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Oprirea prin lenevie produce o 

anumita  paralizie î n puterile 

sufletului. 

Cine se obis nuies te cu ama narea, 

greu mai scapa  de aceasta  

obis nuint a . Cine se opres te din 

urcus , a ca zut î n aceeas i clipa  mai 

jos de unde este. 

Nu sta  deca t cel ce urca  neî ncetat. 

E o idee pe care a dezvoltat-o 

Sfa ntul Grigorie de Nisa. Oprirea 

prin lenevie produce o anumita  

paralizie î n puterile sufletului. Cel 

care cedeaza  lenei devine robul ei, 

î s i sla bes te libertatea sau 

sta pa nirea sa asupra lui î nsus i. 

Es ti tu î nsut i ca nd es ti sta pa n pe 

tine. De aceea, î n greces te 



 

libertatea se numes te s i starea de 

a-t i fi propriul sta pa n. 

Nu l-am ajutat pe om î n clipa î n 

care a trebuit, l-am putut pierde. 

Fiecare clipa  impune o datorie 

unica  pentru veci, pe care n-o mai 

pot i î ndeplini î n alta  clipa . Fiecare 

clipa  ni s-a dat cu rostul ei unic de 

la Dumnezeu. Fiecare clipa  are o 

î nsemna tate pentru ves nicie. 

Cine urca  o face pentru ca  aude 

glasul Domnului, care-l cheama . Cel 

ce se obis nuies te sa  nu dea toata  

atent ia poruncii Domnului î ndata  

ce o aude s i as teapta  sa  i se spuna  a 

doua oara , sa  i se dea un nou semn 

mai accentuat, pierde 

sensibilitatea receptiva  a inimii. 

Î ncepe sa  se toceasca , sa  se 

sclerozeze spiritual. Î ncepe sa  nu 

mai fie viu, î ncepe sa  moara .  

Cade din simt irea planului 

dumnezeiesc, care-l face liber, din 

planul vibrant al Duhului, î n cel al 

automatismului naturii, î nceta nd 

sa  mai fie el î nsus i. Se afirma  iara s i 

important a lui „acum” s i a lui 

„asta zi”, important a de a î mplini î n 

aceasta  clipa  ceea ce cere 

Dumnezeu î n ea. 

Fiecare clipa  ne e data  pentru a o 

umple cu î mplinirea datoriei 

noastre legate de ea, pentru a 

imprima î n noi ceea ce ne cere. S i 

Dumnezeu î nsus i ne spune î n ea ce 

datorie avem de î mplinit î n ea. 

Părintele Dumitru Stăniloae, notele 50 și 51 la 

Sfinții Varsanufie și Ioan, Scrisori duhovnicești, în 

„Filocalia” vol. XI, Editura Humanitas, București, 

2009, p. 52-53

[...] cres tinul nu trebuie sa  fie 

fanatic, ci sa  aiba  dragoste fat a  de 

tot i oamenii. Cel ce arunca  cuvinte 

fa ra  discerna ma nt face ra u, chiar 

daca  are dreptate. Am cunoscut un 

scriitor care avea multa  evlavie, 

dar vorbea mirenilor cu un limbaj 

plin de cruzime, care pa trundea î n 

profunzime s i tulbura. 

Odata  î mi spunea: “La o î nta lnire 

am spus aceasta s i aceasta unei 

doamne”. Dar modul î n care i-a 

vorbit a terminat-o. A jignit-o 

î naintea tuturor. “Asculta ”, î i spun, 



 

“tu arunci î n ceilalt i coronit e de 

aur cu diamante, î nsa  as a cum le 

arunci spargi capetele, s i nu numai 

pe cele sensibile, ci chiar s i pe cele 

tari“. 

Sa  nu arunca m cu pietre î n 

oameni… î n mod cres tinesc. Cine 

mustra  î naintea celorlalt i pe cineva 

care a pa ca tuit sau vorbes te cu 

patima  despre o oarecare 

persoana , unul ca acesta nu e 

mis cat de Duhul lui Dumnezeu, ci 

de cela lalt duh. Modul de a proceda 

al Bisericii este dragostea. El difera  

de cel al juris tilor. Biserica le 

prives te pe toate cu î ndelunga -

ra bdare, s i cauta  sa  ajute pe 

fiecare, orice ar fi fa cut, orica t de 

pa ca tos ar fi. 

Va d la unii cres tini un mod ciudat 

de logica . E buna  evlavia lor, e buna  

s i dispozit ia pentru bine, dar e 

nevoie s i de discerna ma nt s i 

la rgime duhovniceasca  î n care sa  

act ionam cu discerna ma nt 

duhovnicesc, pentru ca  altfel 

ra ma nem la “litera legii”, iar “litera 

legii omoara ”. Cel ce are smerenie 

nu face niciodata  pe dasca lul. 

Asculta  s i, atunci ca nd i se cere 

pa rerea, vorbes te cu smerenie. 

Niciodata  nu spune “eu” ci “ga ndul 

î mi spune” sau “Sfint ii Pa rint i au 

spus”. Adica  vorbes te ca un ucenic. 

Cel care crede ca  este destoinic sa  

î ndrepte pe alt ii are mult egoism. 

- Pa rinte, dar atunci ca nd cineva 

î ncepe de la intent ia cea buna spre 

a face ceva s i ajunge la extreme, 

lipses te discerna ma ntul? 

- Lucrarea lui are î nla untrul ei un 

egoism de care nu î s i da seama, 

deoarece nu se cunoas te pe sine, s i 

de aceea cade î n extreme. De multe 

ori unii î ncep prin evlavie, dar 

unde ajung? Precum iconolatrii s i 

iconomahii. Extrema  la unii, 

extrema  s i la ceilalt i. Primi au ajuns 

pa na  î ntr-acolo î nca t sa  rada  

icoana lui Hristos s i praful 

vopselelor sa  li puna  î n Sfa ntul 

Potir, ca sa  se faca  mai buna  Sfa nta  

Î mpa rta s anie. Ceilalt i ardeau 

icoanele s i le aruncau… De aceea 

Biserica a fost nevoita  sa  puna  

icoanele sus, ca sa  ne î nchina m s i 

sa  acorda m cinste persoanelor 

zugra vite pe icoane. 

Fragment din “Trezire Duhovnicească” (Cuvinte 

II), Cuviosul Paisie Aghioritul, traducere de 

Ieroschim. Ștefan Nuțescu 

 

 

 

Doamne, Iisuse Hristoase,  

Fiul lui Dumnezeu,  

miluiește-mă pe mine,  

păcătosul! 

 

 



 

Doamne miluiește pe cei ce mă 

urăsc, mă zavistuiesc și mă 

clevetesc! 

Nici unuia din acești frați să nu i se 

întâmple vreun rău pentru mine 

păcătosul, nici acum, nici în viitor, 

nici în clipa morții, nici în ziua 

judecății.  

Ci, mă rog, Doamne, sfarmă și 

destramă uneltirile diavolului, 

pentru că știi, Iubitorule de oameni, 

că acesta este cel ce-i ridică 

împotriva mea.  

Rogu-te, Dumnezeul meu, ca, 

precum nu m-ai pedepsit pe mine 

ticălosul, ori de câte ori am greșit și 

am alergat cerând iertare la 

milostivirea Ta, tot așa, și pe acești 

sfinți, robi ai Tai, care mă vorbesc 

de rău, să nu-i pedepsești, ci 

sfințește-i cu Duhul Tău cel Sfânt!

 

 

 
 

 Marți: 12 martie 

17:30 – Sfa nta Liturghie: Sfântul Maslu 

19:30 – Cateheza  

 

 Sâmbătă: 16 martie 

17:30 – Vecernie  

 

 Duminică: 17 martie 

08:30 – Utrenia s i Sfa nta Liturghie:  

Duminica Lăsatului Sec de Brânză, Sfântul Alexie 
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