoase şi
smerite, de care aşa de mult se bucură
sufletul meu...

„Un Episcop Ascet – Viaţa și Învăţăturile Sfântului
Ierarh Nifon, Episcopul Constanţianei”, Editura
Mănăstirea Sihăstria, 2004

 Marți: 12 februarie
17:30 – Şfantul Maslu
19:30 – Cateheza
 Sâmbătă: 16 februarie
17:30 – Vecernie
 Duminică: 17 februarie
08:30 – Utrenia si Şfanta Liturghie: Duminica femeii
cananeence, Sfântul Mucenic Teodor Tiron
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