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Ceea ce ț i s-a î nța mplaț, fiule, arața  

ca  es ți plin de slava  des arța  foarțe 

mare. Ai o prea buna  pa rere despre 

ține. Din aceasța  cauza  nu poț i 

doba ndi duhul pogora ma nțului, al 

smereniei. Crezi despre ține ca  nu 

vei mai ca dea, ca  nu vei mai face 

neasculțare, ca  nu vei mai primi 

niciun fel de î nsțra inare, ci vei țra i, 

de acum î ncolo, viaț a fa ra  de 

prihana , lucru care nu esțe î n firea 

oamenilor. 

Ș i s-a spus deja ca  boles ți de mulța  

necunos ținț a , care la ra ndul ei 

nas țe î nga mfare. As adar, ia amințe, 

fiul meu, s i fugi de necunos ținț a , 

ca ci aceasța esțe maica orica rui ra u. 

Necunoas țerea binelui esțe 

î nțunecime a suflețului. Ș i daca  

omul nu lupța  î mpreuna  cu Hrisțos, 

care esțe Lumina , nu poațe sa  se 

izba veasca  de sța pa nul 

î nțunericului, diavolul. 



 

Iața , eu – marțor î mi esțe Domnul, 

Cel ce face sa  piara  mincinos ii s i 

minciunile lor - de pesțe doua zeci s i 

cinci de ani ma  lupț î n lume cu 

ța rie, pa na  la sa nge, cu demonii. Am 

cobora ț î n ada ncul ma rii, gol de 

orice iubire de sine s i de orice 

voinț a  proprie, pențru a afla 

Ma rga rițarul de mare preț . Am 

î nța lniț pe sațana î nsus i, cu țoața  

armața lui, s i am cunoscuț țoața  

s țiinț a s i țoț mes țes ugul lui, s i prin 

smerenie l-am legaț s i l-am 

î nțrebaț: «De ce ai atâta înverșunare 

împotriva noastră, a oamenilor, și 

lupți cu atâta mânie pentru a ne 

birui?» s i mi-a zis: «Pentru ca să am 

tovarăși mulți în iad și să mă 

mândresc în fața Nazarineanului că 

nu sunt eu singurul călcător de lege, 

ci sunt mulți împreună cu mine». 

Am urcaț la ceruri prin harul 

dumnezeiesc s i vederea 

duhovniceasca  s i am va zuț 

frumuseț ea de negra iț a Raiului, pe 

care l-a prega țiț Dumnezeu pențru 

cei care-L iubesc pe El. 

Dupa  țoațe acesțea mi s-a luaț harul 

puț in ca țe puț in s i picioarele mele 

s-au î nmuiaț. Am ca zuț î n puț ina  

nepurțare de grija  s i am fosț prins 

de somn ca î nțr-o î nchisoare s i am 

fosț lipsiț de mulțe bunuri 

duhovnices ți. Dupa  puț in, iara s i m-

am sculaț s i am porniț ra zboi s i 

lupța  sa ngeroasa . Ș i biruind, din 

nou am ca zuț î n somnolenț a . Iara s i 

maica țuțuror relelor, nepurțarea 

de grija , mi-a î nmuiaț oasele. Cu 

țoațe acesțea, am reus iț sa  ma  ridic 

din nou s i sa  pornesc ra zboiul 

î mpoțriva țuțuror duhurilor rele. 

Opț ani m-am lupțaț la î ncepuț cu 

pațimile țrupes ți. Nu dormeam 

culcaț, ci î n picioare, rezemaț î nțr-

un colț  sau s eza nd pe sca unel. Ma  

ba țeam pe mine î nsumi de doua -

țrei ori pe zi, ofța nd s i pla nga nd, 

pențru ca Dumnezeu sa -s i faca  mila  

de mine s i sa -mi ridice ra zboiul, 

pa na  ca nd Ș-a milosțiviț Cel 

Ațoțmilosțiv s i a pus capa ț 

î nvers una rii lui sațan. Ia amințe! 

Nesfa rs ițele mele pa țimiri 

povesțindu-ț i-le acum foarțe pe 

scurț, nu-ț i dau deca ț o pica țura  din 

mare. I n fiecare noapțe cețe î nțregi 

de demoni, cu ciomege, cu securi s i 

cu orice alțceva ar fi puțuț provoca 

va ța mare, m-au supus la țorțuri 

groaznice opț ani la ra nd. Unul ma  

apuca de barba mea micuț a  pe 

ațunci, alțul de pa r, alțul de 

picioare, de ma ini – țoațe relele s i 

chinurile posibile. Toț i sțrigau ca 

ies iț i din minț i: «Strângeți-l de gât, 

omorâți-l!» Numai cu numele lui 

Hrisțos s i al Maicii Domnului î i 

alungam. Puțerea lor se risipea ca 

fumul. Pa na  ca nd Ș-a milosțiviț de 

mine Dumnezeu s i m-a scos din 

ada ncul s i din prinsoarea 

chinurilor. Iața  acum, fiul meu, 



 

devin ca unul fa ra  de mințe 

povesțindu-ț i țoațe acesțea. Dar 

cred ca  î ț i va fi de folos sa  ț i le spun 

pe cele din țrecuț s i pe cele de 

acum. 

Acum, as adar, ca nd ma  simț ba țra n 

ca s i ca nd as  avea o suța  de ani, din 

cauza pa țimirilor s i a ca derilor 

mele celor mulțe, î nța i î mi procur 

pa inea cu sudoare prin lucrarea 

ma inilor mele, cum ai va zuț din cele 

ce ț i-am țrimis. Apoi, vin fraț i de la 

diferițe ma na sțiri s i schițuri din 

Munțe s i, cu harul dumnezeiesc, le 

spun cele ce-mi sunț dațe de 

Domnul. Lucrez ruga ciunea s i î mi 

î ndeplinesc fa ra  lipsa  î ndațoririle 

mele ca luga res ți. Nopț ile, dupa  ce 

mințea oboses țe î n ruga ciune, scriu 

scrisori cres ținilor care î mi cer 

cuvințe folosițoare. I n ciuda țuțuror 

acesțora pe care le-ai auziț, cad î n 

dezna dejde pențru ca  nu fac voia lui 

Dumnezeu. 

Oare – pla ng s i ma  î nțreb – cine s ție 

daca  ceea ce fac eu esțe pla cuț lui 

Dumnezeu, Domnul meu, sau daca  

nu cumva ma  î ns el s i, propova duind 

alțora, eu ra ma n î n nepricepere? 

Ca ci î mi esțe necunoscuța  voia cea 

dumnezeiasca  a Domnului. Cine 

cunoas țe ga ndul Celui Ațoțț iițor, 

sau cine se poațe î ndrepța î naințea 

Lui ra ma na nd î n fa ra delegi? Iar țu, 

fiul meu, pențru o singura  

neasculțare ai aruncaț deja armele! 

Pențru cuva nțul unui singur demon 

ai pa ra siț lupța? Unde ai va zuț, țu, 

iarna ? Unde ai va zuț furțuna ? Unde 

pluțoanele s i bațalioanele de 

demoni care sa  țe î nfricos eze? De 

ameninț area unui singur demon țe-

ai speriaț? Șa  nu crezi niciodața  î n 

ceea ce spune. Nu s ții ca  el esțe 

dințoțdeauna mincinos s i ca  nu are 

niciun fel de puțere asupra noasțra , 

fa ra  numai daca  ne afla m î n 

necunoas țere plina  de sine? Aces ția 

numai ne ameninț a  s i ne 

î nfricos eaza , nu au î nsa  puțere 

asupra noasțra . Daca  nu au avuț 

puțere sa  mearga  î n țurma de porci, 

cum ne vor ispiți pe noi fa ra  

î nga duinț a lui Dumnezeu? 

As adar, î nvaț a  sa  ai cugeț smeriț s i 

nu țe țeme deloc de cuvințele 

omului sța pa niț de demon. Avem 

ma rțurie clara  de la Domnul care, 

auzind pe demoni vorbind s i 

spuna nd: «știm cine ești», des i 

spuneau adeva rul, Acesța i-a 

musțraț, î nva ț a ndu-ne prin aceasța 

sa  nu asculța m cuvințele celor 

demonizaț i, orica ț ni s-ar pa rea de 

adeva rațe, deoarece prin gura 

omului vorbes țe demonul. El poațe 

sa  spuna  acum adeva rul, apoi 

minciuna, pențru ca  dințru î ncepuț 

esțe mincinos s i nu poațe sța î n 

adeva r, iar daca  omul va da crezare 

celor spuse de el, va ajunge foarțe 

repede de ra sul s i de bațjocura 

demonilor. 



 

Vino-ț i î n fire s i alunga  de la ține 

acesț ga nd. Omul smeriț s i de o mie 

de ori daca  va ca dea, de ața țea ori 

se va ridica s i va ga ndi numai la 

biruinț a . Cel ma ndru, de î ndața  ce 

cade î n pa caț, cade s i î n dezna dejde 

s i, î mpiețrindu-se, nu mai vrea sa  se 

ridice. Dezna dejdea esțe pa caț de 

moarțe. De ea se bucura  diavolul 

mai mulț deca ț de orice alțceva. Ea 

se risipes țe de î ndața  ce va fi 

ma rțurisița  duhovnicului. 

Fiul meu, siles țe-țe spre țoț lucrul 

bun! Ș i daca  î ncerca nd noi sa  

lucra m binele, ca dem de mulțe ori, 

sa  nu ra ma nem î n ca dere, ci, 

scula ndu-ne, sa  cerem ierțare de la 

Ma nțuițorul nosțru. El, care a spus 

ucenicului sa u sa  ierțe de s apțezeci 

de ori ca țe s apțe celui ce gres es țe, 

cum ar puțea sa  nu ne ierțe? Tocmai 

El, care a ra nduiț aceasța! Deci nu 

țe țeme. Ori de ca țe ori vei ca dea, 

scoala -țe s i cere ierțare prin preoț. 

Ș i Cel Preabun nu va ț ine mințe 

ra ul, pențru ca  El nu ț ine ma nie.  

Cât sunt de departe răsăriturile de 

apusuri, așa a îndepărtat de la noi 

fărădelegile noastre! 

Gheron Iosif Isihastul, “Mărturii din viața 

monahală”, Editura Bizantină, București, 

2007, Sursa: www.razbointrucuvant.ro  

 

 Luni: 06 mai 

07:30 – Șfa nța Lițurghie 

 Marți: 07 mai 

08:30 – Uțrenia s i Șfa nța Lițurghie 

 Vineri: 10 mai 

08:30 – Uțrenia s i Șfa nța Lițurghie  

Izvorul Tămăduirii 

 Duminică: 12 mai 

08:30 – Uțrenia s i Șfa nța Lițurghie:  

Duminica Tomei 
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