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La î nceput, Iuda Iscarioteanul nu a 

avut tra darea î n minte, s i nici David 

nu a avut de ga nd sa  curveasca  s i sa  

ucida . Ș i totus i, avea sa  vina  ziua 

ca nd ama ndoi vor s edea singuri, 

ros i de vinova t ie, faptele fiind 

fa cute.  

Cum de-au ajuns pa na  acolo? Iuda 

era unul dintre cei 12, iar David 

fusese om dupa  inima lui 

Dumnezeu. Ce anume a mers prost? 

Aceasta  î ntrebare este importanta  

daca  vrem sa  evita m dezastrele 

spirituale personale. 

Ș tiu cu sigurant a  un lucru: nu 

pa catele „exotice” sunt cele care ne 

doboara . Șuntem sta pa nit i de 

ca derile morale pe care le-am fa cut 

sa  devina  obis nuint a  prin micile, dar 

continuele noastre î nga duint e. 

Șatana nu l-a atras pe Iuda direct la 

sa va rs irea faptei extreme s i 

complete a blasfemiei supreme, ci 

mai î nta i s-a jucat cu la comia lui. 

Apostolul Ioan ne spune ca  Iuda 

obis nuia sa  fure din punga 

ucenicilor. Lua ca te put in de ici, de 

colo, probabil devenind tot mai 

î ndra znet  cu timpul, pa na  ca nd era 

ata t de predispus sa -s i satisfaca  



 

impulsurile, î nca t a fost gata sa -L 

tra deze pe Hristos pentru 30 de 

argint i. Un pa cat mic ada ugat peste 

un altul, pa na  ca nd î ntreaga lui viat a  

s-a dus de ra pa . 

 

Micile vulpițe 

Atunci ca nd ma  ga ndesc la cum a 

fost terminat Iuda de la comie, 

mintea î mi fuge la vulpile din 

Ca ntarea lui Șolomon: “Prindet i 

vulpile, prindet i puii lor, ele ne strica  

viile, ca  via noastra  e acum î n floare” 

(Ca ntarea Ca nta rilor 2, 15). Aceste 

mici vulpit e, des i reclama  mai multe 

modalita t i de interpretare, sunt 

î nt elese, î n mod tradit ional, drept 

micile pa cate s i gres eli care 

submineaza  Trupul lui Hristos [, 

Biserica]. 

I ntr-adeva r, suntem î nclinat i sa  

confunda m o capcana  cu o pra jitura , 

dar micile s i neî ncetatele 

compromisuri sunt cele care pot 

provoca nespusa  strica ciune î n viat a 

noastra . Marcu Monahul spune ca  

Șatana arata  ca neî nsemnate 

pa catele mici, astfel î nca t sa  ne 

conduca  spre pa catele cele mari 

(Despre Legea duhovniceasca , 94). 

Micile î nga duiri ale pa catelor 

noastre ne prega tesc inima pentru 

pa cate s i mai mari. Le categorisim, 

facem pace cu ele, ne simt im 

confortabil cu ele. Ș i deodata , sla bit i 

fiind de micile pa cate, vine o ispita  

serioasa  s i ne da  peste cap cu multa  

us urint a . 

Nu este nimic mai î ns ela tor deca t 

obis nuint a. Pa catele mici, simple, 

stupide, sunt cele care sfa rs esc prin 

a ne omorî . 

Dupa  cum zicea un pa rinte, aceste 

mici vulpit e „se târăsc în liniște din 

micile lor vizuini și strică via încă de 

la început rodirii. Astfel, ele strică 

mari cantități din fructele ce 

urmează să dea rod. Și deși [vulpile] 

sunt mici, ele îi strică omului 

creșterea și maturitatea… Aceste 

mici vulpițe sunt păcatele pe care le 

considerăm mici, precum minciunile 

nevinovate, glumele nepotrivite, sau 

altele (prieteni, cărți, plăceri etc.) 

care ne sunt dăunătoare trupului și 

duhului. Prin urmare, trebuie să ne 

ținem închise porțile dinăuntru 

înaintea oricărei vulpi, cât de mici ar 

fi, ferindu-ne de orice înfățișare a 

răului (I Tes. 5, 22)”. 

 

Predispus la cădere 

I n cartea sa, „Finishing Strong”, 

autorul Șteve Farrar î l arata  pe 

David ca pe un exemplu al î ndulcirii 

care sla bes te inima. David avea mai 

multe sot ii, des i regilor lui Israel nu 

le era î nga duit de Dumnezeu acest 

lucru. Iar Regele, „sa  nu-s i 

î nmult easca  femeile, ca sa  nu se 



 

ra zvra teasca  inima lui” (Deut. 17, 

17). Prin continua satisfacere a 

dorint elor sale sexuale, David s-a 

precondit ionat pe sine sa  cada  

atunci ca nd avea sa  o vada  pe 

Bets eba î mba indu-se pe acoperis , 

s i-a prega tit inima sa  se depa rteze, i-

a sla bit ta ria. Nu e nimic ra u cu 

sexualitatea, per se. David, î nsa , nu 

î nva t ase vreodata  sa  se refuze pe 

sine […]. Daca  s i-ar fi t inut inima î n 

fra u mai demult – daca  ar fi î nva t at 

sa -s i t ina  patimile sub control – 

situat ia nu ar fi luat turnura 

cunoscuta . I nsa  el n-a fa cut asta. 

Nu doar ca  aceste pa cate mici se 

aduna  s i, î n viitor, la un moment dat, 

explodeaza  spectaculos, dar ne s i 

î nmoaie spiritul î n prezent. Dupa  

cum spunea acel pa rinte, „ele î i 

strica  omului cres terea s i 

maturitatea”. Iar daca  suntem 

retardat i duhovnices te, daca  

ruga ciunile noastre sunt fa ra  vlaga , 

daca  inimile noastre sunt reci, s-ar 

putea ca micile noastre î nga duint e 

sa  fie de vina . „Ca ci inima, cele ce le 

are puse î na untru, pe acelea cauta  sa  

le s i sporeasca ” (Marcu Monahul, 

(Despre Legea duhovniceasca , 177). 

As adar, ce nutrim î na untrul inimii 

noastre? Avem mici pa cate dragi pe 

care le t inem ascunse acolo? Ele nu 

sunt nis te creaturi mici s i bla nde, 

pentru ca  nu exista  pa cate 

domesticite. Vulpile sunt sa lbatice, 

ele mus ca , rod, zga rie s i, î n mod 

inevitabil, strica  gra dina pe care 

Dumnezeu a sa dit-o î n inima 

noastra .  

„Păcatele mici sunt cele care ne omoară” – 

Joel J. Miller, Sursa: www.pemptousia.ro 

 

 

 

 
 

 

I n anul 1947, responsabilul cu 

treburi religioase din Crimeea, 

Eznatov, a î nceput sa -l torpileze s i sa  

î i î ntinda  piedici. Odata , la un 

congres, l-a î ntrebat pe arhiepiscop: 

– Cum se face că dumneavoastră, 

chirurg atât de vestit, credeți în Cel 

pe care nu L-a văzut nimeni, 

niciodată? 

Arhiepiscopul a ra spuns: 

– Dumneavoastră credeți că există 

iubire? 

– Da. 

– Credeți că există minte? 

 – Da. 

 – Ați văzut vreodată mintea? 

 – Nu. 



 

  – Nici eu nu L-am văzut niciodată pe 

Dumnezeu, dar cred că există. 

La un alt congres, î n Ialta, ca nd i s-a 

pus o î ntrebare asema na toare, a 

ra spuns: 

 – Deseori, iubiți colegi, auziți aceste 

cuvinte: Inima mea este plină de 

dragoste, inima mea este plină de 

ură. Dar când deschideți inima nu 

găsiți nici una din acestea, numai 

mușchi și sânge. Sau deschideți 

craniul și nu vedeți în el nici minte, 

nici prostie. Așa și eu, nu L-am văzut 

pe Dumnezeu. Însă cred în Acesta. 

Prin credința în Dumnezeu viața 

noastră capătă sens, scop, sprijin. 

Sufletul este plin de o comoară 

neprețuită. 

Sfântul Arhiepiscop Luca 1877-1961, 

chirurgul fără de argint, Arhimandrit 

Nectarie Antonopoulos, Ed. Egumenița 

Sursa: www.doxologia.ro

 

 

 
 

 

 

 Sâmbătă: 06 iulie 

18:00 – Vecernie  

 

 Duminică: 07 iulie 

08:30 – Utrenia s i Șfa nta Liturghie 

→ Duminica Sfinților Români  

→ Sfânta Muceniță Chiriachi 
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