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Fiul meu iubit î n Domnul, doar ce 

am primit asta zi scrisoarea ta s i iata , 

iara s i pla ng, iara s i jelesc, iara s i î mi 

pun sufletul meu pentru tine. 

Ridica -te. Î t i î ntind ma na mea 

tremura nda . Nu te speria. Îara s i 

î ncerc sa  te t in. Pla ngi pe uma rul 

meu. Sunt ala turi de tine, pla ng 

î mpreuna  cu tine. Oftez, ma  doare, 

sufera  nespus sufletul meu s i inima 

mea se zbate pa na  ca nd te voi ridica 

pe Tabor. 

Î n timp ce urci Golgota nu se poate 

sa  nu cazi. Este grea crucea. De 

multe ori vei ca dea î n genunchi. Tu 

sa  nu ascult i pe ispititor. Daca  î l 

ascult i, el va ies i biruitor. 

Îata  ca ta  dreptate are duhovnicul 

ta u. Sa  te strige de doua  ori s i tu sa  

nu-i dai ascultare? De cine ai fa cut 



 

ascultare î n clipa aceea? Ce 

spuneau ga ndurile tale atunci? 

Orice s-ar fi î nta mplat, nu trebuie 

sa  dezna da jduim. Vom ruga pe 

pa rintele duhovnic sa  ne ierte s i ne 

vom face canonul. Î mpreuna  cu tine 

voi face s i eu act de ca int a . Tu vei 

face pe deasupra doua zeci s i cinci 

de metanii pe zi. S i sa  fii atent î n 

continuare. Pune din nou î nceput s i 

feres te-te de neascultare. Daca  va fi 

biruit de o singura  patima , dupa  

aceea va trebui ca omul sa  fie mult 

mai atent s i sa  lupte mult mai 

sta ruitor î mpotriva ispitelor, pentru 

a nu ca dea iara s i. 

Curaj, deci. Oricum s i-ar trimite 

sa get ile sale vra jmas ul, noi trebuie 

sa  le î ntoarcem î mpotriva lui sa  

î nt eleaga  ca  nu es ti singur. Ca  ai s i 

pa zitorul î mpreuna  cu tine, care 

vegheaza  pentru tine s i care-i strica  

toate capcanele pe care el le pune 

î naintea picioarelor tale. 

Cu multa  pla cere voi posti, nu 

numai patruzeci de zile, ci de trei 

ori ca te patruzeci, voi priveghea 

pentru tine, ma  voi osteni de dragul 

ta u. Scoala -te numai s i stai cu curaj. 

Îa ba rba t ie de la Domnul s i nu te 

teme de vra jmas , pentru ca  l-a 

biruit Hristos s i nu mai are putere. 

Numai na luciri s i frica  trimite, 

numai ga nduri î ndra znet e s i 

nerus inate. Vei primi har s i putere 

de sus pentru a lupta î mpotriva lui 

s i vei avea putere î n ma dularele 

tale, zica nd: «Încetează, vrăjmașule, 

să lupți împotriva mea, pentru că 

părintele meu duhovnicesc veghează 

pentru mine și neputințele mele le 

plinește. Pătimește pentru mine și 

postește și chiar de voi cădea de 

șaptezeci de ori câte șapte, tot tu vei 

fi biruit în cele din urmă». 

Zica nd acestea, da -t i curaj t ie î nsut i 

s i ca ies te-te de î ndata  pentru ceea 

ce ai fa cut ra u ca om. Deoarece 

toate sunt de la cel ra u. Sa  te faca  sa  

dezna da jduies ti, sa  te faca  sa  te 

descurajezi, sa  culegi î ntristare din 

orice. Dar sa  nu-l ascult i. 

S i scrisorile care î nta rzie, sau 

acelea care se pierd, tot el le face pe 

toate. El î i pune pe aceia sa  le 

deschida . Acesta este fa ca torul 

tuturor relelor. Nimeni altcineva nu 

este vinovat î n afara  de acesta. De 

aceea s i noi î mpotriva acestuia 

trebuie sa  lupta m ca t mai tra im. Nu 

î mpotriva frat ilor nos tri, ci 

î mpotriva celui care î i î ndeamna  pe 

aces tia sa  ga ndeasca  sau sa  faca  

orice ra u, va zut sau neva zut. 

Daca  t i-am spus ca  o sa  fiu mereu 

ala turi de tine, atunci ca nd te ma nii, 

atunci ca nd es ti gata sa  faci un 

lucru care nu trebuie, spune-t i t ie 

î nsut i: «Pentru dragostea părintelui, 

care va plânge atunci când va auzi, 

ceea ce am făcut eu, să nu mă mânii, 

să nu fac neascultare. Cine s-a folosit 



 

vreodată de neascultare, ca să mă 

folosesc și eu acum?» 

Î n lega tura  cu “Avva Dorotei”, pe 

care mi-l ceri, este us or sa -l ga sim; 

dar nu ne î nga duie sa -l scoatem din 

Sfa ntul Munte, daca  este carte 

veche. Î ntr-adeva r, avva Dorotei 

este foarte duhovnicesc, aduca tor 

de bucurii s i mult folositor 

sufletului. Voi î ntreba sa  va d: daca  

este î nga duit sa  cumpa r s i sa -t i 

trimit Everghetinosul sau Filocalia. 

Pentru fratele despre care î mi scrii 

ca  sufera  vom face ruga ciuni. 

Totus i, sa  s tie ca  vreun pa cat ascuns 

a sa va rs it sau sa va rs es te acum, de 

î nga duie Dumnezeu sa  sufere î n 

felul acesta. Uneori se sa va rs es te 

pa catul acolo unde nici chiar omul 

care-l sa va rs es te nu s tie. As a se 

î nta mpla  ca  merge î n î ntuneric, ca 

un orb, pentru ca  nu are curajul sa  

se vada  pe sine la lumina  s i sa  

spuna : «Am păcătuit, Doamne!» 

Diavolul, cu ca t trece timpul s i se 

apropie de sfa rs itul sa u, cu ata t 

î nta res te mai mult ra zboiul s i se 

siles te ca sa  ne duca  pe tot i î n iad. 

Acum, mai ales î n timpul Postului 

Mare, care se apropie, neobosit ii 

diavoli ne aduc multe ispite s i 

nenuma rate tulbura ri. Pentru ca  s i 

noi î n timpul acesta î i atingem mai 

mult, prin post s i ruga ciune, de 

aceea aces tia devin mai sa lbatici 

î mpotriva noastra . Î ngrijes te-te sa  

ca s tigi cununi pe terenul acesta de 

lupta . Trebuie sa  devii mai viteaz. 

Sa  te lupt i piept la piept cu aces ti 

netrupes ti vra jmas i. Nu te teme de  

ei. 

Tu nu vezi ca t i cad cu fiecare 

ruga ciune pe care o spui, ca t i o iau 

la fuga . Tu vezi numai ca t es ti tu de 

ra nit î n aceasta  lupta , dar sa  s tii ca  

s i ei sunt lovit i s i sufera . La fiecare 

act de ra bdare al nostru se 

î ndepa rteaza  î n fuga  s i la fiecare 

ruga ciune sunt ra nit i serios. Sa  nu 

te as tept i ca, î n timpul ra zboiului, 

tu sa  arunci asupra lor sa get i s i 

gloant e, iar aces tia sa  arunce spre 

tine lucum s i ciocolata . 

Adu-t i aminte de ceea ce scriai la 

î nceput. Spuneai ca  ai î mbra cat 

haina monahala  ca pe o armura , ca 

sa  pornes ti la lupta  î mpotriva 

î ncepa torilor s i puterilor 

î ntunericului. Lupta -te ca sa  nu-t i 

î ncalci fa ga duint ele. 

Gheron Iosif Isihastul, “Mărturii din viața 

monahală”, Editura Bizantină, București, 

2007, Sursa: www.razbointrucuvant.ro 

 

 
 

Nimenea pe acest pământ nu poate 

fugi de suferinţe; şi deşi suferinţele 



 

trimise de Domnul nu sunt mari, 

oamenii şi le închipuie mai presus de 

puterile lor şi sunt zdrobiţi de ele. 

Aceasta se întâmplă din pricină că  

nu-şi smeresc sufletul şi nu se 

încredinţează voii lui Dumnezeu. Însă 

Domnul Însuşi îi călăuzeşte cu harul 

Său pe cei ce se predau voii lui 

Dumnezeu şi duc toate cu tărie, 

pentru Dumnezeul pe Care atâta L-au 

iubit şi împreună cu Care pururea se 

proslăvesc. Cu neputinţă este a scăpa 

de necaz pe lumea aceasta, însă cel ce 

se predă voii lui Dumnezeu duce cu 

uşurinţă necazul, văzându-l; ci 

punându-şi în Domnul credinţa, aşa 

trece necazul său." 
 

Arhim. Sofronie - „Viața și învățăturile 

Starețului Siluan Athonitul”, Editura Deisis.

 Luni: 29 aprilie  

18:00 – Denie 

 Marți: 30 aprilie 

18:00 – Denie 

 Miercuri: 01 mai 

18:00 – Denie 

 Joi: 02 mai 

08:30 – Ceasurile s i Sfa nta Liturghie a Sfa ntului Vasile  

               cel Mare  

18:00 – Denia celor 12 Evanghelii 

 Vineri: 03 mai  

08:30 – Ceasurile – Scoaterea Sfa ntului Epitaf 

18:00 – Prohodul Domnului 

 Sâmbătă: 04 mai 

08:30 – Sfa nta Liturghie a Sfa ntului Vasile cel Mare 

23:30 – Slujba Învierii  
 Duminică: 05 mai 

12:00 – Vecernia Î nvierii – A doua Î nviere 
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