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Unui fiu duhovnicesc î i dă du 

bă tră nul urmă toărele sfături pentru 

spovedănie: 

- Să  te mă rturises ti regulăt, că  dăcă  

mă turi căsă măi des, t i-i drăg să  stăi 

î n eă. Dăcă  speli că măs ă, t i-i drăg s-

o î mbrăci. Că ci dăcă  se făce mult 

gunoi î n căsă , este măi greu de scos 

ăfără . Să  te mă rturises ti măi des, 

dăcă  nu î n fiecăre să ptă mă nă , mă căr 

î n fiecăre lună . 

Spun ucenicii Pă rintelui Păisie, că  

după  ce-i spovedeă s i le dă deă unele 

sfături, le ziceă cu duh smerit s i 

rugă tor: 

- Să  fit i sinceri lă spovedănie, să  nu 

vă  î ndoit i niciodătă  de duhovnic, 

că ci nu el, ci Dumnezeu vorbes te s i 

lucreăză  prin el. 

Lă urmă  bă tră nul ădă ugă ăceăstă  

rugă ciune de iertăre fiilor să i 

duhovnices ti, căre le mis că inimă 

pă nă  lă lăcrimi: 

- Iertăt i-mă  s i Dumnezeu să  vă  ierte, 

că  poăte v-ăm smintit său poăte nu 



 

m-ăm purtăt cu voi cu măi multă  

drăgoste. Să  ne rugă m unii pentru 

ălt ii, că Dumnezeu să  ne 

î nvredniceăscă  de mă ntuire s i să  ne 

făcă  părte de un colt is or de Răi... 

Sursa: Arhimandrit Ioanichie Bălan, 
Părintele Paisie Duhovnicul, Editura 
Trinitas, 1993, p. 112; p. 115 

 

 

 
 

 

Nici un ălt lucru nu poăte să  

risipeăscă  ătă t de repede virtuteă, 

pe că t o pot făce vorbele de ră s, 

glumele s i vorbele cele proăste. Iăr 

dimpotrivă , nimic nu î ntineres te 

sufletul s i î l făce să  se ăpropie de 

Dumnezeu pe că t frică de 

Dumnezeu, bună luăre ăminte s i 

gă ndireă neî ncetătă  lă cuvintele lui 

Dumnezeu, precum s i făptul de ă se 

î nărmă nevoitorul cu rugă ciuneă s i 

să  căute păs cu păs că s tigul 

privegherii.  

Un singur cuvă nt bun, ăl celui ce 

ăltă dătă  fusese tă lhăr necurăt, l-ă 

fă cut curăt s i sfă nt s i i-ă deschis 

intrăreă î n Răi; s i un singur cuvă nt 

nepotrivit l-ă scos pe Moise din 

pă mă ntul fă gă duint ei. Să  nu 

socotim, ăs ădăr, vorbă riă o boălă  

mică ; pentru că  iubitorii de judecăre 

s i flecării se scot ei î ns is i din 

î mpă ră t iă lui Dumnezeu. Omul căre 

ăre limbă reă, chiăr dăcă  se vă 

pricopsi î n viăt ă de ăici, totus i î n ceă 

de dincolo nu vă făce nici o 

pricopseălă , ci se vă poticni s i î l vor 

prinde că pe un vă năt ăl lor relele 

pedepse s i î l vor nimici.  

Să  nu-t i predăi ăuzul tă u cuvintelor 

celui căre clevetes te s i osă ndes te, că 

să  nu-t i pierzi drăgosteă 

dumnezeiăscă .  

Multă vorbire s i multă mă ncăre sunt 

pricinile curviei. Iubireă de ărgint i s i 

slăvă des ărtă  sunt pricinile urii făt ă  

de ăproăpele. Măică lor, iubireă 

egoistă  de sine (filăvtiă), este 

pricină ămă nduroră.  

Lui Dumnezeu î i plăc drăgosteă, 

î nt elepciuneă, vedereă 

duhovniceăscă  s i rugă ciuneă. 

Trupului î i plăc î mbuibăreă 



 

stomăcului, curviă s i toăte cele ce 

făc să  creăscă  ăceste pătimi. Din 

ăceăstă  pricină , cei ce sunt trupes ti 

nu-I pot plă ceă lui Dumnezeu. I n 

timp ce ăceiă căre î i ăpărt in cu 

ădevă răt lui Hristos s i-ău ră stignit 

trupul î mpreună  cu pătimile s i cu 

dorint ele.  

Dăcă  ăi pomenireă ră ului î mpotrivă 

ăltuiă, să  te rogi pentru el s i vei opri 

mis căreă pătimii, pentru că  

rugă ciuneă ălungă  î ntristăreă. Dăcă  

ăltul ăre pomenireă ră ului 

î mpotrivă tă, fă -te lui binefă că tor s i 

smerit făt ă  de el s i să -l vizitezi 

ădeseori. Prin ăcesteă î l vei slobozi 

de pătimă .  

Să -t i stă pă nes ti pă ntecele, somnul, 

mă niă s i limbă, s i nu se vă î mpiedică 

piciorul tă u î n diferite sminteli.  

Lucrăreă căre i se potrives te mint ii 

este ăceeă de ă nu primi nici un gă nd 

căre î l clevetes te î n ăscuns pe 

ăproăpele. 

După  cum zilelor le urmeăză  nopt ile 

s i verilor iernile, tot ăs ă slăvei 

des ărte s i plă cerii le urmeăză  

î ntristă ri s i dureri, fie î n prezent, fie 

î n viitor.  
Sursa: www.pemptousia.ro 

 

 

 

 
 

 

 

Nu stă să  te judeci pe tine î nsut i 

pentru cevă pe căre l-ăi fă cut – bine, 

ră u, virtute, pă căt – său să -l compări 

cu ceilălt i. De că te ori nu ăvem de-ă 

făce cu ăcest lucru! Să  uită m cele din 

urmă  s i să  nu ne intereseze ce ăm 

fă cut. Pentru că  ănăliză nd, 

descoperim că  ăm fă cut cevă 

importănt său cevă ră u, cevă măre s i 

frumos s i măi reus it decă t celă lălt 

său cevă măi mic. Fie că  judecă m 

lucrul î n sine, fie î n legă tură  cu 

ăproăpele, vom că deă î n ună dintre 

cele două  căpcăne: fie î n mă ndrie, 

dăcă  este cevă bun s i măi măre, fie 

î n deznă dă jduire, î n mizerie, î n 

degenerăreă existent ei noăstre, 



 

dăcă  nu este bun. Aceăstă, deoărece 

ătă tă timp că t credem că  suntem 

mături, ătă tă timp că t credem că  

ăvem putere î nă untrul nostru, 

purtă m neputint ă lui Adăm s i ă Evei, 

egoul cel s ubred pe căre ni l-ău lă săt 

mos tenire stră mos ii. 

As ădăr, că să  ră mă i netulburăt de 

gă nduri, nu stă niciodătă  să  

ănălizezi ce ăi fă cut. Aceăstă este 

vălăbil pentru tot ceeă ce ni se 

î ntă mplă . Dăr cum mă  voi spovedi 

dăcă  nu judec? Lă spovedănie nu făc 

ănăliză făptelor mele, ci î nfă t is ăreă 

pă cătelor mele. Acestă e un lucru 

diferit, deoărece nu ăpreciez făptele 

mele, ci pur s i simplu le relătez. Nu 

stău să  mă  gă ndesc ce ăm fă cut 

dimineăt ă, ce ăm fă cut s i ce n-ăm 

fă cut, deoărece ăcest lucru creeăză  

î n sufletul meu o ătmosferă  

sufocăntă . Dăcă  ne î ncredint ă m că  

ăm fă cut cevă măi bun, î nt eleget i î n 

ce mă sură  de egoism putem să  

că dem. Cuvă ntul «nu te măsura pe 

tine în nici o faptă» este ădevă rătă 

î nt elepciune. Cei măi mult i, că nd 

că deău, că deău s i din ăcest motiv. 

Său î l folosim că să  ne î ndreptă t im 

pătimile. De exemplu: ăm pă că tuit o 

dătă  s i, după  ăceeă, î mi zic că  lă ce 

î mi foloses te pocă int ă? Ce mizerie! 

Că t de mult se zdrent uies te ăstfel 

fiint ă noăstră ! 
Sursa: www.pemptousia.ro, Emilianos 
Simonopetritul, Tâlcuiri la Filocalie vol. 3 – 
Avva Isihie, ed. Sf. Nectarie, Arad 

 Vineri: 21 martie 

18:00 – Sfă ntul Măslu 

19:00 – Căteheză  

 Sâmbătă: 22 martie 

18:00 – Vecerniă 

 Duminică: 23 martie 

08:00 – Utreniă s i Sfă ntă Liturghie 
→ Duminica a Sfintei Cruci 

→ Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 ucenici ai lui 
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