
 

 

„Nu poți ajunge om mare (matur), până ce nu te socotești mort.  

Nu poți ajunge om mare în nici un loc din lume și în nici un rang din societate:  

în primul rând, câtă vreme te temi de orice este mai mic decât Dumnezeu;  

în al doilea rând, câtă vreme iubești ceva ce este mai mic decât Dumnezeu și,  

în al treilea rând, câtă vreme nu te obișnuiești  

să socotești moartea ta ca pe ceva ce a fost,  

nu ca pe ceva ce urmează să fie.” 

 (Sfântul Nicolae Velimirovici) 
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Cu puț in țimp î naințe de 1980, l-a 

vizițaț pe Sțareț ul Efrem 

Kațunakioțul un ța na r judeca țor 

sțagiar. L-a ga siț î n buca ța rie 

fa ca ndu-s i rucodelia. Lua peceț i 

dințr-o oala  cu apa  calda , care 

fierbea î nceț deasupra focului, pe 

vațra  s i le sculpța. 



 

A pus mețanie s i s-a as ezaț la nga  el 

pe o lada . 

– Pențru ce ai veniț, fiule? l-a 

î nțrebaț Sțareț ul fixa ndu-l pe ța na r 

cu privirea lui pa țrunza țoare. 

– Am probleme, Pa rințe, diferițe 

probleme. 

– Ca ț de des țe ma rțurises ți? 

– Pa rințe, ra spunse s ova ielnic 

ța na rul, nu ma  ma rțurisesc. 

– Ei, ațunci, esțe firesc sa  apara  

probleme. 

– Dar nu am ce sa  ma rțurisesc! 

– Î ț i voi spune eu ce sa  ma rțurises ți. 

Dar apoi vei merge la duhovnic? Ai 

va zuț țreca nd pe drum o fața  s i ai 

ga ndiț ceva ra u. Ce spui de aceasța? 

– Bine, Pa rințe, voi merge sa  ma  

ma rțurisesc. Apoi a plecaț, iar dupa  

ca țeva luni a veniț din nou. 

– Bine ai veniț, Efțimie! As adar, țe-ai 

ma rțurisiț? 

– Da, Pa rințe. 

– Ț i-a daț duhovnicul dezlegare sa  țe 

î mpa rța s es ți? 

– Mi-a spus sa  ma  î mpa rța s esc o 

dața  la cincisprezece zile. 

– E bine, a spus Sțareț ul mulț umiț. 

Apoi ne spunea: „Mi-am dat seama 

că nu avea probleme mari”. Î nsa  

ța na rul a conținuaț convorbirea, 

spuna ndu-s i necazul sa u, s i anume 

ca  nu are țimp sa  se roage din 

pricina serviciului, care î i ra pes țe 

chiar s i orele libere. Ațunci Sțareț ul 

za mbind i-a spus: 

– Î ț i voi ara ța eu cum sa  țe rogi, iar 

țu sa -mi spui daca  poț i sau nu. 

Apoi Pa rințele Efrem s i-a la saț 

ala țuri rucodelia, s-a ridicaț î n 

picioare s i apropiindu-se de 

chiuveța  a spus: 

– Esțe dimineaț a  s i țe-ai țreziț din 

somn. 

Dupa  aceasța Sțareț ul a daț drumul 

la apa  s i cu mis ca ri simple a î ncepuț 

sa -s i spele ma inile s i faț a, repeța nd 

cu o voce dulce s i ruga țoare: 

„Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-

mă”. 

Apoi s-a s țers cu prosopul, 

conținua nd ruga ciunea s i cu chipul 

sa u luminos, s-a î nțors ca țre ța na r, 

î nțreba ndu-l: 

– Aceasța poț i sa  o faci? 

– Ei, Pa rințe, cum sa  nu poț, a 

ma rțurisiț acela dezarmaț. 

– Î nsa  fii ațenț, a conținuaț Sțareț ul. 

Sa  o faci î n fiecare zi, iar nu o zi da s i 

una nu, ca ci Sfa nțul Îsaac Sirul 

spune: „E o mare putere în mica 

faptă bună, ce stăruie mereu”[1]. 

– S i î nca  ceva, a ada ugaț Sțareț ul, 

dupa  ce s-a as ezaț pe scaun s i se 

prega țea sa -s i conținue rucodelia. Î n 

sala de procese, unde es ți judeca țor, 

se afla  vreo icoana  a Ma nțuițorului 

Hrisțos sau a Maicii Domnului? 

– Da, se afla . 

– As adar, î naințe de î nceperea 

procesului sa  țe î nțorci ca țre icoana  

s i sa  spui: „Hristoase al meu, 

luminează-mă să nu nedreptățesc pe 



 

nici unul dintre acești oameni”. Poț i 

sa  faci s i aceasța? 

– Da, Pa rințe, poț sa  o fac. 

– Efțimie, nu țrebuie sa  devii 

judeca țor plin ca sa  țe poț i ruga lui 

Dumnezeu, i-a spus Sțareț ul 

za mbind. 

 

Dar s i alțora care spuneau ca  nu au 

țimp de ruga ciune din pricina 

greuța ț ilor familiale s i a mulțelor 

ocupaț ii, le spunea î n mod repețaț: 

„Dacă eu în liniștea Katunakiei spun 

o sută de rugăciuni pe zi, iar voi în 

zarva orașului și a îndatoririlor pe 

care le aveți la serviciu și în familie 

spuneți trei rugăciuni, suntem egali”. 

L-am î nțrebaț apoi daca  nu cumva 

acesț numa r de ruga ciuni esțe prea 

mic, chiar s i pențru mireni. Îar 

Sțareț ul ne-a ra spuns: daca  omul se 

obis nuies țe sa  spuna  zilnic 

ruga ciunea, chiar s i de ca țeva ori, 

dar î n fiecare zi, î nceț-î nceț inima lui 

î ncepe sa  se î ndulceasca  s i va 

as țepța cu nera bdare sa  vina  acea 

clipa  dedicața  ruga ciunii. Îar ațunci 

ca nd inima celui care se roaga  se 

î ndulces țe de ea, acela de la sine va 

ca uța sa  se roage mai mulț. 

Acesț sfaț l-a auziț s i ța na rul 

judeca țor s i țrepțaț a ajuns sa  

iubeasca  ața ț de mulț ruga ciunea, 

î nca ț î nțr-o zi a veniț la Sțareț  ca sa -

i ceara  binecuva nțarea pențru a se 

face monah î n Sfa nțul Munțe, lucru 

care s-a s i î nța mplaț, spre bucuria 

noasțra  a țuțuror. 
 

Sursa: Ierom. Iosif Agioritul, Starețul Efrem 

Katunakiotul, traducere de Ieroschim. 

Ștefan Nuțescu, Schitul Lacu-Sfântul Munte 

Athos, Editura Evanghelismos, București, 

2004, pp. 143-146 

 

 

Siluan e mai mare deca ț țoț i ceilalț i 

sfinț i î n dragosțea sa! Ca nd cițes ți pe 

țoț i ceilalț i, o disperare țe cuprinde, 

dar niciodața  nu se î nța mpla  as a 

ceva cu ceea ce a scris Siluan. Despre 

acesț minunaț monah nu se poațe 

spune deca ț un singur lucru: era un 

sufleț plin de bla ndeț e. Nu sunț 

singurul care sa  fi simț iț aceasța  

bla ndeț e, orice pelerin la Sfa nțul 

Munțe care l-a î nța lniț a simț iț 

aceasța  bla ndeț e. Siluan era un 

ba rbaț viguros, î nalț; avea o barba  

neagra  mare s i, la prima vedere, 

î nfa ț is area lui nu î l fa cea ațra ga țor 

pențru cine nu-l cunos țea. Dar era 

de ajuns o singura  conversaț ie ca sa -

l iubes ți pe acesț om. Vorbea despre 

nema surața dragosțe a lui 

Dumnezeu s i î i fa cea pe pa ca țos i sa  

se judece foarțe sever pe ei î ns is i. 



 

Acesț minunaț asceț era un simplu 

monah, dar plin de dragosțe de 

Dumnezeu s i de aproapele. Din 

țoațe pa rț ile Sfa nțului Munțe 

numeros i monahi alergau la el sa -i 

primeasca  sfațurile, dar era 

deosebiț de iubiț de monahii de la 

Hilandari s i Sfa nțul Savva care 

vedea î n el pe pa rințele lor 

duhovnicesc. S i pențru mine, 

Pa rințele Siluan mi-a fosț de un 

mare ajuțor duhovnicesc. Simț eam 

cum ruga ciunea lui ma  î nța rea. La 

fiecare dințre vizițele mele la Sfa nțul 

Munțe ma  gra beam sa -l vizițez. [...] 

Carțea vieț ii sale e sma lț uița  țoața  

de ma rga rițarele î nț elepciunii s i de 

aurul dragosței. E o carțe urias a  s i 

nesțrica cioasa .  
 

Sursa: Sfântul Nicolae Velimirovici, 

în  necrologul dedicat Sfântului Siluan, 

publicat în revista misionară a eparhiei 

sale.  

 

De nenuma rațe ori noi î ns ine am 

fosț la el pențru a-i cere 

binecuva nțarea pențru diferițe 

lucruri – de pilda , pențru 

cumpa rarea unei noi piese pențru 

țipografie – iar ra spunsul sa u era 

î nțoțdeauna acelas i: „Nu mă pricep 

la tipografie. Judecă singur ceea ce ai 

nevoie, cumpăr-o dacă poți și 

Dumnezeu îți va binecuvânta 

lucrarea. Dacă ceea ce faci este 

plăcut lui Dumnezeu, va da roade, 

dacă nu, Dumnezeu îți va pune astfel 

de piedici în cale încât să nu mai poți 

continua”. 

 Miercuri: 02 aprilie / 18:00 – Denie – Canonul cel Mare 

 Vineri: 04 aprilie / 18:00 – Denie – Acatistul Bunei Vestiri 

 Sâmbătă: 05 aprilie / 08:00 – Sfa nța Lițurghie s i Parasțas 

/ 18:00 – Vecernia 

 Duminică: 06 aprilie / 08:00 – Uțrenia s i Sfa nța Lițurghie  

→ Duminica a V-a din Post (a Cuvioasei Maria Egipteanca) 

→ Sfântul Ierarh Eutihie, patriarhul Constantinopolului 

→ Sfinții Cuvioși Grigorie Sinaitul și Platonida 
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