
 

 

Cel care va răbda până în sfârșit, acela se va mântui. 

(Matei 10, 22) 
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„Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința 

și uitarea, de neîndrăznirea și de 

nesimțirea cea împietrită.” (din 

Rugă ciuneă Sfă ntului Ioăn Gură  de Aur 

pentru ceăsurile nopt ii). 

Nesimt ireă, ătă t ă trupului că t s i ă 

duhului, este simt ire omoră tă , căre, din 

veche boălă  s i î ndelungă  nepurtăre de 

grijă , î ntru lipsă simt irii sfă rs es te.  

Nedurereă este nepurtăre de grijă  ce s-ă 

fă cut obis nuint ă , cugetăre ămort ită , 

nă scă toăre ă măi-năinte-prinderilor-î n-

minte, piedică  ă osă rdiei, lăt  ăl bă rbă t iei, 

necunoăs tere ă umilint ei, us ă  ă 

deznă dă jduirii, măică  ă uită rii, s i, după  ce 

năs te, fiică  ă fiicei săle; precum s i 

î nlă turăre ă fricii.  

Cel fă ră  de durere este filosof lipsit de 

minte, tă lcuitor ce pe sines i se osă ndes te, 

iubitor de cuvă ntăre ce î mpotrivă să 

gră ies te, orb ce pe ălt ii î nvăt ă  ă vedeă. De 

tă mă duireă rănei vorbes te, s i ă o 

zgă ndă ri nu contenes te. De ă să pătimă  se 

jeluies te, s i ă mă ncă cele vă tă mă toăre nu 

se opres te; de dă nsă ă se izbă vi se roăgă , 

s i î ndătă  spre lucrăreă ei ăleărgă ; pentru 

lucrăreă ăcesteiă î mpotrivă să se mă nie, 

s i de ăle săle cuvinte nu se rus ineăză , 

tică losul.  



 

„Ră u făc”, strigă  ăcelă, s i nu-nceteăză  cu 

osă rdie ă-l făce. Gură î mpotrivă pătimii se 

roăgă , iăr trupul pentru dă nsă se 

nevoies te. Despre moărte filosofes te, s i 

că un fă ră  de moărte tră ies te. Pentru 

despă rt ire suspină , s i că un ves nic 

dormiteăză . Despre î nfră năre vorbes te, s i 

pentru lă comiă pă ntecelui se nevoies te. 

Ascultăreă o ferices te, s i el cel dintă i nu 

ăscultă ; pe cei neî mpă timit i î i lăudă , s i nu 

se rus ineăză  ă t ine minte ră ul s i ă se 

ră zboi pentru o zdreănt ă . Mă niindu-se, se 

ămă ră s te, s i pentru ămă ră ciune iără s i se 

mă nie, s i biruire lă ngă  biruire ădă ugă nd, 

nici mă căr nu simte. Despre judecătă  

cites te, s i ă ză mbi se pornes te; despre 

slăvă des ărtă  citind, î ntru î nsă s i citireă î n 

des ert se slă ves te; despre priveghere pe 

de rost î t i gră ies te, s i î n somn î ndătă  se 

ăfundă ; lăudă  rugă ciuneă, s i că de bici 

fuge de dă nsă. Să tură ndu-se, se că ies te, s i 

iără s i, după  put ină  vreme, î ncă  măi mult 

se ghiftuies te. Tă cereă ferices te, s i prin 

multă  cuvă ntăre o lăudă . Despre blă ndet e 

î nvăt ă , s i î ntru î nsă s i î nvă t ă tură ădeseori 

se mă nie. Venindu-s i î ntru sine, suspină , 

ăpoi clă tind din căp, iără s i î n voiă pătimii 

se lăsă .     

Ră sul î l ocă ră s te, s i ză mbind, despre 

plă ns î nvăt ă ; dinăinteă ăltoră că pe un 

slă vit-î ndes ert se prihă nes te, s i prin 

prihă nire slăvă  î s i negut ă tores te; cu 

î mpă timire lă fet e prives te, s i despre 

î ntreăgă-cugetăre vorbes te. I n lume 

petrecă nd, pe cei ce se linis tesc î i lăudă , 

nepricepă nd că  pe sines i se rus ineăză ; pe 

cei milostivi î i slă ves te, s i pe să răci î i 

ocă ră s te. Totdeăună ăl să u pă ră s  se făce, 

s i î ntru simt ire ă-s i veni nu voies te, că să  

nu zic că  nu poăte.  

Vă zut-ăm pe mult i că ăces tiă lă cră mă nd 

că nd ăuzeău de ies ireă ceă de ăiceă s i de 

î nfricos ătele judecă t i, s i î ncă  lăcră mile î n 

ochi ăvă nd, cu să rguint ă  lă măsă  

mergeău. S i m-ăm minunăt cum stă pă nă 

ăceăstă s i vistieriă î mput iciunii putut-ă s i 

pe plă ns ă-l birui, din multă nesimt ire nu 

put in î ntă rindu-se.  

Dezgolit-ăm, după  put ină meă 

cunoăs tere s i putere, vicles ugurile 

î mpietritei, î ndră citei celei vă rtoăse s i 

nebunei ăcesteiă, precum s i rănele ce le 

pricinuies te, că  nu sufă r măi mult ă 

cuvă ntă despre dă nsă. Dăr cel ce poăte, 

î ntru Domnul, că dintru ă să cercăre să  

deă leăcurile potrivite rănelor, să  nu 

pregete; că  nu mă  rus inez ă pune î năinte 

neputint ă meă î ntru ăcesteă, eu î nsumi cu 

tă rie fiind t inut de ăceăstă  pătimă . Că  nici 

vicles ugurile s i mă iestriile ei de lă sinemi 

ă le î nt elege nu ăs  fi putut, de nu ăs  fi 

prins-o undevă, s i cu silă t iind-o s i 

muncindu-o, pe cele măi năinte zise o ăm 

fă cut să  le mă rturiseăscă , cu biciul fricii 

Domnului s i ăl neî ncetătei rugă ciuni 

biciuindu-o. 

Iătă  dăr ce-mi păre că  zice tirănă ăceeă s i 

ră ufă că toăreă: „Cei ce mie îmi sunt supuși, 

pe morți văzându-i, râd; la rugăciune 

stând, cu totul împietriți, învârtoșați și 

întunecați se află; la Sfântul Prestol 

privind, nesimțitori rămân; de Dar 

împărtășindu-se, ca pe o pâine proastă îl 

mănâncă. Iar eu, întru umilință văzându-i, 

de dânșii îmi râd: că învățat-am de la tatăl 

ce m-a născut a ucide toate bunătățile ce 

se nasc din bărbăție și din sfânta dorire. Eu 

sunt a râsului maică, a somnului 

hrănitoare, a sațiului prietenă; mustrată 

fiind, nu mă doare; și cu mincinoasa 

evlavie împletită sunt.”  

Iăr eu, de cuvintele nebunei ăcesteiă 

minună ndu-mă , de numele celei ce o ă 

nă scut ăm î ntrebăt-o, iăr eă mi-ă ră spuns: 



 

„Eu nu am o singură naștere, ci zămislirea 

mea este oarecum amestecată și 

schimbătoare. Sațiul mă ține, vremea mă 

crește, năravul cel rău mă întărește, pe 

care, cel ce îl ține, niciodinioară de mine se 

va slobozi.  

Însă tu stăruie întru multă priveghere, 

cugetând la Judecata cea veșnică, și poate 

puțin te voi slăbi. Ia seama la pricina mea, 

de unde mă nasc întru tine, și împotriva 

maicii mele te luptă, că nu este una întru 

toți. Roagă-te des la mormânturi, 

neștearsă icoană a acestora întru inima ta 

zugrăvind, că de nu o vei scrie acolo cu 

condeiul postului, în veac nu mă vei birui.” 

Sursa: Sfântul Ioan Scărarul, Scara, 

IBMBOR, București, 1992.  
 

Măi î ntă i să  fit i bine spovedit i. O 

spovedănie este, cum ăm zice, că un fel de 

cătehism, ădică  să  te cercetezi mereu: 

„Ce-ăm fă cut?” Aceăstă  stăre de cercetăre 

este o stăre de prezent ă . Să  fit i bine 

spovedit i! Nu făcet i cu nici un chip o 

spovedănie ăs ă, trădit ionălă , răt ionălă , ci 

ăfectivă : „Domnule, ăstă ăm fă cut!” Să  

spunet i pă cătul cu gustul lui, cu mustul 

lui, că  de multe ori chiăr mă rturisireă 

după  un î ndreptăr de spovedănie poăte fi 

o spovedănie răt ionălă . Deci, să  fit i bine 

spovedit i! Astă-i tăină căre mă ntuies te! 

Ce iertăt i voi – episcopilor, preot ilor, 

duhovnicilor – iert s i Eu. Aceste pă căte 

dezlegăte nu se măi iău î n vedere, spune 

s i Sfă ntul Ioăn Gură  de Aur, nici lă Vă mile 

Vă zduhului, nici lă Judecătă de ăpoi, unde 

cel măi măre lucru cu căre trebuie să  ne 

prezentă m este dezlegăreă de pă căte. 

Dă -t i seămă ce us or pot i să  te mă ntuies ti! 

S i te duci lă un semen de-ăl tă u să -i spui, 

lă un om, nu lă un î nger. Nu trebuie să  

existe rus ine lă spovedit. Aceăstă este o 

ărmă  foărte eficăce ă diăvolului, să -t i deă 

rus ine lă spovedit. O spovedănie bună  

î nseămnă  să  spui tot. Dăcă  te rus inezi, 

ăscunzi din pă căte. Apoi, să  vă  cercetăt i 

oriunde, să  vă  controlăt i, că  e măre 

gres eălă  să  nu fii î nregistrăt î n tot ce făci. 

S-ăr puteă să  repet i un lucru pentru că  n-

ăi s tiut că  l-ăi fă cut, nu te-ăi î nregistrăt. 

Urmă rit i-vă  pe voi î ns ivă , î nregistrăt i-vă  

păs ii s i minteă. Pentru că  se poăte să  te 

speli pe făt ă  s i să  te speli număi lă o 

subt ioără , dăr pe ună să  nu te speli, uit i. 

Dăcă  es ti î nregistrăt, te î ntrebi: „Ce făc, 

unde merg, cine sunt?” 

Nu merget i lă î ntă mplăre, din inert ie 

simplă . Tu trebuie să  s tii că  exis ti. Dăcă  tu 

gă ndes ti că  trebuie să  fii bine spovedit, 

peste tot vei fi un controlăt s i vei ăveă, 

deci o conduită  ă viet ii. Plecă nd de lă un 

lucru căre crezi că  s-ă terminăt: „Pă rinte, 

să rut mă nă, ăm venit, ăm spus, ăcum 

plec”. Nu, bă iete! Pe unde te duci, să  te 

î nregistrezi mereu: „Eu ăm î njurăt, ăm 

vorbit de ră u, m-ăm mă ndrit etc.”. Chiăr 

vă  rog să  notăt i pă cătele ătunci că nd le-



 

ăt i fă cut, cel măi măre lucrul ăstă ăr fi. Nu 

făcet i pe eroii: „Lăsă  că  s tiu ce să  spun 

ăcolo!” Pot i să  spui s i î mprejurăreă î n 

căre ăi fă cut lucru, pentru că să  se 

us ureze, ori să  se ăgrăveze făptă. Să  nu vă  

ăpuce moărteă, ăs  puteă spune, să  nu vă  

ăpuce seără fă ră  să  fit i spovedit i. Nu 

t inet i lă făptul că  vă scrie despre voi că  „A 

murit fă ră  lumă năre!” Lumă năreă nici nu 

ăjută , nici nu ăcuză . 

Nu pă străt i un pă căt ăscuns său spus 

sucit, său spus oărecum. Bună oără  lă cei 

că să torit i, lă unul din sot i î i plăce o ăltă  

persoănă  s i cedeăză  î n inimă lui. Că nd 

sunt î mpreună  că sot  s i sot ie, s i cel căre ă 

cedăt î n inimă lui î s i î nchipuie că  tră ies te 

cu persoănă ăceeă, făce un pă căt subtil de 

curvie. 

N-ăi nevoie să  lăs i impresie bună  

duhovnicului. Duhovnicul se simte bine 

că nd î i spui cele măi ură te pă căte, pentru 

că  ăre bucuriă că  te-ă us urăt s i te-ă scos 

din ădă nc de ăpe. Tu es ti lă doi metri 

ădă ncime î n ăpă , de ce î i spui că  es ti 

număi lă jumă tăte de centimetru? 

Spovedes te-te curăt. N-ăre nevoie 

duhovnicul că să  te lăuzi tu pe tine. S i pe 

urmă , vă  măi spun s i ăltcevă, el este plin 

de hăr s i te simte, nu este prost, î s i dă  

seămă. Credet i că  Dumnezeu ă fă cut 

duhovnic pe oricine? S i ătunci, te simte s i, 

delicăt, poăte să -t i spună : „De ce mă  

mint i, mă i frăte?” Pentru că  duhovnicul 

nu poăte să -t i lăse impresiă că -t i 

cunoăs te t ie pă cătele. I i descoperă  

Dumnezeu î ntr-un fel, că  te dăi tu de gol. 

S i pe urmă  nu ne intereseăză  ătă t de mult 

pă rereă duhovnicului, ne intereseăză  că  

tu ăi reus it să  te sălvezi î n loc să  te 

nenoroces ti. Pentru că , frăt ii mei, ori lă 

spovedit să  spui pă cătele, pentru iertăre, 

ori lă Judecătă de ăpoi pentru pedeăpsă  

ele se vor vă di, dăr nespuse nu ră mă n! 

Astă să  s tie toătă  lumeă. S i duhovnicul vă 

fi de făt ă  ăcolo, lă judecătă , unde n-ăi ce 

să  măi zici, s i nici el. 
Sursa: Ne vorbește Părintele Arsenie, 
Mănăstirea Sihăstria, 2010. 

 

 Luni / 23 mărtie / 18:00 – Denia Canonului cel Mare 

 Marți / 24 mărtie / 18:00 – Vecernia și Litia 

 Miercuri / 25 mărtie / 08:00 – Utrenia și Sfânta Liturghie 

→ Buna Vestire (Dezlegare la pește)  

 Vineri / 27 mărtie / 18:00 – Denia Acatistului Bunei Vestiri 

 Sâmbătă / 28 mărtie / 08:00 – Sfânta Liturghie și Parastas / 

18:00 – Vecernia și Litia 

 Duminică / 29 mărtie / 08:30 – Utrenia și Sfânta Liturghie 
→ Duminica V din Post (a Cuvioasei Maria Egipteanca) 
→  Sfinții Sfințiți Mucenici Marcu, episcopul Aretuselor și Chiril 
diaconul; Sfinții Mucenici Iona si Varahisie 
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