
 

 

„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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Am spus că  suntem suflăre ă lui 

Dumnezeu. Pentru că  ăvem ăceăstă  

rudenie cu Dumnezeu s i Dumnezeu 

este prezent pretutindeni, suntem s i 

noi mereu ăproăpe de El. Suntem fiii 

Lui. S i vă ză nd vredniciă cu căre ne-ă 

î nvrednicit, fiind suflăreă Să, trebuie 

să  ne î ngrijim să  nu-L î ntristă m. 

S i pentru că  ăm î ntinăt minteă noăstră  

s i inimă noăstră  s i trupul nostru cu 

cuvă ntul, cu făptă, cu cugetul, ăcum nu 

măi ăvem î ndră zneălă . Nu ăvem hăină  

de nuntă . De ăceeă trebuie să  ne 

cură t im; cu spovedănie, cu lăcrimi, cu 

durere î n suflet; s i peste toăte, cu 

rugă ciuneă, căre cură t es te s i 

desă vă rs es te pe om. 

Ves mă ntul despre căre că ntă m î n 

Să ptă mă nă Măre, “Cămara Ta, 

Mântuitorule, o văd împodobită, și 

îmbrăcăminte nu am ca să intru într-

ânsa“, este hărul lui Dumnezeu, pe 



 

căre î l dobă ndim prin rugă ciune 

curătă . 

Măi î ntă i omul trebuie să  se roăge, cu 

simplităteă pe căre o ăre, vă rsă nd 

multe lăcrimi. Acesteă sunt hărul lui 

Dumnezeu, căre se numes te hăr 

cură t itor, căre î l î ncă ntă  pe om s i-l 

conduce lă pocă int ă . Bunul nostru 

Dumnezeu, Cel ce este î ntru toăte s i 

peste toăte, Acelă ne gă ses te. Acelă ne 

vede. Acelă ne cheămă . Acelă ne 

cunoăs te măi î ntă i. Apoi Î l cunoăs tem 

noi, după  ce ne vă milui cu milă Să 

dumnezeiăscă . 

De ăceeă s i pocă int ă, s i jelireă, s i 

lăcrimile, s i toăte celelălte căre se 

î ntă lnesc lă cel căre se pocă ies te. Toăte 

sunt ăle hărului dumnezeiesc. Este 

hărul cură t itor, căre î l cură t es te pe om. 

Nu este lucru bun căre să  nu fie de lă 

Dumnezeu, nici lucru ră u căre să  nu fie 

de lă diăvol. 

Să  nu-t i intre vreodătă  î n minte că  ăi 

fă cut vreun lucru bun fă ră  Dumnezeu. 

Deoărece număi ce gă ndes ti ăcest 

lucru, te vă pă ră si hărul s i-l vei pierde, 

pentru că să  ăfli stăreă tă de 

slă biciune, să  ăfli “cunoașterea de 

sine“. 

Pentru că să  cunoăscă  cinevă 

slă biciuneă firii, trebuie să  î ntă lneăscă  

multe s i mări ispite. Atunci, prin multe 

î ncercă ri, se smeres te s i cunoăs te 

smereniă ădevă rătă . Dăr este nevoie 

de mult timp pentru ăceăstă. 

Smereniă nu este vorbă  goălă  pe căre 

o spunem noi: “sunt păcătos” s i ăltele 

că ăceăstă. Smereniă este ădevă rul. Să  

ăfli s i să  cunos ti că  es ti un nimic. Acel 

nimic căre eră î năinte de ă făce 

Dumnezeu lumeă. Acest “nimic” 

suntem. Ră dă cină tă, existent ă tă 

î ncepe de lă “nimic” , s i măică tă este 

“t ă ră nă” , iăr Creătorul tă u este 

Dumnezeu. Ce ăi, să  nu fi primit? Îăr 

dăcă  ăi primit, de ce te lăuzi că s i că nd 

nu ăi fi primit? Este măre dărul lui 

Dumnezeu de ă cunoăs te ădevă rul. S i 

ăcest ădevă r ne-ă spus Domnul că  ne 

elibereăză  din pă căt. 

Cunos tint ă despre Dumnezeu este 

vedereă lui Dumnezeu. Cunoăs tereă 

duhovniceăscă , nu ceă năturălă , 

cunoăs te pe Dumnezeu. Cunoăs tereă 

năturălă  este distinct iă dintre bine s i 

ră u, s i o ău tot i oămenii, iăr 

cunoăs tereă duhovniceăscă  este 

dobă ndită  prin lucrăreă 

duhovniceăscă , după  “cunoașterea de 

sine“. Toăte ăcesteă se dobă ndesc cu 

hărul lui Dumnezeu, prin rugă ciune. 

Hărul lui Dumnezeu se vede tăinic s i se 

cunoăs te î n simt ireă mint ii număi î n 

ceăsul rugă ciunii. 

Sunt multe felurile rugă ciunii. Toăte 

sunt bune, dăcă  omul se roăgă  cu 

simplităte. Dăcă  omul este î ndrumăt 

de cinevă s i nu făce ăscultăre de el, 

ătunci vă ră tă ci. 

Î n ăfără rugă ciunii mint ii, toăte 

celelălte feluri de rugă ciune este 

posibil să  se trănsforme odătă  cu 

trecereă timpului. Atunci că nd se 

pierde simplităteă, s i omul î ncepe să  se 

iă î n seămă  pe sine. 

Rugă ciuneă mint ii, invocăreă numelui 

lui Dumnezeu nu lăsă  loc nici î ndoielii 

s i nici ră tă cirii. Î n timp ce se invocă  



 

numele lui Hristos fă ră  î ncetăre 

î nlă untrul inimii, Acestă ne cură t es te 

de î ntuneric s i ne scoăte lă lumină .”.  

Sursa: www.razbointrucuvant.ro 
 
 

Păză mint ii ăre ătă tă legă tură  cu 
rugă ciuneă mint ii, că s i trupul cu 
sufletul. De lă păză mint ii putem trece 
imediăt lă rugă ciuneă mint ii. Sfă ntul 
Îsihie Sinăitul spune ăs ă: Nimeni nu vă 
scă pă de că peteniile tărtărului fă ră  de 
păză mint ii, mă căr de ăr fi că t de măre 
filozof s i că t de măre î nt elept î n lume. 
Păză mint ii, după  î nvă t ă tură Sfint ilor 
Pă rint i, constă  î n ăceăstă: î n ă ne trezi 
cu minteă, î n ă ne î mpotrivi pă cătului 
cu minteă s i î n ă chemă pe „Doămne 
Îisuse…”, prin rugă ciuneă mint ii.  
Î ndătă  ce ne-ăm trezit, simt im cu 
minteă dăcă  se ăpropie un pă căt de 
minte său un gă nd ră u; că  orice gă nd 
ră u este un s ărpe gă nditor, ădică  un 
diăvol. S i î ndătă  ce l-ăm simt it că  se 
ăpropie, să  ne î mpotrivim; cu ărmă 
buneivoiri (cu voint ă) ne î mpotrivim 
să  nu-l primim, că ci ăvem ăceăstă  
putere. Dăr puterea noastră este slabă 
și tăria noastră neputincioasă, cum 
spune lă hirotonie. S i ătunci, ce-i de 
fă cut? Ne trezim, după  putereă 
noăstră , să  vădă  Dumnezeu că  voint ă 
noăstră  se mis că  spre bine, s i ne 
î mpotrivim pă cătului. S i negres it să  
t inem legă tură cu Domnul, chemă ndu-
L prin rugă ciuneă „Doămne Îisuse…”. 

Dăr nimeni să  nu se băzeze pe trezviă 
să său pe voint ă să, că -i tăre î mpotrivă 
pă cătului, că  ră mă ne foărte, foărte 
î ns elăt! Pentru că , negres it, voint ă 
noăstră  s i trezviă noăstră  trebuie să  fie 
î ntă rite de Domnul nostru Îisus 
Hristos. De ăceeă ne trezim, ne 
î mpotrivim cu voiă de sine 
stă pă nitoăre s i chemă m pe „Doămne 
Îisuse…”.  Acesteă trei stău nedezlipite 
ună de ăltă. […] 
Î n Sfă ntă Scriptură  se spune ăs ă: Fata 
Babilonului, ticăloasa, fericit este care 
va apuca și va lovi pruncii tăi de piatră 
(Psălmul 136, 8-9). Îătă  pe cine 
ferices te Duhul Sfă nt! Pe cel ce iă fiii 
fetei Băbilonului s i-i tră ntes te de 
piătră . Tă lcuireă Sfint ilor Pă rint i din 
Filocalie este ăs ă: fătă Băbilonului este 
minteă noăstră . Cuvă ntul Băbilon 
î nseămnă  ămestecăre. Fiindcă  minteă 
noăstră  purureă este ămestecătă  cu 
gă nduri bune s i rele, o numes te „fătă 
Băbilonului”, nă scută  din ămestecăre, 
combinătă  cu ămestecăreă. Îăr fiii fetei 
Băbilonului sunt gă ndurile mint ii, pe 
căre le năs te eă. S i cine-i fericit? Acelă 
căre-i treăz cu minteă s i, cum vede că  
s-ă nă scut din minte un copil – un gă nd 
ră u – î l iă de picioăre s i-l dă  de piătră 
Hristos. Cum t i-ă venit un gă nd ră u î n 
minte, dă -l de piătră Hristos: „Doămne 
Îisuse Hristoăse, Fiul lui Dumnezeu, 
miluies te-mă  pe mine, pă că tosul!”. 
Vine un gă nd de curvie: „Doămne 
Îisuse…”, dă -l de piătră ! Vine un gă nd 
de mă nie, dă -l de piătră ! Vine un gă nd 
de trufie: „Doămne Îisuse…”; un gă nd 
de viclenie: „Doămne Îisuse…”; un 
gă nd de zăvistie: „Doămne Îisuse…”. 
Tră ntes te-i de piătră  pe pruncii ăces tiă 
ăi „fetei Băbilonului” – ădică  cugetele 
rele ăle mint ii –, de că nd sunt prunci. 



 

Adică  ucide pătimile din tine că t sunt 
mici, că  pe urmă  este mult măi greu!  
Pe ăces ti prunci ăi fetei Băbilonului î i 
omoără  dărul s i putereă lui Hristos! 
Hristos S-ă numit î n Sfă ntă Scriptură  
de trei ori „piătră ”: Piatra cea din capul 
unghiului, pe Care n-au băgat-o în 
seamă ziditorii; Piatra cea nefăcută de 
mână, Care se taie din munte, despre 
căre se spune lă Dăniil; s i Piatra, 
stânca din care a ieșit apă, că nd ă fost 
lovită  de Moise, simboliză nd coăstă lui 
Hristos din căre ă ies it ăpă  s i să nge. 
[…] 
Ai ăuzit că  spune î n Scriptură  ăs ă: În 
dimineți am ucis pe toți păcătoșii 
pământului, ca să pierd din cetatea 
Domnului pe toți cei ce lucrează 
fărădelegea! Ai ăuzit că nd trebuie ucis i 
pă că tos ii – ădică  gă ndurile rele? Î n 
diminet i! Gă ndurile pă că toăse ră săr 
din minte, că măi î năinte pruncii fetei 
Băbilonului, căre se născ dintr-î nsă. S i 
nu ărătă  Scriptură să -i ucidem că nd ăr 
fi pe lă ămiăză  său seără. Ci, că nd ău 
ră să rit, î n diminet i ucide pe pă că tos ii 
pă mă ntului! Gă ndurile pă că toăse, cum 
ău ră să rit î n minte s i imăginăt ie, 
trebuie ucise prin Rugă ciuneă lui Îisus, 
ca să pierzi din cetatea Domnului – 
cetăteă este sufletul – pe toți cei ce 
lucrează fărădelegea. Dăcă  ăm ucis pe 
pă că tos ii pă mă ntului, ădică  gă ndurile 
pă că toăse, că nd ră săr din minte, ăm 

pierdut din cetăteă Domnului pe tot i 
cei ce lucreăză  fă ră delegeă. Că  doăr 
prin gă ndurile pă timăs e vin făptele 
pă timăs e. Tot pă cătul de lă gă nduri 
vine. S i ătunci, dăcă  ucidem pe 
pă că tos ii din cetăteă Domnului î n 
diminet i, ăm cură t it cetăteă, căre este 
sufletul nostru. […] 
Zice dumnezeiescul pă rinte Efrem 
Sirul: Nu vă  ăruncăt i î n negrijă , frăt ii 
mei, pentru pă cătele cu gă ndul, că  ăr fi 
mici! Nu-s mici! Hristos, Î nt elepciuneă 
s i Cuvă ntul lui Dumnezeu, ne-ă ără tăt 
s i ă socotit preăcurvie î ntru poftă  de 
femeie s i ucidere î ntru ură  de frăte. S i 
ăceleă se făc cu gă ndul. Îătă , mă  făc 
ucigăs  s i preăcurvăr î n toătă  ziuă. […]  
Omului i se păre că  este curăt, dăcă  n-
ă fă cut pă cătul cu lucrul. Ceă măi măre 
î ns elăre este ăstă! Că  tocmăi ăcum 
suntem î n cel măi greu pă căt, ădică  î n 
nesimțire, după  Sfă ntul Măxim. Că nd 
nu ăvem simt ireă pă cătului, suntem î n 
cel măi greu pă căt; că  ătunci minteă 
noăstră -i oărbă , iăr nesimt ireă este 
moărte mint ii. Minteă nu simte pă cătul 
s i omoră reă sufletului, măi î năinte de 
moărte trupului. S i nesimt ireă se năs te 
s i eă tot din iubireă de sine.  

Sursa: Volumul I al cărții „Ne vorbește 
Părintele Cleopa“ – Editura Episcopiei 
Romanului, 2001

 Sâmbătă: 18 ianuarie 

18:00 – Vecerniă 

 Duminică: 19 ianuarie 

08:00 – Utreniă s i Sfă ntă Liturghie 
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