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Dezastrul spre care omenirea se 

î ndreapta  inevitabil se datoreaza , cu 

sigurant a , î nt elegerii s i 

î ntrebuint a rii gres ite a sensurilor 

viet ii. Acesteia î i urmeaza  folosirea 

gres ita  a lucrurilor care constituie 

tra sa tura  a viet ii de zi cu zi a 

oamenilor. Conform Sfintei 

Scripturi, «ce va sema na omul, aceea 

va s i secera» (Gal. 6, 7). Este o 

consecint a  fireasca  faptul ca  fiecare 

fapta  a noastra  are un anumit efect. 

Iar fiecare efect poate fi supus, 

dincolo de alegerea s i preferint a 

libera , sta rii de robie, despre care 

pomenes te de Dumnezeu 

î nt elept itorul Petru atunci ca nd 

spune ca  «ceea ce te biruies te aceea 

te s i sta pa nes te» (II Petru 2, 19). 



 

Aceasta  remarca  a apostolului Petru 

ne informeaza  î n lega tura  cu taina 

acestei pra bus iri a omenirii, care 

suspina  din cauza iminent ei 

dezastrului. Cerceta nd ra da cina 

«sca derii» (I Cor. 6, 7) s i robiei care 

î i urmeaza , vom constata ca  aceasta 

este o consecint a  fireasca  a osa ndirii 

noastre de dupa  ca dere. 

Afla m din Sfa nta Scriptura  ca  

aceasta  consecint a  bolnava  a 

devenit pentru noi o trauma  

permanenta  î n aceasta  viat a . «S i a 

zis Domnul Dumnezeu î n inima Sa: 

am socotit sa  nu mai blestem 

pa ma ntul pentru faptele omului, 

pentru ca  cugetul inimii omului se 

pleaca  la ra u din tineret ile lui» (Fac. 

8, 21). As adar dupa  ca dere, am 

doba ndit aceasta  tendint a , aceasta  

î nclinat ie «spre ra u», adica  spre 

irat ional. 

Acest dezastru î l depla nge Sfa ntul 

apostol Pavel, care descrie cu 

ama ra ciune dimensiunile osa ndei: 

«om nenorocit ce sunt! Cine ma  va 

izba vi de trupul mort ii acesteia?» 

(Rom. 7, 24). S i, î ntr-adeva r, am 

doba ndit trupul mort ii, dimpreuna  

cu moartea trupeasca  care a urmat 

ca derii. 

As adar, cu ca t se î nmult esc durerile 

consecint elor nefaste pe care le 

mos tenim, cu ata t se dezvolta  

simt a ma ntul necesita t ii biruirii lor. 

Orica t de pervertita  s i distrusa  ar 

pa rea  personalitatea noastra  dupa  

ca dere, totus i nu am pierdut nucleul 

puterii noastre, care este voint a. 

Atunci ca nd este sta pa n pe voint a sa, 

omul are dreptul de a-s i impune 

propria judecata . Iata  de ce Sfa ntul 

Pavel ne amintes te ca , des i «toate 

î mi sunt î nga duite, nu toate î mi sunt 

de folos» (I Cor. 6, 12). Prin voint a  

libera , alegem imperativele rat iunii, 

care nu sunt altele deca t datoria 

destinat iei noastre. Faptul ca  «nu 

toate î mi sunt de folos» ne convinge 

ca  ne î ndrepta m spre scopul pe care 

ne gra bim sa -l atingem 

I nsa  trupul mort ii, pe care l-am 

î mbra cat dupa  ca dere, as a numitul 

«om vechi» (Rom. 6, 6; Efes. 4, 22; 

Col. 3, 9), se î mpotrives te cu 

î nvers unare, iar omul smerit s i slab 

este purtat cu sa lba ticie de colo colo. 

I n capitolul VII al epistolei sale ca tre 

Romani, Sfa ntul apostol Pavel 

descrie mai exact aceasta  nefericire: 

«ca ci nu fac binele pe care î l voiesc, 

ci ra ul pe care nu-l voiesc, pe acela î l 

sa va rs esc [...]. Ga sesc deci î n mine, 

care voiesc sa  fac bine, legea ca  ra ul 

este legat de mine» (Rom. 7, 19, 21). 

Aceasta  descriere se refera  la legea 

pervertirii, care, daca  nu i ne 

î mpotrivim, devine a doua noastra  

natura . 

I nsa , dincolo de aceasta  lege a 

pervertirii, care ne da  ta rcoale cu 

insistent a , mai este s i prezent a 



 

diavolului, care este dus manul 

neî nduplecat s i neadormit al omului 

s i care «umbla  ra cnind ca un leu, 

ca uta nd pe cine sa  î nghita » (I Petru 

5, 8). I nsa  «cine este î nt elept va pa zi 

acestea s i va pricepe milele 

Domnului» (Ps. 106, 43). Cel mai 

puternic antidot î mpotriva acestui 

conflict, frat ilor, pentru ca «ceea ce 

este muritor sa  fie î nghit it de viat a » 

(II Cor. 5, 4), este asceza. 

Aici, î n «valea pla ngerii» (Ps. 83, 7), 

a exilului nostru definitiv, se simte 

iminent a dezastrului general. De 

aceea, omul trebuie sa  se afle î ntr-o 

continua  trezvie. Asta î nseamna  

«sa -t i pa zes ti inima cu tot 

dinadinsul». Ca ci «din inima  ies 

ga nduri rele, ucideri, adultere, 

desfra na ri, furtis aguri, ma rturii 

mincinoase, hule» (Mat. 15, 19). 

As adar omul trebuie sa  fie î ntr-o 

continua  s i neadormita  trezvie 

pentru a trece peste aceste 

contradict ii s i a se ma ntui. I n aceste 

condit ii, asceza ne apare ca un 

mijloc necesar de redresare, 

ajuta ndu-ne sa  ne facem datoria 

cum trebuie. Deci, de vreme ce 

sensul existent ei noastre nu consta  

î n patimi sau î n irat ional – de care 

suntem amenint at i î n mod constant 

î n aceasta  viat a  – , trebuie sa  lupta m 

cu î nvers unare î mpotriva lor, pentru 

a doba ndi ma ntuirea. Acest lucru 

poate fi izbutit printr-o viat a  

rat ionala , prin nevoint a  libera , adica  

prin asceza . 

De altfel, asceza este una din cele 

mai vechi î ndeletniciri ale omului: 

î ncepe imediat dupa  izgonirea din 

Rai s i instalarea î n spat iul exilului. 

Atunci omul a recurs la asceza , din 

cauza sla biciunii sale de a se 

confrunta cu greuta t ile viet ii. I nsa  a 

continuat cu insistent a  sa  practice 

asceza, pentru a-s i sa tura setea 

religioasa . 

Firea umana , î ntruca t s-a î nrobit 

legii mort ii s i strica ciunii, nu poate 

nicicum sa  se elibereze de 

brutalitatea irat ionalului, deca t 

numai prin asceza . Iata  ce spune î n 

acest sens Eclesiastul: «daca  ma nia 

sta pa nitorului se ridica  î mpotriva 

ta, nu te clinti din locul ta u» (10, 4) 

s i Sfa ntul apostol Iacov: «Stat i 

î mpotriva diavolului s i el va fugi de 

la voi» (Iacov 4, 7). 

Odata  intrat i î n viat a , trebuie nu 

numai sa  cunoas tem, ci s i sa  ne 

stra duim sa  ne î mplinim scopul 

pentru care am fost creat i «dupa  

chipul s i asema narea» Creatorului. 

Ca ci Hristos «a murit pentru tot i, ca 

cei ce viaza  sa  nu mai vieze lorus i, ci 

Aceluia care pentru ei a murit s i a 

î nviat» (II Cor. 5, 15). Exact î n 

aceasta consta  scopul nostru. Drept 

regula  a firii umane este considerata  

moralitatea. Informat ia clara , 

conform ca reia «nu mai tra im 



 

pentru noi î ns ine», ne convinge ca  

avem de î mplinit o misiune 

superioara . I ntruca t apart inem î n 

î ntregime Domnului Iisus Hristos, 

Care ne-a î nnoit pe tot i, suntem 

datori sa  da m dovada  de supunere 

totala  fat a  de voia dumnezeiasca . 

As adar responsabilitatea apostaziei 

noastre este certa  s i distruga toare. 

I nsa , dincolo de responsabilitatea 

neasculta rii s i apostaziei, se pune s i 

problema ma ntuirii s i redresa rii 

noastre proprii, care depinde de 

respectarea s i aplicarea poruncilor 

doctorului s i Ma ntuitorului nostru. 

Daca , conform Sfintei Scripturi, 

«sufletul care pa ca tuies te va muri» 

(Iez. 19, 20), atunci toata  gura 

trebuie sa  taca , fiindca  tot i suntem 

vinovat i î n fat a lui Dumnezeu. Deci 

nu se mai pune problema alegerii 

sau preferint ei, ci a datoriei 

absolute. Omul se afla  î n fat a 

rezultatului final, care este destul de 

clar s i care exprima  î n mod liber 

preferint a sa: are de ales î ntre 

drumul «stra mt s i î ngust [...] care 

duce la viat a », adica  la I mpa ra t ia 

cerurilor s i la î mplinirea tuturor 

fa ga duint elor, s i drumul «larg s i lat», 

care duce definitiv la pieire (cf. Mat. 

7, 13-14, Luca 13, 24).  S i, î n afara  de 

adeva rul cuprins î n Revelat ia divina  

descrisa  mai sus, mai exista  s i istoria 

care descrie realitatea. S i «cel care 

are urechi de auzit, sa  auda ». 

Daca  o singura  persoana , un singur 

om asculta s i aplica poruncile 

Logosului î ntrupat al lui Dumnezeu, 

ale Ma ntuitorului s i Izba vitorului 

nostru, era de ajuns pentru a ne 

adeveri adeva rul ca  «credincios este 

Domnul î ntru cuvintele Sale» (Ps. 

144, 13). I nsa  de atunci s i pa na  

asta zi, nu unul, ci milioane de ascet i 

pecetluiesc, î n fiecare clipa , acest 

adeva r unic. O armata  nesfa rs ita  de 

ascet i s i eroi ai acestui triumf ma ret  

au atins acest scop prin exercit iul 

ascezei neî ntrerupte, î ndemna ndu-

ne sta ruitor s i pe noi sa  facem 

acelas i lucru. Iar «cine este î nt elept 

va pa zi acestea s i va pricepe milele 

Domnului» (Ps. 106, 43). 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Pa na  acum am dezba tut pe scurt 

necesitatea ascezei, subliniind 

faptul ca  este absolut indispensabila  

î n cadrul viet ii s i conduitei noastre 

sociale. Acum a sosit timpul sa  

vedem, scurt s i concis, î n ce consta  

asceza cres tin-ortodoxa , fiindca , as a 

cum a spus Domnul, «un singur 

lucru trebuie» (Luca 10, 42). 

Pentru noi, ortodocs ii, cres tin este 

cel care I l primes te pe Hristos ca pe 

Adeva rul s i Dreptatea absoluta , ca 

pe singurul Dumnezeu, Creator s i 

Ma ntuitor. Pentru noi, Cres tinismul 

reprezinta  o plina tate care nu 

accepta  nici o forma  de compromis, 

amestec sau schimbare. Conform 

cuvintelor I nsus i Ma ntuitorului 

nostru, credem ca  «nimeni nu-l 

cunoas te pe Fiul, deca t numai Tata l, 

nici pe Tata l nu-L cunoas te nimeni, 

deca t numai Fiul s i cel ca ruia va voi 

Fiul sa -i descopere» (Matei 11, 27), 

ca  «nimeni nu vine la Tata l Meu 

deca t prin Mine» (Ioan 14, 6) s i ca  

«daca  nu credet i ca  Eu sunt, vet i 

muri î n pa catele voastre» (Ioan 8, 

24). 

Am accentuat important a ascezei ca 

fiind unul din cele mai potrivite 

mijloace pentru cei care lupta  s i se 

nevoiesc sa -s i atinga  scopul. Nu 

putem ascunde î nsa  faptul ca  nici 

asceza nu reprezinta  scopul î n sine, 

ci tot un mijloc. Factorul liberta t ii, al 

redresa rii s i al î nvierii noastre este 

numai dumnezeiescul Har. Efortul s i 

stra duint a noastra  de a tra i î n 

trezvie va des te tocmai ma rturisirea 

pe care am fa cut-o la botez ca  «ne 

lepa da m de satana s i de toate 

lucrurile lui s i de toata  slujirea lui» 

s i ca  ne unim cu Hristos. Prin 

alegerea de buna  voie, se manifesta  

libertatea noastra , ca fiint e 

rat ionale, s i se va des te oba rs ia 

noastra  dumnezeiasca  (deiforma ). 

Ajunga nd prin credint a  la 

cunoas terea de Dumnezeu, suntem 

da sca lit i imediat î n ceea ce prives te 



 

î ndatoririle necesare prin care vom 

putea fi pa rtas i la dumnezeies tile 

fa ga duint e. Domnul nostru ne 

convinge de faptul ca  nu ne e de 

ajuns s i nu ne foloses te sa  s tim doar 

î n mod abstract ca  Dumnezeu exista , 

ca ci «nu oricine I mi zice Doamne, 

Doamne va intra î n I mpa ra t ia 

cerurilor» (Mat. 7, 21). Va fi pa rtas  

dumnezeies tilor Mele fa ga duint e 

numai cel care «are poruncile Mele 

s i le pa zes te» (Ioan 14, 21). Cel ce 

are poruncile dumnezeies ti este cel 

care s-a î ngrijit sa  î nvet e sensurile s i 

scopul acestor porunci, ca mai apoi 

sa  le «pa zeasca », adica  sa  le aplice. 

S i din nou accentueaza  important a 

pa zirii poruncilor, ca ci «acela este 

care Ma  iubes te» (Ioan 14, 21), iar 

«cel ce nu Ma  iubes te nu pa zes te 

cuvintele Mele» (Ioan 14, 24). 

De altfel, toata  Legea e cuprinsa  î n 

aceste doua  porunci: «Sa  iubes ti pe 

Domnul Dumnezeul ta u din toata  

inima ta, din tot sufletul ta u, din tot 

cugetul ta u s i din toata  puterea ta s i 

pe aproapele ta u ca pe tine î nsut i» 

(Marcu 12, 30-31). Prin aceste doua  

porunci se dovedes te integritatea 

personalita t ii umane s i i se ofera  

omului dreptul de a deveni 

mos tenitor al lui Dumnezeu s i 

î mpreuna -mos tenitor cu I nsus i Fiul 

lui Dumnezeu. 

As a cum am ment ionat s i mai sus, 

asceza nu reprezinta  scopul î n sine, 

ci un mijloc, î nsa  un mijloc necesar 

s i indispensabil pentru poca int a  s i 

pentru î ntoarcerea la valoarea 

destinat iei noastre finale. Revelat ia 

divina  reprezinta  temeiul 

cunoas terii noastre sa na toase. Cu 

ajutorul ei ne cunoas tem pe noi 

î ns ine, lumea î nconjura toare, 

precum s i relat iile noastre cu 

ceilalt i. Revelat ia divina , ca rezultat 

s i energie a dumnezeiescului Har, ne 

descopera  fa ra  gres eala  firea 

sa na toasa  a lucrurilor, create de 

Dumnezeu spre a-s i î ndeplini 

scopul. 

Prin ca derea omului, s-a denaturat 

mersul lucrurilor, adica  modul s i 

timpul funct iona rii acestora. 

Desigur, acest lucru nu L-a la sat 

indiferent pe Atotputernicul 

Dumnezeu-Cuva ntul, «prin care 

toate s-au fa cut». Astfel, s-a na scut 

necesitatea î ncerca rii din partea 

omului aflat î n suferint a  de a 

echilibra s i de a restabili armonia 

naturii pervertite. 

O parte din iubirea Logosului lui 

Dumnezeu î ntrupat a fost 

î ndreptata  tocmai î n acest sens: nu 

spre a act iona î n mod imperativ, nu 

spre a porunci î ntoarcerea omului 

ca zut, ci de a ara ta, ca un iubitor de 

oameni, calea de î ntoarcere s i de a 

sublinia important a poruncilor 

dumnezeies ti. Nimic nu poate sa  

justifice necuviint a omului, de 



 

vreme ce dulcele nostru Iisus «a 

î nceput a face s i a î nva t a» (Fapte 1, 

1). 

Iata  deci ca  nu numai logica, ci s i 

Revelat ia ne recomanda  s i ne 

subliniaza  necesitatea ascezei ca 

mijloc absolut î n vederea atingerii 

scopului nostru. Daca  «cei ce sunt ai 

lui Hristos Iisus s i-au ra stignit 

trupul î mpreuna  cu patimile s i cu 

poftele» (Gal. 5, 24), devine clar 

faptul ca  numai prin asceza  vom 

î nainta pe calea lui Hristos. I n acest 

sens, suntem fascinat i de Pavel, cel 

mai mare gigant al ascezei, care ne 

î nvat a  ca  trupul nostru de lut 

«poftes te î mpotriva duhului, iar 

duhul î mpotriva trupului; ca ci 

acestea se î mpotrivesc unul altuia, 

ca sa  nu facet i cele ce at i voi» (Gal. 5, 

17). As adar asceza nu constituie 

subiect al intent iei sau al alegerii, ci 

un mandat absolut necesar. 

Daca  am î mprumuta podoabele 

ascezei monahale, orica t de 

î ndra znet  ar pa rea, nu ne vom rata 

scopul. De altfel, ce altceva este 

monahismul daca  nu o forma  a 

realita t ii cres tine, forma  care a fost 

aplicata  cu succes? 

As a cum am ment ionat s i mai sus, 

scopul s i misiunea noastra  trebuie 

sa  fie pa zirea poruncilor lui Hristos. 

Noi, cei «va ndut i sub pa cat», dupa  

constatarea Sfa ntului apostol Pavel 

(Rom. 7, 19), suntem presat i sa  

sa va rs im ra ul pe care nu-l voim. 

Care alt factor sau aliat ne va izba vi 

de «trupul mort ii acesteia» (Rom. 7, 

24)? Sca parea noastra  ca tre 

experient a ascetica  a monahismului 

este absolut necesara  s i 

indispensabila , î ntruca t lupta 

pentru libertatea noastra  este grea 

s i complexa : s i î mpotriva patimilor, 

s i î mpotriva obiceiurilor s i 

deprinderilor celor rele, dar s i 

«î mpotriva î ncepa toriilor, î mpotriva 

sta pa niilor, î mpotriva sta pa nitorilor 

î ntunericului acestui veac» (Efes. 6, 

12) s i a puterilor lor. Tehnica luptei 

î n acest ra zboi duhovnicesc poate fi 

aflata  î ntr-adeva r î n tainele viet ii 

monahale s i nu cred ca  exagera m 

atunci ca nd o recomanda m ca 

exemplu pentru viat a fieca ruia 

dintre noi. 

„Despre necesitatea ascezei” – Pr. Iosif 

Vatopedinul, sursa: www.pemptousia.ro 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 Luni: 20 mai 

18:00 – Vecernie 

 

 Marți: 21 mai 

08:30 – Utrenia s i Sfa nta Liturghie:  

Sfinții Împărați Constantin și Elena 

 

 Sâmbătă: 25 mai 

18:00 – Vecernie 

 

 Duminică: 26 mai 

08:30 – Utrenia s i Sfa nta Liturghie:  

Duminica Slăbănogului 

Sf. Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli 
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