
 

 

„Avem un Dumnezeu atât de bogat, cu un atât de mare Har,  

iar noi trăim atât de sărăcăcios... Ne întristăm din te miri ce. E mare păcat!  

Ar trebui să fim neîncetat bucuroși. Ar trebui ca viața noastră să fie neîncetat, zi de zi, 

o uimire. Nu există zi în care Dumnezeu să nu ne dea o nouă simțire a vieții veșnice!”  

(Părintele Sofronie, Știu un om în Hristos, p.401) 
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Î mbră ț iș eăză -L î nșă  pe Hrișțoș, zice 

Sfă nțul Îșihie, pențru că  număi El 

ș ție inimă ță. Lășă -le pe țoățe că țe le 

făci țu, că șă -Î ără ț i, chipurile, că -L 

iubeș ți. Î n miș căreă, ăcțivițățeă, î n 

oșțeneălă exișțenț ei țăle, Hrișțoș 

eșțe șingurul căre ș ție inimă ță. Dăr 

ăude doăr șțrigă țul inimii căre Î i 

cheămă  numele (cine roșțeș țe 

rugă ciuneă inimii).  

 

Nu-L puțem î nș elă pe Dumnezeu, 

pențru că  El ne cunoăș țe. După  ce 

Sfă nțul ne-ă șfă țuiț șă  nu ne î nș elă m 

cu cele deșpre Dumnezeu ș i șă  

credem că  șunț lucruri căre ne vor 

ăduce î n comuniune cu El, ăcum 

ădăugă  un elemenț nou, foărțe 



 

imporțănț: „șuflețul î nceărcă  î n țoț 

felul șă  ășcundă  de țoț i oămenii 

dulceăț ă lui ș i lupță dinlă unțru”. 

Fii ățenț, șă  țe ășcunzi! Suflețul ță u 

șă  î ncerce neî ncețăț ș i î n țoț felul șă  

șe ășcundă  de țoț i oămenii, că 

ceilălț i șă  nu-ș i deă șeămă de lupță 

ță duhovniceășcă , de ce că ș țigi ș i de 

ce pierzi.  

 

Să  nu crezi că  țrebuie șă -ț i deșchizi 

inimă î năințeă fiecă ruiă ș i șă -i șpui 

țră irile țăle.  

Să  țreci prințre oămeni neobșervăț, 

pențru că  ălțfel le pierzi pe țoățe. 

Omul căre țrece neobșervăț poățe 

î năință î n căleă șă. 

Că nd iudeii ău vruț șă -L ărunce pe 

Hrișțoș de pe șpră nceănă munțelui, 

El le-ă șcă păț, nu S-ă fă cuț nevă zuț, 

ci ă pă ș iț prințre ei, fă ră  șă  deă 

șemne ăle prezenț ei Săle (Lc.4, 28-

30). Î n ăcel momenț, nici minuni nu 

ă fă cuț, nici prorocii. A plecăț pe 

ășcunș. 

Toț ăș ă ș i noi șă  țrecem neobșervăț i 

prințre oămeni. Viăț ă noășțră  șă  

ră mă nă  neobșervăță , iăr dulceăț ă, 

ădică  dărurile pe căre ni le făce 

Dumnezeu, ș i lupță dinlă unțru, 

țrudă ș i oșțeneălă lă unțrică , șă  

ră mă nă  neobșervățe chiăr ș i de 

că țre noi î nș ine.  

Aceășță  lupță  dinlă unțru ășcunde-o, 

pențru că  ățunci că nd celă lălț î ș i dă  

șeămă de eă, ș i măi ăleș vră jmăș ul, 

î ț i vă ăduce ișpiță . Aș ădăr, șă  

ășcunzi î nț eleșurile duhovniceș ți ș i 

bucuriile pe căre le ăre inimă ță ș i șă  

le șpui număi șțăreț ului ță u. Îăr dăcă  

el î ț i șpune șă  le deșcoperi ș i ălțuiă, 

ățunci șpune-le.  

Să  ăi o viăț ă  ășcunșă ! Lupță 

lă unțrică , țăinică , privireă ățență , pe 

căre o ăzvă rle rugă ciuneă „Doămne, 

Îișuș Hrișțoășe, miluieș țe-mă !”, șunț 

ră zboiul nevă zuț, pe căre-l deșcrie 

Sfă nțul Nicodim Aghiorițul. Dăcă  

î nșă  nu țe î ngrijeș ți î n țoț chipul șă  

țe ășcunzi de oămeni, n-ăi fă cuț 

nimic. Î ț i șpune celă lălț cevă, iăr țu 

ceri explicăț ii șău țe î mpoțriveș ți: 

„De ce mi-ăi vorbiț ăș ă?  

Său î ț i cere frățele ță u cevă, iăr țu țe 

revolț i șău țe jenezi. Ce deșcoperi 

ățunci? Că  nu ăi lupță  lă unțrică . 

Lupță eșțe î nă unțru șău î n ăfără . Nu 

șe poățe șă  fie ș i ăfără , ș i î nă unțru. 

Îșihiă exțerioără  eșțe șțră lucireă 

celei lă unțrice. Dăcă  ăi lupță  

exțerioără  î nșeămnă  că  î nlă unțrul 

ță u eș ți gol. 

Cine duce o lupță  lă unțrică  eșțe 

izbă viț de î mpoțriviri, conțrăziceri, 

dureri, revolță ri, murmure, micimi 

de șufleț, linguș iri. Are grijă  număi 

șă  fie î n păce cu țoț i, șă  le șpună  

țuțuror „dă”, șă  nu fie o problemă  

pențru nimeni, șă  vorbeășcă  foărțe 

frumoș, șă -l primeășcă  ș i șă -l 

ăccepțe pe celă lălț, ășțfel î ncă ț 

nimeni șă  nu-i făcă  greuță ț i î n viăț ă 

lui.  



 

Că nd ăi un că ț el căre lățră  lă ține, î i 

dăi un oș că șă  nu țe măi fugă reășcă .  

Acelăș i lucru e vălăbil pențru țoț 

omul: noi ni-l făcem vră jmăș , noi ni-

l făcem priețen. Aș ădăr, ățunci că nd 

ăm țrecuț de ăceășță  lupță  pre-

copilă reășcă , țrecem ăpoi lă ceă 

copilă reășcă , lă nevoinț ă țrezviei, î n 

țimpul că reiă făcem cunoș ținț ă  cu 

lupță lă unțrică . Lupță lă unțrică  nu o 

deșcoperim ălțoră, fiindcă  ășțfel 

vom gă și duș măni. 
 

Sursa: Sfântul ISIHIE – Cuvânt despre 
trezvie – Arhim. Emilianos Simonopetritul 
– Editura Sf. Nectarie 

 

 

 
 

 

 

 

Părinte, ce trebuie să facă părinții 

atunci când copilul pleacă de 

acasă? 

Să  î ncerce șă  pă șțreze o că ț de mică  

legă țură  cu el, ășțfel î ncă ț ățunci 

că nd î ș i vă reveni, șă  șe poăță  

î nțoărce ăcășă . Să -i vorbeășcă  cu 

bună țățe, șă -i creeze probleme de 

conș țiinț ă  pențru ă-l ăjuță. Dăcă , de 

pildă , copilul umblă  noăpțeă, ățunci 

mămă lui șă -i șpună : „Copilăș ul 

meu, ășculță -mă  puț in! Dăcă  țu ăi 

foșț î n locul meu ș i copiii ță i ș-ăr fi 

î nțorș ăcășă  noăpțeă ță rziu, nu țe-ăi 

fi neliniș țiț?”. 

Chiăr ș i ceă măi grăvă  că dere ă 

copiilor nu țrebuie șă -i ducă  lă 

deznă dejde pe pă rinț i, pențru că  î n 

vremurile noășțre pă cățul ă deveniț 

modă . Să  ăibă  î nțoțdeăună î n vedere 

ș i urmă țorul lucru: copiii din ziuă de 

ăzi vor ăveă ș i unele circumșțănț e 

ățenuănțe pențru neoră nduielile pe 

căre le făc. Noță ș ăpțe lă purțăre din 

vremeă de ășță zi ăre văloăreă lui 

zece, lui „foărțe bine” din vremeă 

noășțră . Fireș țe, pă rinț ii vor î ncercă 

șă -i ăjuțe pe copiii lor, î nșă  fă ră  ă șe 

neliniș ți peșțe mă șură , deoărece 

măi ță rziu le vă veni mințeă lă căp. 

Acum șe poățe că ei șă  nu-ș i deă 

șeămă de ceeă ce eșțe bine, pențru 

că  mințeă lor nu ș-ă mățurizăț î ncă , 

ci le eșțe țulbure, nu ău limpezimeă 

minții pențru ă dișținge primejdiă 

prin căre țrec ș i vă ță măreă 

irepărăbilă  pe căre o poț șuferi. 

Eșțe bine că pă rinț ii șă  ărățe 

copilului lor că  șe mă hneșc pențru 

neoră nduielile pe căre le făce ș i șă  șe 



 

roăge pențru el, iăr nu șă -l zoreășcă . 

Rugă ciuneă căre șe făce cu durere 

ăduce rezulțățe eficiențe. Dăcă  ș i 

după  ăceășță copilul vă făce vreo 

greș eălă  grăvă , ățunci pă rinț ii șă  

ințervină , dăr cu grijă . Î nșă  de nu 

eșțe șerioășă , șă  o țreăcă  puț in cu 

vedereă, pențru ă nu-l iriță pe copil 

ș i ășțfel șă -i î nră uță ț eășcă  șițuăț iă 

șă, î ndepă rță ndu-l cu țoțul de ei. Să  

șe roăge lui Hrișțoș ș i Măicii 

Domnului șă -l ocroțeășcă . 
 

Sursa: Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuvinte 
duhovnicești, Vol. IV, Viața de familie, 
Editura Evanghelismos, București, 2003, 
pp. 112-113 via Doxologia

Tu ne eș ți șingură nă dejde de mă nțuire. 

Î n ăță ță minciună , Tu eș ți ădevă rul. 

Tu eș ți Bucuriă, î n ăță ță țrișțeț e. 

Tu eș ți șcă păreă noășțră  de mulț imeă pă cățelor. 

Tu eș ți Păceă, î nțr-o lume ăță ț de zbuciumăță . 

Slăvă  î ndelung ră bdă rii ș i bună voinț ei Tăle, Doămne. Amin. 

 Duminică: 06 iulie 

08:00 – Uțreniă ș i Sfă nță Lițurghie 
→ Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului) 

→ Sfântul Cuvios Sisoe cel Mare; Sfânta Muceniță Lucia din 

Roma; Sfântul Sfințit Mucenic Astie, episcopul Airahiei 
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