
 

 

„Cred că mântuirea lumii se face prin Biserica Ortodoxă.  

Biserica Ortodoxă e întotdeauna așa cum a fost Iisus Hristos, răstignită.  

Și noi suntem răstigniți, nu răstignitori.” 

 (Pr. Sofronie Saharov) 
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Scrii că  te chinuie o tristet e 
ăpă să toăre de neî nvins s i 
inexplicăbilă . Trupes te es ti 
să nă toăsă , căsă t i-e plină  dăr inimă 

î t i e pustie. De făpt, inimă t i-este 
plină  de î ntristăre î ntunecătă . Te 
duci, din obligăt ie, lă distrăct ii s i 
spectăcole, dăr ăstă î t i mă res te s i 
măi mult î ntristăreă. Pă zes te-te 
bine, ăceăstă este o boălă  
primejdioăsă  ă sufletului. Eă poăte 
să  omoăre sufletul cu totul. Biserică 
prives te o ăsemeneă î ntristăre că pe 
un pă căt de moărte – fiindcă , 
potrivit spuselor ăpostolului, sunt 
două  feluri de î ntristăre: o î ntristăre 
după  Dumnezeu, căre ăduce 
pocă int ă  spre mă ntuire s i 
î ntristăreă ăcestei lumi, căre ăduce 
moărte.  Lă tine este – e limpede – ăl 
doileă fel de î ntristăre. 
Î ntristăreă după  Dumnezeu vine 
ăsupră omului că nd ăcestă î s i ăduce 
ăminte de pă cătele săle, s i se că ies te, 



 

s i strigă  că tre Dumnezeu. Său că nd 
cinevă se î ntristeăză  pentru 
pă cătele ăltor oămeni. Său că nd 
cinevă ăre ră vnă  pentru credint ă lui 
Dumnezeu, s i vede cu î ntristăre cum 
oămenii căd de lă credint ă . 
Dumnezeu î ntoărce ăceăstă  
î ntristăre î n bucurie. As ă cum î i 
descrie Păvel pe ăpostoli s i pe toăte 
ădevă rătele slugi ăle lui Hristos, 
spună nd că  sunt că nis te î ntristăt i, 
dăr căre deopotrivă  se veselesc. Se 
veselesc, fiindcă  simt putereă s i 
ăpropiereă lui Dumnezeu. S i 
primesc mă ngă iere de lă Dumnezeu. 
As ă gră ies te s i Psălmistul: ădusu-
mi-ăm ăminte de Dumnezeu s i m-
ăm veselit. 
Sursa: www.familiaortodoxa.ro 

 
 

 
 

Am primit, fiul meu, scrisoăreă tă s i 
ăm vă zut î n eă nelinis teă tă.  
Nu te î ntristă, fiule. Nu te nelinis ti 
ătă tă! Dăcă  ăi că zut iără s i, iără s i 
ridică -te! Ai fost chemăt pe drumul 
ce duce lă cer. Nu este bine să  se 
î mpiedice cei căre ăleărgă , dăr dăcă  
se î mpiedică , să  se ridice s i să  
continue ălergăreă. Este nevoie de 
multă  ră bdăre s i de pocă int ă  î n 
fiecăre clipă .  

As ădăr, fă  metănie de î ndătă  ce 
gres es ti, nu pierde timpul! Deoărece 
cu că t î ntă rzii să  ceri iertăre, cu ătă t 
măi mult dăi timp celui ră u să -s i 
î ntindă  ră dă cinile î nlă untrul tă u. 
Nu-l lă să să  prindă  ră dă cini! 
Nu deznă dă jdui dăcă  ăi că zut, ci 
ridică ndu-te degrăbă , fă  metănie s i 
spune: “Îărtă -mă , Doămne Îisuse 
Hristoăse, sunt om s i sunt slăb”. 
Făptul că  ăi că zut nu î nseămnă  că  te-
ă pă ră sit Dumnezeu. Ci, pentru că  ăi 
multă  mă ndrie lumeăscă , multă  
slăvă  des ărtă , te lăsă  Mă ntuitorul 
Hristos că să  gres es ti s i să  căzi. Să  
î nvet i din toăte slă biciunile tăle, să  
le simt i pe propriă-t i piele s i să  ăi 
ăpoi î ngă duint ă  s i ră bdăre cu cei 
căre căd. Să  nu măi judeci pe frăt i 
ătunci că nd căd, ci să  le sări î n ăjutor. 
Deci ori de că te ori căzi, ridică -te s i 
î ndătă  cere iertăre! 
Nu ăscunde î ntristăreă î n inimă tă, 
deoărece bucuriă celui ră u este 
î ntristăreă, deznă dejdeă, din căre se 
născ multe s i din căre se umple de 
ămă ră ciune sufletul. Cel căre ăre 
putereă că int ei, imediăt spune: “Am 
pă că tuit, Pă rinte, iărtă -mă !” S i ăstfel 
ălungă  î ntristăreă. “Sunt om slăb – 
spune – ce să  făc?” Î ntr-ădevă r, ăs ă 
este, fiul meu. Curăj! 
Număi ătunci că nd vine hărul lui 
Dumnezeu poăte omul să  steă pe 
picioărele săle. Altfel, fă ră  hăr, 
mereu se clătină  s i căde. Curăj s i nu 
te teme deloc!  
Sursa: www.schituldarvari.ro  
Gheron Iosif, Mărturii din viața monahală, 
Editura Bizantină. 



 

 
 

M-am întâlnit cu părintele 
Stăniloae după ce ieșise din 
închisoare și, rugându-l să-mi dea 
un sfat duhovnicesc, mi-a spus 
următoarele: 
Fii optimist. Roagă-te necontenit, 
lasă-te în voia lui Dumnezeu, 
mulțumește-I pentru toate. Nu te 
lega de nimic din cele vremelnice. 
Slujește pe aproapele tău cu toată 
dragostea și dăruirea; nu numai cât 
are nevoie, ci mai mult. Viața să-ți fie 
hotărâtă, fără compromisuri și 
confuzii, limpede. Crezul tău să-ți fie 
viu: viață, nu teorie. Nu pierde din 
vedere ținta spre care alergi; să nu ne 
înecăm în marea vieții. 

Sursa: sfantulmunteathos.wordpress.com 
 

Nu s tii că  preă mult somn strică ? 
Că ci din el se năs te ăcediă s i ălte 
multe ispite, măi ăles trupes ti. 
 
Copilul meu, trebuie să  ăi număi 
gă nduri bune s i să  le foloses ti î n 
scop bun, ăstfel î ncă t să  ălungi boălă 
sufletului tă u. Atunci că nd î t i vin 
gă nduri necurăte, tu să  te 
î mpotrives ti, î nlocuindu-le cu 
gă nduri bune, ădică  smerite s i 
sfinte.  
 
Dăcă  î t i ăpăre î n minte un chip 
frumos, î nsot it de gă nduri 
pă că toăse, ătunci să  î ncerci să  
î ndepă rtezi din minteă tă ăcele 
tră să turi frumoăse ăle chipului, spre 
exemplu ochii, buzele, etc., ăstfel 
î ncă t să -t i ră mă nă  î n minte număi o 
bucătă  ură tă  de cărne. Astfel vei 
reus i să  ălungi gă ndul pă că tos din 
minteă tă. Să -t i spui ătunci: «Uite ce 
iubeăi – o bucătă  ură tă  de cărne, 
căre, după  ce vă muri, vă intră î n 
pă mă nt, se vă descompune s i vă 
deveni măi ură tă  s i măi 
dezgustă toăre decă t este ăcum». Î n 
ăcest fel, î t i vei educă gă ndul să  nu te 
ducă  î n ispită  lă vedereă ănumitor 
lucruri măteriăle, iăr tu î nsut i te vei 
convinge că  ceeă ce iubeăi cu 
î mpă timire nu este ăltcevă decă t 
flegmă , să nge s i impurită t i. S i ăstfel 
vei puteă să  ălungi gă ndul trupesc, 



 

î ntrucă t cui pe cui se scoăte. Î n căzul 
de făt ă , gă ndul cel bun î l vă scoăte pe 
cel ră u. 

Sursa: www.pemptousia.ro 
Gheronda Ghermanós Stavrovouniótul,    
Πατρικές Παραινέσεις (Povețe părintești).

 Miercuri: 20 noiembrie 

18:00 – Vecerniă s i Litiă 

 

 Joi: 21 noiembrie 

  08:00 – Utreniă s i Sfă ntă Liturghie 
→ Intrarea în Biserică a Maicii Domnului   

 

 Vineri: 22 noiembrie 

18:00 – Sfă ntul Măslu  

19:00 – Căteheză  

 

 Sâmbătă: 23 noiembrie 

18:00 – Vecerniă 

 

 Duminică: 24 noiembrie 

08:00 – Utreniă s i Sfă ntă Liturghie 
→ Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor 

→ Sfinții Sfințiți Mucenici Clement, episcopul Romei, și 

Petru, episcopul Alexandriei 

 

 

 

 

Str. Doamnei, Nr. 18, Sector 3, București 

www.sfantul-ilie.ro 


