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[...]Duhovniceș tilor fii ș i frat i preot i! 

A î nva t a pe oameni șa  șe iubeașca  

î ntre da nș ii, șa -ș i iubeașca  patria, șa  

jertfeașca  orice intereș pentru 

fericirea ei viitoare, care ește 

pentru voi ș i pentru copii voș tri, 

ește datoria noaștra , șau mai bine 

șa  zic a voaștra . A voaștra  zic, 

pentru ca  tra it i î n popor, voi șuntet i 

șufletul șocieta t ii, voi primit i pe om 

din pa ntecele maicii șale ș i 

ca la torit i î mpreuna  pe calea aceștei 

viet i șpinoașe pa na  î l ducet i î n 

șa nul pa ma ntului care ește maica 

noaștra  a tuturor. Voi dar, o 

cunoaș tet i mai bine ce o apașa , ce 

duh ra u o ișpiteș te pe nat iune. 

Ma ntuirea ei î ntr-adeva r ata rna  de 

la da nșa, dar ata rna  ș i de voi, pentru 

ca  voi șuntet i datori a-i ara ta pe 

lupii care prin vicleș ug vor șa  o 

șfa ș ie la credint a  ș i ș-o î mpra ș tie. 



 

Pentru ca  voi șuntet i pa ștorii, iar ei 

oile. Slujit i-le voi de exemplu pentru 

credint a î n Dumnezeu ș i pentru 

toata  fapta buna ; ș i tot i șe vor face 

mucenici, cel put in tot i virtuoș i. 

Pa zit i voi cu reșpect aș eza mintele 

Bișericii, ș i șe vor face buni creș tini. 

Slujit i-le voi exemplu pentru 

dragoștea ca tre aproapele prin 

faceri de bine, ș i-ș i vor aduce 

averile la picioarele voaștre ca șa  le 

î mpa rt it i la șa raci. Slujit i-le de 

exemplu pentru iubirea de 

dreptate, ș i tot i vor zice ca vameș ul: 

„de am luat ceva pe nedrept, î ntorc 

î mpa trit”. Slujit i-le de exemplu 

pentru patriotișm, ș i tot i vor la șa 

averile, șot iile ș i copii ș i va  vor 

urma; șe vor face eroi, vor î nfrunta 

moartea ca niș te zei: „Pa ștorul cel 

bun care-ș i pune șufletul șa u 

pentru oile șale, el merge î naintea 

lor, ș i oile merg dupa  da nșul, la 

glașul lui toata  turma urmeaza ; iar 

na imitul care pa ștoreș te numai 

pentru intereș, ca nd vede lupul 

venind fuge, ca  na imit ește, ș i nu-i 

ește lui grija  de oi. [...] 

Duhovniceș tii mei fii! Î n tot timpul 

ca arhipa ștor al voștru n-am î ncetat 

a-mi aduce aminte de datoriile mele 

ș i a va  da șfa tuirile mele. Îata  ș i 

acum prin aceașta  epiștola  va  aduc 

aminte ca șa  va  î ndeletnicit i fa ra  

oboșire cu citirea dumnezeieș tilor 

ca rt i șpre a va  î mboga t i mintea, ca  

chemarea voaștra  ește î nalta , ește 

șfa nta , mai repet o data , ește a 

î ntoarce pe frat ii voș tri de la 

ra ta cire la cunoș tint a adeva rului. A 

le inșufla reșpect pentru tainele ș i 

î nva t a turile religiei ortodoxe, ș i 

ca tre cei mai mari. A-i î nva t a șa  fie 

șupuș i la legi, a fi liniș tit i, fii ai pa cii 

ș i deprinderea la toata  fapta buna  

cu î nșuș i exemplul voștru. Datoria 

voaștra  ește a o apa ra de lupii ce vor 

a o șfa ș ia de la credint a , a o 

(deș)compune, a o demoraliza ș i a o 

umple de vicii prin deșfra nare ș i 

lux. 

Sfântul Calinic de la Cernica – Testamentul 

arhieresc (Anul 1863, Ianuarie 28) 

 

 

 

 

 

 

 

Doamne, Iisuse Hristoase,  

Fiul lui Dumnezeu,  

miluiește-mă pe mine, păcătosul! 

 

 

  



 

 

Atunci ca nd poștul ește î nșot it de 

ruga ciune, citire, priveghere, merș 

la bișerica , șpovedanie, Sfa nta 

Î mpa rta ș ire, de fapte bune ș i mai 

aleș de miloștenie, atunci șe face o 

prega tire foarte buna  pentru 

Sa pta ma na Patimilor. Atunci vom 

șimt i Sfintele Patimi. Î n toata  

aceașta  perioada  inima șe va 

șchimba, iar șufletul șe va î nmuia ș i 

va șimt i Patima lui Hriștoș cu mai 

multa  putere. Va cunoaș te ca t de 

mare ește dragoștea lui Hriștoș 

pentru om. Va vedea ca  Hriștoș 

Dumnezeu a petrecut o viat a  

muceniceașca  pe pa ma nt, ca șa  ne 

ajute pe noi, nepa șa torii, șa  ne 

nevoim. Daca  Hriștoș a șuferit, noi, 

ucenicii Sa i, vom alege alta  cale? 

Numai prin șmerenie putem șpori. 

Poștul, dragoștea, miloștenia șunt 

bune. Î nșa  ce ește deașupra 

tuturor? Trebuie șa  ne șmerim. S i 

deașupra șmereniei ce ește? 

Dișcerna ma ntul. Daca  lipșeș te 

dișcerna ma ntul î n lucrarea 

virtut ilor, greș im. S i virtut ile au 

nevoie de ca rmuire. Binele, daca  nu 

șe face î n chip bun, nu ește bine. 

Daca  nu șe șa va rș eș te cum șe 

cuvine din punct de vedere al 

modului, al metodei, al timpului ș i 

al cantita t ii, nu aduce foloș, ci 

paguba . Poștul ește bun, î nșa  ește 

mijloc, nu ește școp. Mijloacele au 

un școp, iar aceașta ește șmerenia, 

și apoi dișcerna ma ntul. 

Daca  î l oșa ndim pe fratele noștru, 

nu ne ește de foloș poștul. Daca  

poștim, dar nu lua m aminte la 

ga nduri ș i la cuvinte ș i nu pa zim 

inima, nu avem foloș. Poștul aduce 

foloș atunci ca nd ește î nșot it de 

dragoște ca tre aproapele. 

Ca nd ne umbreș te puterea lui 

Hriștoș șuntem foarte puternici. 

Poștul î i nimiceș te pe demoni. Cu 

poșt ș i ruga ciune, a șpuș Domnul, 

ieșe neamul demonilor. 

Î n pa ntecele plin Duhul Sfa nt nu 

intra ; nu umbreș te Duhul Sfa nt. 

Cel ce vrea șa  tra iașca  creș tineș te, 

trebuie șa  puna  ca temelie poștul, 

ruga ciunea ș i privegherea ș i atunci 

va ajunge la o mare ma șura  a 

virtut ii. 

Boala ește un poșt fa ra  voie. Cel 

bolnav, prin ra bdare ș i mult umire, 

î nlocuieș te poștul pe care nu poate 

șa -l t ina  din pricina bolii. 



 

Pentru aceașta trebuie șa  ne 

ra nduim toate ale noaștre potrivit 

dișcerna ma ntului duhovnicului. 

Duhovnicul î t i va șpune ca t șa  

poșteș ti, ca nd șa  te î mpa rta ș eș ti, 

cum șa  ga ndeș ti, cum șa -l loveș ti pe 

vra jmaș , ce trebuie șa  faci î ntr-o 

anumita  șituat ie ș i aștfel, prin 

dișcerna ma ntul duhovnicului, care 

ește luminat de Duhul Sfa nt, șe 

pune ra nduiala  î n la untrul ta u. 

Aș adar poștul ește șfa nt, dar ește un 

mijloc. Î l vom ra ndui dupa  cum ne 

î nvat a  duhovnicul, potrivit 

puterilor noaștre șufleteș ti ș i 

trupeș ti. S i nu facem mai mult deca t 

șe cuvine, mai mult deca t putem, ci 

șa  avem ma șura  î n toate, pentru ca  

daca  nu avem ma șura , nici foloș nu 

vom avea. 

Sursa: www.razbointrucuvant.ro  

Extras din cartea: «Sfaturi duhovnicești 

pentru dobândirea sănătății sufletești și a 

mântuirii, Arhimandritul Efrem, Egumenul 

Sfintei Mănăstiri Filoteu»  

 

 
 

 Marți: 16 aprilie 

18:00 – Sfa ntul Mașlu 

20:00 – Cateheza   

 Miercuri: 17 aprilie 

18:00 – Canonul cel Mare 

 Vineri: 19 aprilie 

18:00 – Acatiștul Na șca toarei de Dumnezeu 

 Sâmbătă: 20 aprilie 

08:30 – Sfa nta Liturghie ș i Paraștaș 

18:00 – Vecernie 

 Duminică: 21 aprilie 

08:30 – Utrenia ș i Sfa nta Liturghie:  

Duminica Sfintei Maria Egipteanca 

Sfântul Mucenic Ianuarie 
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