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Astă zi este pomenireă Sfintei 
Mucenit e Sofiă cu fiicele ei Veră, 
Liubov, Nădejdă (Pistis, Agăpis, 
Elpis). Lă Moscovă e băirăm măre! 
Prăznic cu chiolhănuri s i distrăct ii 
lumes ti. Î n fămiliile pe căre le 
cunosc sunt s i persoăne căre î s i 
serbeăză  onomăstică s i, probăbil, că 
de fiecăre dătă , ău să  benchetuiăscă . 
Se făce seără , se ădună  musăfirii, se 
complimenteăză  reciproc, beău, 
mă nă ncă , noăpteă tă rziu se risipesc 
pe lă căsele lor. Că tă  ză dă rnicie s i ce 
pustiu î n suflete! Despre credint ă , 
despre Dumnezeu ăbiă dăcă  măi 
ăduce cărevă vorbă: e neinteresănt, 
demodăt. 
De că te ori nu m-ău î mpresurăt 
gă ndurile... Îătă , sunt î n biserică , lă 
„Sfă ntul Îoăn Boteză torul” său lă 
„Sfă ntul Măcărie”, e păce s i linis te î n 
jur, flăcă ră firăvă  ă căndelelor 



 

pă lpă ie î n făt ă sfintelor icoăne, 
priveghereă î ncă  n-ă î nceput. Frăt ii 
intră  cuviincios, î n tă cere se roăgă , 
î s i regă sesc locurile î n linis te, 
ăs teăptă  să  î nceăpă  slujbă. Tă cereă 
ăceăstă e păcificătoăre. Că t de bine 
ne simt im ăici!  
Îăr „dincolo”, „ăfără ”, des ertă ciune, 
suflete pustii, des i tot i ăleărgă , tot i 
se ărătă  ocupăt i s i preocupăt i de 
cevă. Dăr ăstă î ncă  nu-i tot. Poăte că  
chiăr î n ăceăstă  clipă  pe undevă se 
să vă rs es te o crimă , o hot ie, o ceărtă , 
un ăbuz, se produc orgii să lbătice, 
bet ii... 
De Dumnezeu, de existent ă 
sufletului, de viăt ă ce vă să  fie nu-s i 
măi ăduce ăminte nimeni. M-ăm 
ăflăt s i eu, pă nă  nu demult, î n ăcest 
vă rtej. Am s i tră it ăs ă, puteăm să -mi 
continui viăt ă î n ăcelăs i chip. Acum 
nu măi s tiu cum să -i mult umesc lui 
Dumnezeu că  mă  ăflu î n ăceăstă  
linis te ăici, lă schit. E o ădevă rătă  
minune că  Dumnezeu m-ă smuls din 
gheărele ăcestui monstru – lumeă.  
Î mi imăginez două  tăblouri făt ă -n 
făt ă : lumeă cu groză viile ei s i, î ntr-
un contrăst ăbsolut, biserică 
cufundătă  î n linis te, î n penumbră 
căndelelor. Mi-e sufletul plin de păce 
s i de bucurie. Slăvă  T ie, Doămne! 
 
Sursa: Ieromonahul Nicon – „Jurnalul 
ultimului duhovnic de la Optina”, Editura 
Sofia, București, 2005 

 
 
 

Prin gură omului vorbes te trufiă: 
„vom face, vom obține, vom începe să 
înălțăm Turnul Babel”, î i cerem lui 
Dumnezeu „să  deă socoteălă ” de 
făptele Săle, vrem să  stă pă nim 
lumeă, visă m să  cucerim cerurile, 
dăr nimeni s i nimic nu ră spund 
ăcestei trufii, neputint ă omului 
dovedindu-se prin cele măi ămăre 
experient e. T ină nd seămă de ăceste 
experient e ăle istoriei, din cele măi 
vechi timpuri pă nă  ăstă zi, ăjung lă 
concluziă că  nepă trunse sunt cu 
ădevă răt pentru noi că ile Proniei 
Dumnezeies ti, că  nu le putem 
î nt elege s i că  nu ne ră mă ne decă t să  
ne î ncredint ă m cu smerenie voint ei 
lui Dumnezeu.  
Nimeni s i nimic nu-i pot ăduce 
omului o măi măre vă tă măre decă t 
s i-o poăte făce el î nsus i s i, invers, 
celui ce nu se vă lă să de pă căt nu-i 
vor puteă veni î n ăjutor nici o mie de 
mijloăce mă ntuitoăre. Î n consecint ă , 
unicul ră u este pă cătul. Îudă ă că zut, 
chiăr dăcă  se ăflă î n preăjmă 
Mă ntuitorului; dreptul Lot s-ă 
mă ntuit, chiăr dăcă  tră iă î n Sodomă.  
Aceste gă nduri s i multe ăltele 
ăsemeneă î mi trec prin minte că nd 
î nvă t  citindu-i pe Sfint ii Pă rint i s i 



 

că nd privesc cu ochii mint ii ce se 
î ntă mplă  î n jurul nostru.  
Ce vă fi? Cum vă fi? Că nd vă fi? Dăcă  
se vă î ntă mplă ună său ăltă, î n ce 
părte să  ne î nclină m? Ajungă nd î ntr-
o situăt ie său ăltă, î n căre dintre ele 
vom gă si î n noi tă rie s i linis te 
duhovniceăscă ? O, Doămne, 
Doămne! Ce cumplită  confuzie î t i 
cuprinde sufletul ătunci că nd 
î ncerci să  prives ti lucrurile 
bizuindu-te număi pe minteă tă, 
că nd î ncerci să  pă trunzi tăinele 
viitorului, pe căre, evident, nu le 
cunoăs tem, dăr căre se ănunt ă , fă ră  
să -t i dăi seămă de ce, teribile. 
Minteă ră mă ne neputincioăsă  cu 
toăte ăle săle: proiecte, mijloăce, 
nă scociri, reverii copilă res ti, visă ri 
plă cute. Că nd te trezes ti, totul 
dispăre, te izbes ti de crudă reălităte, 
proiectele t i se nă ruiesc. Lă ce s i î n 
ce să  măi speri? Număi lă 
Dumnezeu. Domnul este mă ntuireă 
s i scă păreă meă. Î ncredint ă ndu-mă  
pe mine s i pe toăte ăle lumii lui 
Dumnezeu, lumeă sufletului meu î s i 
ăflă  linis te. Dăcă  mă  î ncredint ez 
voint ei lui Dumnezeu, voint ă lui 
Dumnezeu se vă să vă rs i î n mine, iăr 
eă este î ntotdeăună bună  s i 
desă vă rs ită . Dăcă  sunt ăl lui 
Dumnezeu, Domnul mă  vă ăpă ră s i-
mi vă ăduce mă ngă iere. Dăcă , spre 
folosul meu, mi se trimite o ispită , 
binecuvă ntăt fie Domnul, Cel ce 
lucreăză  pentru ă meă mă ntuire. 
Chiăr s i ătunci că nd necăzurile vin 
puhoi, Domnul este puternic, î mi 
poăte dă măre s i slă vită  ălinăre. 

 

 
 

Un pălăvrăgiu nu vă fi î n stăre să  
ducă  o viăt ă  ătentă  î n răport cu sine 
î nsus i, se vă risipi continuu.  
Tă că nd, ăjungi lă stăreă de 
stătornicie î n tă cere s i din ăceăstă î n 
rugă ciune, deoărece cum s-ăr puteă 
rugă cel ăflăt î n risipire?  
Tă cereă î ndelungătă , intrătă  î n 
obis nuint ă , este o făptă  ăscetică , o 
nevoint ă . Fiindcă  ătunci că nd cinevă 
persevereăză  î n tă cere, vră jmăs ul 
vine s i le s optes te celorlălt i: „Uităt i-
vă  că t este de î ngă mfăt, nici mă căr 
să  vă  vorbeăscă  nu cătădicses te...” 
Des i nu este ăs ă. De ăici vi se pot 
trăge necăzuri. De ăceeă, cine s-ă 
hotă ră t pentru o ăsemeneă nevoint ă  
trebuie să  se pregă teăscă  să  t ină  
piept necăzurilor. Dăr nu este deloc 
us or să  dobă ndes ti tă cere 
î ndelungătă . S i tocmăi de ăceeă eă 
stă  ătă t de sus pe scără desă vă rs irii, 
ăi nevoie de eă, este „taina vieții în 
veacul ce vine”.  
Cine pă zes te tă cereă, ăcelă se 
pregă tes te pe făt ă  pentru viăt ă ce vă 
veni. Pă rintele Măcărie spuneă 
ădeseă: „Ia aminte, toți sfinții tăceau. 
Cuviosul Serafim de Sarov tăcea, 
Arsenie cel Mare tăcea. De aceea și 
este «mare», fiindcă tăcea”. Că nd ă 
fost î ntrebăt de ce tăce, tot timpul ă 
ră spuns: „Credeți-mă, fraților, pe toți 
vă iubesc, dar nu pot să fiu în același 



 

timp cu voi și cu Dumnezeu, de aceea 
fug de voi”.  
Lă Sfă ntul Îoăn Scă rărul gă sim: 
„Atunci când cuvântăm, chiar și 
despre cele mântuitoare de suflet, ni 

se întâmplă uneori să regretăm; când 
tăcem, niciodată”. 

Sursa: Sfântul Nicon de la Optina - 
Cugetări, Gânduri si Sfaturi folositoare 
pentru credincioși 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sâmbătă: 21 septembrie 

18:00 – Vecerniă s i Litiă 

 

 Duminică: 22 septembrie 

08:00 – Utreniă s i Sfă ntă Liturghie 
→ Pescuirea minunată 

→ Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mânăstirea Brazi, 

mitropolitul Moldovei 
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