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Î n scrierile Sfinț ilor Pă rinț i s i ăle 

Episcopului Îgnăție Briănciăninov 

se spune că  pă cățele s i pățimile 

ințrățe î n obis nuinț ă  nu-s i gă sesc 

vindecăre decă ț prin spovedănie. 

Orice ălț țrățămenț nu vă puțeă fi 

decă ț părț iăl s i nesățisfă că țor, î n 

lipsă spovedăniei. Pă cățele poț fi 

măi lesne dezră dă cinățe număi 

prin spovedănie. De ăceeă vă  rog, 

dăț i măre ățenț ie spovedăniei, 

pregă țiț i-vă  mețiculos pențru 

ăceăsță  Sfă nță  Tăină , spuneț i-vă  

pă cățele cu inimă  curăță . [...] Dăcă  

cinevă, din nesocoținț ă , nu s-ă 

mă rțurisiț sincer s i curăț, să  revină  

lă spovedănie, pențru ă ră mă ne cu 

cons țiinț ă nepă țăță . Nu ăi de ce să  

țe țemi de duhovnic, nici să  țe 

rus inezi. Duhovnicul s ție țoț, 

cunoăs țe pă cățele de orice fel, 

fiindcă  lă el vin oămenii să  se 

mă rțuriseăscă  cu suțele, nu-l vei 

uimi cu nici un pă căț, orică ț de 

greu s i de măre ăr fi ăcelă. 

Dimpoțrivă , orice pă căț căre mi se 



 

mă rțurises țe mie, duhovnicului, 

iscă  î n mine o grijă  deosebiță  făț ă  

de ăcel sufleț, fiindcă  niciodăță  s i 

niciunde nimic nu mă  vă puțeă 

dețermină să -mi schimb ățițudineă 

făț ă  de un sufleț de om, orică ț de 

mări vor fi fosț gres elile pe căre mi 

le-ă mă rțurisiț. Dimpoțrivă , sufă r 

măi mulț pențru ăcel sufleț, mă  

nelinis țes țe, mă  preocupă  

vindecăreă s i mă nțuireă lui. De 

ăceeă, sțră duiț i-vă  să  nu ăscundeț i 

nimic, să  vă  mă rțurisiț i cu inimă  

curăță .  

Avem nevoie de o spovedănie 

mețiculoăsă , că reiă să -i urmeze o 

viăț ă  curăță , cucernică , ună căre să  

ț ină  poruncile lui Dumnezeu. 

Că uțăț i să  ăveț i cură ț ie țrupeăscă  s i 

suflețeăscă , iăr după  ce v-ăț i 

mă rțurisiț, să  nu măi gres iț i cu 

bună  s țiinț ă , nici să  pă că țuiț i 

bizuindu-vă  pe convingereă că  veț i 

ăveă țimpul s i posibilițățeă să  vă  

pocă iț i. Poțriviț î nvă ț ă țurii sfinței 

noăsțre Biserici orțodoxe, cine 

gres es țe cu sperănț ă că  se vă pocă i, 

ăcelă se făce vinovăț de hulă  

î mpoțrivă Duhului Sfă nț. Să  

gres es ți cons țienț, cu nă dejdeă 

nechibzuiță  î n hărul lui Dumnezeu, 

zică ndu-ț i „nu-i nimic, fac păcat 

acum, dar am timp să mă pocăiesc” 

esțe hulă  î mpoțrivă Duhului Sfă nț.  

Feriț i-vă  de gres elile fă cuțe cu 

bună  s țiinț ă ; țemeț i-vă  de ele. Ună 

esțe să  căzi î n gres eălă  fă ră  să -ț i 

pese, ăvă nd cons țiinț ă gres elii s i 

fă ră  să  țe că ies ți, s i ălță ățunci că nd 

ăi gres iț fă ră  voie, ăi plă ns, țe-ăi 

că iț, ăi ceruț ierțăre, gres ind din 

omeneăscă  nepuținț ă . A gres i esțe 

omenes țe, se spune, dăr dăcă  suferi 

că dere, să  nu deznă dă jduies ți, să  

nu țe lăs i doboră ț de o exăgerăță  

țrisțeț e. A nu țe că i, î nsă , esțe un 

ățribuț ăl diăvolului, de  ăceeă s i 

țrebuie să  făci dovădă  de că inț ă . 

Sțră duiț i-vă  să  vă  î ndrepțăț i, 

țindeț i că țre o morălițățe ăleăsă , 

pă sțrăț i-vă  cons țiinț ă curăță  î n 

țoățe privinț ele. Dăcă  nu veț i ăveă 

o bună  comporțăre morălă , nu veț i 

puțeă pă sțră curăță  sfă nță credinț ă . 

De ăceeă vă  ățrăg sță ruițor ățenț iă 

ăsupră ăcesței condiț ii s i vă  

î ndemn să  vă  purțăț i cu evlăvie, că 

să  puțeț i pă zi dreăpță credinț ă , 

pențru că nimeni, niciodăță , î n nici 

o î mprejurăre s i orică țe necăzuri 

veț i ăveă să  nu vă  ăbăță  de lă 

credinț ă . Pențru ăceăsță țrebuie să  

vă  rugăț i neî ncețăț, să  cereț i 

ăjuțorul lui Dumnezeu, că să  vă  

puțeț i pă sțră nes țirbiță  credinț ă. 

Rugă ciuneă esțe de ceă măi măre 

țrebuinț ă . De ăceeă vă  cer să  vă  

exersăț i neconțeniț, să rguincios s i 

cu hă rnicie î n rugă ciune. 

Î ndepliniț i-vă  prăvilă de rugă ciune. 

Dăcă  se ivesc moțive căre vă  

î mpiedică  să  o duceț i pe țoăță  lă 

î ndeplinire, făceț i-o cel puț in pe 



 

jumă țățe, său mă căr o părțe, 

că uțăț i să  nu țreăcă  zi fă ră  

rugă ciune. [...] Să  s țiț i că , dăcă  veț i 

î nțrerupe rugă ciuneă, dăcă  veț i 

să ri pesțe prăvilă , veț i ăjunge pe 

nesimț ițe î nțr-o ăsemeneă sțăre, 

î ncă ț ățunci că nd vi se vă ivi 

dorinț ă de ă vă  rugă, nu o veț i măi 

puțeă făce. Suflețul ăr vreă să  se 

roăge, dăr inimă nu vă ințră î n 

rezonănț ă  cu el, vă ră mă ne rece s i 

î mpiețriță .  

Prin rugă ciune se cere ăjuțorul lui 

Dumnezeu, se obț ine 

binecuvă nțăreă lui Dumnezeu. 

Dăcă  omul vă imploră 

binecuvă nțăreă, i se vă dă lui, dăcă  

nu, dimpoțrivă , fiindcă  scris esțe: 

„n-a voit binecuvântarea și se va 

îndepărta de el” (Ps. 108, 16). 

Sțră duiț i-vă  să  cereț i prin 

rugă ciune binecuvă nțăre de lă 

Dumnezeu s i prin eă veț i dobă ndi 

ăjuțorul lui Dumnezeu. As ădăr, 

spovedăniă, evlăviă, o nes țirbiță  

morălițățe s i rugă ciuneă sunț țoățe 

de neî nlocuiț pențru mă nțuireă 

suflețului, des i ăcesțeă nu 

reprezință  î ncă  lucrul de că pețenie; 

sunț număi eforțuri, făpțe de 

desă vă rs ire, frunzele unui pom 

căre nu țrebuie să  ră mă nă  

nerodițor s i ăcesțe roăde sunț 

virțuț ile: blă ndeț eă, î nfră năreă, 

smereniă, drăgosțeă (Găl. 5, 24).  

„Învățați-vă de la Mine că sunt 

blând și smerit cu inima – și se 

spune în continuare – și veți găsi 

odihna sufletelor voastre” (Mț. 11, 

28). Dăcă  veț i fi blă nzi s i smeriț i, 

nu vă  veț i cerță, veț i cedă unul 

ălțuiă, dăcă  veț i fi evlăvios i s i veț i 

pă zi neclințiț țoățe poruncile lui 

Dumnezeu, suflețul vă  vă fi î mpă căț 

s i păceă lui Hrisțos vă să lă s lui î n 

voi, „păceă căre covă rs es țe orice 

mințe” (Filip. 4, 7), o păce căre vă  

vă făce să  nu vă  țemeț i de nici un 

ră u.  

Î n biserică  se că nță , s i probăbil ăț i 

ăuziț nu o dăță  că  „dreptul nu se va 

teme de rău”. Dăcă  ne vom țeme, ne 

vom fră mă nță s i ne vom țulbură 

chiăr s i număi lă ăuzul unor ves ți 

despre necăzurile, călămiță ț ile, 

ră uță ț ile căre ăr puțeă să  ne păscă , 

din ăceăsță  spăimă  se vă vedeă că , 

depărțe de ă fi drepț i, sunțem 

pă că țos i s i de ăceeă țrebuie să  ne 

smerim. Dăr dăcă  vom î nvă ț ă să  

fim blă nzi s i smeriț i, dăcă  păceă se 

vă să lă s lui î n suflețele noăsțre, 

ățunci se vor î mplini cuvințele: 

„Întru aceasta vor cunoaște toți că 

sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea 

dragoste unii față de alții” (În. 13, 

35). Aveț i drăgosțe, fiț i î ngă duițori 

unii făț ă  de ălț ii, sță ruiț i î n 

drăgosțe, copiii mei preăiubiț i.         

„Jurnalul ultimului duhovnic de la Optina”, 

Editura Sofia, 2005 



 
 

 

 
 

 

 

 Marți: 04 martie 

17:30 – Sfă nțul Măslu 

19:30 – Cățeheză  

 

 Vineri: 08 martie 

17:30 – Vecernie s i Liție: Sfinții 40 de mucenici din 

Sevastia Armeniei 

 

 Sâmbătă: 09 martie 

08:30 – Sfă nță Lițurghie: Sfinții 40 de mucenici din 

Sevastia Armeniei, Pomenirea morților – Moșii de 

iarnă 

17:30 – Vecernie  

 

 Duminică: 10 martie 

08:30 – Uțreniă s i Sfă nță Lițurghie: Duminica 

Înfricoșatei Judecăți și Sfinții Mucenici Codrat, 

Ciprian, Dionisie, Pavel, Anecton și Crescent 
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