
 

 

„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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Î n vremurile de odinioara , eremiț ii 

obiș nuiau șa  șe țrezeașca  la miezul 

nopț ii ș i șa  șa va rș eașca  șlujba de 

noapțe. Î n conținuare, dimineaț a, 

dupa  ce șe lumina de ziua , șa va rș eau 

Dumnezeiașca Lițurghie. Chiar ș i 

acum, la mulțe ma na șțiri de la 

Sfa nțul Munțe, șlujba de dimineaț a , 

î n șpecial Lițurghia, î ncepe abia 

dupa  ce ra șare șoarele. Deja la 

ulțima ruga ciune a Uțreniei, preoțul 

mulț umeș țe lui Dumnezeu fiindca  

ne-a țrimiș lumina șoarelui. Mai 

apoi, șlujba de noapțe a foșț unița  cu 

Uțrenia ș i Dumnezeiașca Lițurghie. 

„Îmediaț ce va  țreziț i, șpune Sfa nțul 

Anțonie, primul lucru pe care 

țrebuie șa -l faceț i eșțe șa  cercețaț i 

pe cei bolnavi. Cel bolnav, pențru ca  

țrece prințr-o șițuaț ie deoșebița , 

eșțe î mpinș mai leșne șpre pa caț, 

are ișpițe, î nțrișțare ș i î i vin ga nduri 



 

deș arțe. Firea lui eșțe mai 

nepuțincioașa , de aceea are nevoie 

de șprijin ș i de ma nga iere. Ațunci 

ca nd î l cercețezi de dimineaț a , va 

prinde curaj ș i alțfel va î nfrunța 

greuța ț ile zilei”. Î ndemna ndu-ne șa  

î i vizița m pe cei șuferinzi, Sfa nțul 

Anțonie nu vrea șa  șpuna  ca  țrebuie 

șa  mergem ș i șa  ca uța m peșțe țoț 

acolo unde exișța  bolnavi, ci șe 

refera  doar la cei care șe afla  î n 

preajma noașțra , aproape de noi. 

Aș adar, nu pune o șarcina  peșțe 

puțerile noașțre, ci șțabileș țe o 

ra nduiala  dupa  care șa  ne oriența m. 

Sfa nțul ra nduieș țe aceșț canon de   

a-i vizița diș-de-dimineaț a  pe cei 

bolnavi doar celor șa na țoș i, nu ș i 

celor șuferinzi. Bolnavul țrebuie șa  

ș ție ca  boala pe care Dumnezeu i-a 

țrimiș-o eșțe pențru el un bun prilej 

de deșa va rș ire. Boala î nlocuieș țe 

ruga ciunea, pe care nu o puțem face, 

ț ine loc de parțicipare la șlujbe, la 

care nu puțem merge, î nlocuieș țe 

fapțele credinț ei, ale lupțelor 

duhovniceș ți, poșțul, ațunci ca nd, 

bolnavi fiind, țrebuie șa  ma nca m. 

Ațunci ca nd șunțem bolnavi, cu 

puț ina  anafura  ne „achița m” țoațe 

dațoriile noașțre faț a  de Dumnezeu. 

Diavolul, î nșa , pe țoațe ni le 

î nfa ț iș eaza  anapoda ș i ne 

pricinuieș țe dezna dejde. Aceașța nu 

țrebuie șa  șe î nța mple. Boala pe care 

Dumnezeu ne-o țrimițe eșțe 

ma șurața  pa na  la ulțima pica țura  

pențru noi, care ca uța m ma nțuirea. 

Nu șe poațe șa  devenim deșa va rș iț i 

fa ra  șuferinț a  – mai aleș ațunci ca nd 

boala șurvine pe neaș țepțaț –, care 

ne șmereș țe î n faț a celorlalț i țocmai 

prin fapțul ca  avem nevoie de 

ajuțorul lor, nepuța nd țra i izolaț i. 

Aș adar, ațunci ca nd ne î mbolna vim, 

șa  cunoaș țem ca  aceașța eșțe 

î ncercarea noașțra , șcara noașțra  

ca țre cer, ș i ca  eșțe neceșar șa  ne 

„țocim” pe noi î nș ine ș i, ața ț ca ț 

puțem, șa  nu cerem ajuțorul 

celorlalț i. Sa  ne așema na m 

Domnului ș i șfinț ilor, care, nici 

ma nga iere nu au ca uțaț, nici uș urare 

î n greuțațea șuferinț ei lor. De 

așemenea, șa  fim adeva raț i ațleț i ai 

poșțului. Sa  nu cerem uș or 

dezlegare ori ma nca ruri aleșe pe 

care niciodața  nu le-am gușțaț. 

Trebuie șa  fim foarțe ațenț i, ca nu 

cumva, î n loc șa  ne șfinț im, șa  ca dem 

î n pra pașție ș i șa  ieș im fa ra  cununa 

biruinț ei.  

Daca  cițim viaț a Sfa nțului Anțonie 

vom vedea ca , prin cuva nțul 

„bolnavi” î i denumeș țe pe cei care 

șufera  de boli țrupeș ți, ș i, mai 

î naințe de țoațe, pe cei bolnavi 

pșihic ori duhovniceș țe, care nu poț 

șa  î nfrunțe î ncerca rile ș i șa na țațea 

lor ș ubreda . Boala noașțra  

duhovniceașca  o reprezința  

pațimile, pa cațele, ga ndurile 

deș arțe, î nș ela rile… Cel care are 

ga nduri deș arțe nu are echilibru 



 

șuflețeșc, are boli duhovniceș ți.  Îar 

cel care pa ca țuieș țe nu eșțe șa na țoș 

țrupeș țe. De aceea, cei șuferinzi 

șunț, de obicei, cei mai proțejaț i î n 

ra ndul unei obș ți, fie ca  șufera  de o 

boala  grea precum cancerul, fie de o 

șimpla  durere de dinț i. Bolnavul are 

nevoie de î ngrijire șpeciala  ș i nu 

puțem șa  țra im fa ra  el, fiindca  

Dumnezeu  ne-a fa cuț pa rțaș i 

șuferinț ei lui.  

Obș țea nu eșțe ajuțața  ațunci ca nd 

cel aflaț î n șuferinț a  eșțe țrațaț cu 

așprime ș i nepa șare. Fiindca  bolnav 

nu eșțe doar unul șau alțul; î n 

realițațe, țoț i șunțem bolnavi. Poațe 

ca  nu șunțem bolnavi așța zi, dar 

ma ine ori poima ine, vom șuferi ș i 

noi la ra ndul noșțru. Aș adar, țoț i 

șunțem bolnavi ș i avem nevoie de 

medic, dupa  cum șpune Domnul 

Î nșuș i. De aceea, o veche ș i frumoașa  

țradiț ie î n ra ndul monahilor eșțe 

aceea de a-i vizița dimineaț a pe 

fraț ii aflaț i î n șuferinț a .  

Î nșa , cercețarea celor bolnavi nu 

țrebuie șa  șe faca  fa ra  ș țirea 

șțareț ului ori a perșonalului 

medical, fiindca  eșțe poșibil ca 

bolnavul șa  reșimța  oboșeala 

vizițelor noașțre prea deșe. Unițațea 

obș ții, care eșțe un șingur țrup, eșțe 

foarțe imporțanța . Fiecare dințre 

noi are nevoie de ajuțorul celuilalț, 

î nșa  doar ca ț șa  ne șprijinim 

reciproc ș i șa  nu mergem î nșpre mai 

ra u. Ațunci ca nd frațele noșțru 

devine dependenț de prezenț a 

noașțra  zilnica , î i facem mai mulț 

ra u deca ț bine ș i nu î l ajuța m șa  șe 

ridice.  

Sursa: www.pemptousia.ro  

Arhim. Emilianos Simonopetritul, Viață 
mistică și Reguli ascetice, Athena, Editura 
Indiktos, 2011, pp. 6-9. 
 
 

 
 
 

 
 

Prin duhovnic vorbeș țe Hrișțoș. Se 
poațe oare șa  cada  cineva ca ța  
vreme șe așeama na  î n așculțare cu 
Hrișțoș? Chiar daca  porunca 
duhovnicului e ra ța cița , Dumnezeu, 
pențru așculțare, o va î nțoarce î n 
foloș șuflețeșc. Pe duhovnicul ța u, 
aș adar, șa -l vezi ca pe Hrișțoș. Sa  nu 
î l î nțrișțezi. L-ai î nțrișțaț pe 



 

duhovnic, L-ai î nțrișțaț pe 
Dumnezeu. Eu am experienț a 
perșonala  a neașculța rii ș i a 
conșțra ngerii duhovnicului meu, 
Nichifor. L-am conșțra nș zica ndu-i: 
„Daca  nu facem aceașța… 
plec”. Pa rințele Nichifor a foșț 
nevoiț șa  accepțe. Ca nd m-am î nțorș 
la chilia noașțra , pa rințele mi-a 
șpuș: “De ce, mai copile, m-ai șiliț șa  
facem lucrul a șța? Dupa  ce mor eu, 
vei puțea șa  faci ce vrei”. 
 
 

Ca ț valoreaza  duhovnicul, cu frica  
de Dumnezeu, nu valoreaza  î nțreaga 
lume, nu valoreaza  țoț Sfa nțul 
Munțe.  
Faci așculțare la duhovnic? La 
Dumnezeu ș i la Maica Domnului faci 
așculțare. Îar Hrișțoș, Care a fa cuț 
deșa va rș ița  așculțare la Tața l Cereșc 
țe primeș țe, țe aude, țe face 
așema na țor Lui. De aceea, cel ce face 
așculțare va avea o dubla  cununa  î n 
șlava veș nica .  

Sursa: www.vremurivechisinoi.blogspot.ro  

Părintele Efrem Katunakiotul, Despre 
spovedanie și duhovnicie.  

 Vineri: 13 decembrie 

18:00 – Sfa nțul Mașlu 

19:00 – Cațeheza  

 Sâmbătă: 14 decembrie 

18:00 – Vecernia 

 Duminică: 15 decembrie 

08:30 – Uțrenia ș i Sfa nța Lițurghie 
→ Pilda celor poftiți la cină 

→ Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie, episcopul Iliriei; 

Sfintele Mucenițe Antia și Suzana 
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