
 

 

„Moartea păcătoșilor este cumplită.” – (Psalmul 33, 20) 

„Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor Lui.”  
(Psalmul 115, 8) 
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O singură  grijă  este î ngă duită  

credinciosului, omului lui 

Dumnezeu: grijă pentru pă cătul lui. 

Orice ăltă  grijă , chiăr dăcă  este 

î ncununătă  de grijă pentru „gloria 

lui Dumnezeu” – expresie s i idee ă 

Apusului – chiăr dăcă  este, chipurile, 

pentru iubireă de Dumnezeu său 

ceilălt i, este mincinoăsă . Este o 

chinuiălă  s i o „îndelungare de zile” 

î ncoăce s i î ncolo î n lumeă ăceăstă.  

 

*** 

 

Nu mă  î ndoiesc, zice ăvvă Isăiă, că  

prin spovedăniă pe căre o făci vine 

hărul lui Dumnezeu, prin căre 

preotul cere că Dumnezeu să -t i ierte 

pă cătul. Dăr ăceăstă nu î nseămnă  că  



 

pă cătul s-ă s ters, ci doăr ă î ncetăt 

vinovă t iă pentru el. I nlă untrul tă u 

î ncă  există  ră dă cină s i putereă 

pă cătului, poftă s i plă cereă 

pă cătului, iubireă s i î mbră t is ăreă 

pă cătului. Iertăreă pe căre ăi luăt-o 

lă spovedănie, nu număi că  nu 

trebuie să  te odihneăscă , ci cu ătă t 

măi mult trebuie să  te făcă  să  te 

î ngrijes ti, pentru că  s-ăr puteă că, 

des i ăi primit mult hăr, să -l risipes ti 

s i să  nu cons tientizezi frică pe căre 

trebuie să  o ăi î năinteă lui 

Dumnezeu s i că t de mult ăi pă că tuit 

î năinteă Lui.  

 

*** 

 

Orică t mi-ăs  î ntinde dorint ă meă, 

virtuteă meă, drăgosteă meă s i orice 

ălt lucru bun ăr există î nlă untrul 

meu, ăcesteă nu ăjung pă nă  lă 

Domnul că să  spun: „Doamne, îmi 

ești dator!”. Orice ăs  făce este un 

nimic. Gă ndes te-te că  ăi cevă î n 

mă nă  s i că -l ărunci vră nd să  ăjungă  

pă nă  lă cer. Cine te vede vă ră de, 

pentru că  lucrul ăcelă nu ăjunge nici 

pă nă  lă ăcoperis ul mă nă stirii, 

dără mite să  ăjungă  pă nă  lă cer! Ș i 

totus i, că nd es ti năiv, crezi că  

reus es ti cevă măre. As ă suntem noi, 

oămenii, î n mod obligătoriu. Nu ne 

dă m seămă că  nu putem făce ăbsolut 

nimic. Toătă  virtuteă noăstră  s i 

toătă  dreptăteă noăstră  nu trece nici 

măi sus de căpul nostru. Adică  nu 

suntem decă t nis te fiint e 

nevrednice, î nrobite pă cătului, pe 

căre l-ăm ăles noi singuri s i, de 

ăceeă, î ntotdeăună „ce nu voim, 

aceea facem” (Rom. 7,16). […] Dăcă  

deci credem că  Dumnezeu este 

Dumnezeul nostru, trebuie să  

simt im că  nu El ne este dător pentru 

ceeă ce făcem, ci noi. Noi ăvem 

dătorii s i cerem să  ni le s teărgă . 

Omul căre nu stă  că pă că tos s i că 

neputincios î năinteă lui Dumnezeu 

nu vă puteă niciodătă  să  pipă ie 

sfint eniă Lui. […] Este ridicol să  cred 

că  făc cevă pentru ă-I oferi lui 

Dumnezeu bună tă t ile mele. Ră de 

ătunci Domnul, după  cum ră dem noi 

de un copil mic, căre crede că  ă fă cut 

cevă său crede că  poăte să  făcă  cevă. 

Domnul nu ăs teăptă  nimic de lă noi 

decă t să  ăruncă m săbiă noăstră , 

pă cătul nostru. Pe ăcestă vreă să -l 

pă ră sim că să  nu-I măi fim 

potrivnici.  

 

*** 

 

Bine, vă zice cinevă, eu nu voi î nvă t ă 

pe ăproăpele meu, dăr că nd vine el 

lă mine s i mă  ispites te, măi ăles cu 

ispită ceă măi măre, ceră ndu-mi să -l 

î nvă t , să -i spun ce trebuie să  făcă  

pentru ă se mă ntui, pot eu ătunci să  

fiu indiferent? Nu ăr fi ăceăstă o 

lipsă  de drăgoste? I nfricos ă toăre 

ispită ! Fiecăre ispită , chiăr s i ceă măi 

măre s i măi puternică , î n reălităte 



 

este un imbold dăt tuturor pătimilor 

lă untrice. Dăr ăceăstă  ispită  urnes te 

s i pătimă ceă măi reă, leul pe căre 

nimeni nu-l poăte legă, tăurul pe 

căre nimeni nu-l poăte î mblă nzi, 

ădică  egoismul omului căre-l făce să  

creădă  că  este cevă. Dăr î n clipă î n 

căre vă simt i că  este cevă, ă că zut. Ș i 

de ăceeă Iăcov, frătele Domnului, 

zice: „Nu vă faceți învățători!” (Iăc. 

3,19). Altcevă este să  te cheme 

Dumnezeu cu stă ruint ă  s i insistent ă  

ă te făce î nvă t ă tor, s i ăltcevă dăcă  te 

făci cu de lă sine putere î nvă t ă tor ăl 

ăltuiă, număi pentru că  ăi, chipurile, 

cutăre mă rturie său nevoie său 

preferint ă . […] Dăcă -t i cere cinevă 

sfătul, î nceărcă  să  evit i dificultăteă 

situăt iei, spună ndu-i cevă simplu. 

Lucrul de căre trebuie să  te feres ti 

este să  nu-i dăi lect ii, creză ndu-te î n 

stăre ă-l ăjută. Șpune-i cevă, de 

vreme ce cere s i insistă , dăr opres te-

te ăici. […] Șpune-i cevă, dăr să  s tii 

că  î ndătă  ce ăi vorbit, t i-ăi dăt 

sufletul tă u spre moărte. Șă  nu ăi 

impresiă că  cele pe căre le făci, î n 

cele din urmă , te vor î nnobilă său că  

sunt o virtute său un drept ăl tă u, 

pentru că , bă gă ndu-te î n viăt ă ăltuiă, 

î nvă t ă ndu-l, ceră ndu-i să  făcă  ăstă 

său ăiă, î t i dăi sufletul spre moărte. 

Este că s i cum te-ăi sinucide de 

vreme ce unul este I nvă t ă torul, 

Hristos (Mt. 23, 8). […] De ăceeă, 

vorbes te-i î n libertăte, că nd î t i cere 

sfătul, spune-i pă rereă tă, dăr lăsă -l 

liber, pentru că  omul făce număi 

ceeă ce vreă. E o minciună  să  creădă  

cinevă că  poăte să -l î ndrepte pe ăltul 

cu î nvă t ă tură să. Omul este cel măi 

măre revolut ionăr s i devine cel măi 

măre ră zvră tit că nd simte că  vreă 

cevă î nlă untrul lui s i tu î l î mpiedici.  

As ădăr, ceeă ce vei î ncercă să  făci 

este să -i ămintes ti de libertăteă lui, 

de pus că ce se ăflă  î nlă untrul lui, s i 

căre foărte probăbil că  este 

î ndreptătă  că tre el î nsus i. Foloses te-

t i libertăteă î n mod drept, iăr 

cuvă ntul pe căre pot i să -l dăi cui î t i 

cere sfătul să  fie scurt. Că nd î nsă  

vezi că  nu merge bine său că  este un 

om ră u, nu-i măi spune nimic. 

Număi că nd te duce î ntr-o ispită  de 

moărte, spune-i cevă, dăr s i ătunci 

lăsă -l liber, după  cum crede.  

 

*** 

 

Dăcă  omul poăte să  făcă  cevă măre 

î n viăt ă lui, ătunci ăceăstă este: să -s i 

lăse voiă să, dreptăteă să, orice 

simt ire despre sine î nsus i s i, măi 

ăles, să  lepede ideeă că  este 

î ndreptă t it de ăltul. De exemplu, es ti 

î ndreptă t it că să  fii cinstit, iubit, 

ăjutăt, să  t i se î ngă duie să  s ezi î n 

locul cuvenit, să  fii recunoscut. 

Lucrul căre te î ndreptă t es te, ceeă ce 

ăs tept i de lă ălt ii, ăceeă să  lăs i s i, î n 

plus, voiă tă. Aceste două  lucruri 

sunt ceă măi măre reus ită  pe căre 

pot i s-o reălizezi î n viăt ă tă, măi cu 



 

seămă  că nd crezi că  voiă tă său 

dreptăteă tă sunt după  Dumnezeu. 

Dăcă , î ntr-ădevă r, I l iubes ti pe 

Dumnezeu, es ti chemăt să  pă ră ses ti 

ceeă ce crezi tu că  vreă Dumnezeu s i 

să  pă zes ti cuvă ntul celui căre te 

î nvăt ă  după  Dumnezeu. […] As ădăr, 

un lucru măre este să  făci ceeă ce t i 

se păre ră u, periculos, gres it, dăr pe 

căre t i-l spune cel ce te î nvăt ă  după  

Dumnezeu, s i nu ceeă ce es ti tu sigur 

că  este voiă s i dreptăteă lui 

Dumnezeu. 

 

*** 

Orică t ăi fi de ătent, oămenii î t i pun 

piedici. Fiecăre vă fi pentru tine o 

problemă  dăcă  nu s tii să  fii liber. I l 

vei osă ndi, î n timp ce, î n reălităte, 

responsăbilul es ti tu, pentru că  nu 

s tii să  te pă zes ti. Deoărece tot i ne 

produc numeroăse greută t i î n viăt ă , 

î ntotdeăună ăvem nevoie de 

luminăre. Aceăstă  luminăre n-o 

putem că s tigă î n legă turile noăstre 

cu oămenii. I n î ntă lnirile noăstre ne 

exprimă m tră irile noăstre, bucuriă, 

păceă, luminăreă, sfint eniă noăstră . 

Dăr toăte ăcesteă le dobă ndim î n 

tă cere, lă rugă ciune, prin legă tură 

noăstră  cu Dumnezeu î n chiliă 

noăstră . Nimeni nu ăjunge sfă nt din 

legă turile săle cu oămenii. Număi 

chinuri, necăzuri, dureri pot i să  ăi de 

lă ceilălt i, pentru căre pot i cere de lă 

Dumnezeu o plătă . Dăr se sfint es te 

s i săpă  o temelie ădă ncă  î n existent ă 

să cel căre î s i tră ies te rugă ciunile 

săle î n clipele săle de singură tăte. 
Sursa: Arhim. Emilianos Simonopetritul, 
„Cuvinte Ascetice – Tâlcuire la Avva Isaia”, 
Ed. Sfântul Nectarie, Arad, 2010)        

 Luni: 09 iunie / 08:00 – Utreniă s i Șfă ntă Liturghie  

→ Sfânta Treime  

 Vineri: 13 iunie / 18:00 – Șfă ntul Măslu 

 Sâmbătă: 14 iunie / 18:00 – Vecerniă 

 Duminică: 15 iunie /08:00 – Utreniă s i Șfă ntă Liturghie  
→ Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinților)  

→ Lăsatul secului pentru Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 
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