
 

 

Chiar de am cădea de o sută de ori pe zi, nu vă îngrijiți de aceasta, ci doar să vă 

ridicați și să mergeți mai departe, fără să priviți înapoi. Ce a fost, a fost și a 

trecut. Voi doar să mergeți înainte și să vă rugați Domnului, spre ajutor. 

(Starețul Tadei de la Vitovnița, Serbia) 
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Câ t de des î nceârcâ  vrâ jmâs ul sâ  ne 

î ns ele î n luptâ duhovniceâscâ ! Sfint ii 

Pâ rint i spun câ  duhurile rele folosesc 

urmâ torul procedeu: î s i retrâg ârmele 

cu câre âu ât â t ât pâtimile noâstre s i 

pâr sâ  se î ndepâ rteze; toâte necâzurile 

se potolesc, iâr bolile duhovnices ti nu 

se mâi observâ  deloc; câ nd î nsâ  omul 

se vâ relâxâ s i se vâ considerâ î n 

sigurânt â , âtunci vrâ jmâs ul î s i vâ 

î nfige sâ geâtâ otrâ vitâ  î n cel mâi 

vulnerâbil loc âl sufletului, vâ âprinde 

î n el ceâ mâi ârzâ toâre pâtimâ  âscunsâ , 

câre s i-â dobâ ndit noi puteri s i câre 

î nseteâzâ  sâ  se sâture. Atunci omul nu 

mâi rezistâ  lâ revoltâ neâs teptâtâ  â 

unei âsemeneâ puteri î ntunecâte s i 

câde us or.  

Dâr duhurile rele s tiu s i o âltâ  viclenie: 

lâ plecâreâ lor, ele pot lâ sâ î n om cele 

mâi mâ ntuitoâre s i binecuvâ ntâte 

dispozit ii âle sufletului, chiâr râ vnâ 

pentru fâptele bune, pentru sfintele 

nevoint e, pentru î ndeletnicireâ cu 



 

rugâ ciuneâ, pentru post, pentru 

priveghere; âpâre chiâr s i dorint â 

nestâ vilitâ  de â fâce fâpte de 

milostenie, de â-i iubi pe tot i oâmenii, 

de â le âjutâ sâ râcilor s i de â-i sâlvâ pe 

cei nefericit i, putereâ de â râ bdâ 

defâ imâ rile s i scuipâ rile, dorint â de â 

vorbi despre sine cu modestie s i de â 

sâ vâ rs i lucrâ ri de pocâ int â , etc. 

Demonii nu numâi câ  nu se opun 

âcestor fâpte, dâr chiâr âprind s i 

î ncurâjeâzâ  âstfel de mis câ ri âle 

sufletului, câ ci duhurile rele se âting 

us or de vânitâteâ noâstrâ  s i î n âdâ ncul 

inimii continuâ  sâ  câ deâscâ  tâ mâ iâ lor 

idolului mâ ndriei noâstre. Demonii 

pâr câ  s-âu î ndepâ rtât, î nsâ  ei 

urmâ resc âtent sâ  nu se stingâ  âcest 

foc âl mâ ndriei î n sufletul nostru. S i 

iâtâ : omul trâ ies te frumos î n exterior – 

este râ vnitor, modest, drept, milostiv, 

neâgonisitor; se î ntristeâzâ  uneori 

pentru pâ câtele sâle, âlteori retrâ ies te 

dureros o gres eâlâ  micâ  â sâ; î nseteâzâ  

de curâ t ie s i de desâ vâ rs ire; râbdâ  

ofensele, sâ vâ rs es te multe fâpte câre 

pâr bune, dâr tâ mâ iâ âdusâ  unui âlt 

dumnezeu – idolului „eu” – nu 

î nceteâzâ  sâ  fumege î n âdâ ncul inimii 

sâle. Cu fiecâre nevoint â  totul se 

î ngusteâzâ , cu fiecâre fâptâ  „bunâ ” se 

âlimenteâzâ  mâ ndriâ.  

Cum sâ  evitâ m âcest râ u? Sub mâscâ 

fiecâ rui î nceput âl nostru irât ionâl, 

des i bun lâ vedere, demonul mâ ndriei 

se strâ duie sâ -s i punâ  câ t uiâ sâ; 

cres tinul neexperimentât nu reus es te 

î ntotdeâunâ sâ  sesizeze pe ce se 

sprijinâ  el chiâr de lâ î nceputul lucrâ rii 

sâle, din ce izvor î s i trâg sevâ 

râ dâ cinile âcestui pom âl nevoint ei, 

cine de fâpt î ncurâjeâzâ  s i î s i î nsus es te 

âceste lucrâ ri. Ar trebui câ binele 

âdevâ rât, câre trebuie sâ  âibâ  temei 

doâr pe poruncile evânghelice, sâ  fie 

sâ vâ rs it din fricâ  sâu din âscultâre sâu 

din drâgoste pentru Dumnezeu, s i 

nicidecum de drâgul â âltcevâ. Nu de 

drâgul nevoint ei î n sine, sâu âl 

„duhovniciei”, sâu âl „morâlitâ t ii”, sâu 

âl „sfint eniei”, nici mâ câr pentru 

„desâ vâ rs ire” sâu pentru âlte virtut i 

râ sunâ toâre. Trebuie sâ  tindem sâ  

sâ vâ rs im fâptele noâstre î n âs â fel 

î ncâ t sâ  î ndeplinim voiâ lui Dumnezeu, 

âvâ nd un singur scop: sâ  plâ cem lui 

Dumnezeu. Orice lucru bun âr fâce 

omul, el trebuie î ntotdeâunâ sâ  spunâ : 

Slugă netrebnică sunt, pentru că n-am 

făcut decât ceea ce eram dator să fac 

(Lucâ 17, 10).      

Poruncile lui Dumnezeu sunt âtâ t de 

profunde, câ  nu le poâte nimeni dintre 

noi î ndeplini âs â cum se cuvine. Cu câ t 

mâi mult se vâ strâ dui cinevâ sâ  le 

î ndeplineâscâ , cu âtâ t mâi mult î s i vâ 

vedeâ neputint â sâ, nedesâ vâ rs ireâ sâ, 

vâ tâ mâreâ pâ câ toâsâ  s i î ndepâ rtâreâ 

de Dumnezeu; cons tiint ei lui î i vâ 

râ mâ ne sâ  se smereâscâ  lâ nesfâ rs it, sâ  

se mustre pâ nâ  câ nd vâ spune, 

âsemeneâ Apostolului Pâvel, câ  dintre 

păcătoși cel dintâi sunt eu (I Timotei 1, 

15). I i vâ râ mâ ne doâr sâ  nâ dâ jduiâscâ  

î n milâ lui Dumnezeu, nepunâ nd pe 

seâmâ lui nici o vrednicie.  

Nu lâ fel se î ntâ mplâ  î n câzul câ nd 

omul nu î s i cunoâs te mâ surâ fâptelor 



 

sâle, propriile limite, s i âtunci el singur 

le stâbiles te pret ul, le câ ntâ res te 

greutâteâ s i importânt â. Atunci se 

nâs te o râ vnâ  bolnâ vicioâsâ , o durere 

nemâ ngâ iâtâ  chiâr s i pentru micile 

sâle intent ii – din fricâ de â pierde cevâ 

din bogâ t iâ sâ. Omul devine î n ochii sâ i 

bogât, o persoânâ  câre strâ nge cu 

hâ rnicie s i câre î nmult es te binele; 

orice nevoint â  â sâ, chiâr ceâ mâi micâ  

fâptâ  bunâ , o câ ntâ res te s i o pune î n 

depozitul sâ u – s i âceâstâ t ine locul 

smereniei poruncite nouâ  (de â ne 

recunoâs te pe noi î ns ine sâ râci cu 

duhul)!  

Astfel de fâpte mult umitoâre de sine 

nu sunt plâ cute lui Dumnezeu; ele, câ 

unele câre sunt sâ dite lâ suprâfât â , nu 

âu râ dâ cini î nfipte bine î n âdâ ncul 

credint ei âdevâ râte, ci sorb sevâ 

necurâtâ  â diferitelor pâtimi. As âdâr, 

pentru â î nt elege pe ce se î ntemeiâzâ  o 

âstfel de nevoint â , trebuie sâ  prives ti 

nu lâ âctele de nevoint â , ci lâ vedereâ 

de sine lâ untricâ : se considerâ  oâre 

omul cu âdevâ rât pâ câ tos, neputincios, 

nevrednic – nu doâr î n cuvinte, nu lâ 

suprâfât â , ci î n profunzimeâ inimii – 

suspinâ  el âcolo oâre pentru sine, se 

deplâ nge pe sine, sâu î n el strâ luces te 

triumful biruitorului, recunoâs tereâ 

importânt ei sâle? Se considerâ  oâre pe 

sine un âsemeneâ om câ fiind muritor, 

vrednic de chinurile iâdului, âflât î n 

pericolul de â fi condâmnât sâ  meârgâ  

î n iâdul ves nic, crede el câ  doâr din 

milâ lui Dumnezeu poâte fi mâ ntuit, 

iâr nu prin virtut ile sâle, câ  âre nevoie 

de multe rugâ ciuni pentru sine, iâr 

rugâ ciunile s i fâptele lui nu sunt 

suficiente pentru mâ ntuire?  

Dâcâ  un cres tin „râ vnitor” se 

considerâ  pe sine pâ câ tos, dâr este 

convins câ  nu se poâte î ntâ mplâ câ 

tocmâi el sâ  nimereâscâ  î n temnit ele 

iâdului, âvâ nd âtâ teâ fâpte bune, 

âtunci o âstfel de pâ rere despre sine 

este dezâstruoâsâ . Un exemplu cu 

totul diferit ni-l oferâ  Sfint ii Pâ rint i, 

câre î ncâ  de pe pâ mâ nt âu âtins stâreâ 

î ngereâscâ , âu putut sâ  sâ vâ rs eâscâ  

minuni uimitoâre, âu âvut dârul 

vederii î nâinte, âu âvut vedenii s i 

descoperiri de lâ Dumnezeu, iâr î n 

âpropiereâ mort ii plâ ngeâu 

nemâ ngâ iât i pentru sine s i se 

considerâu vrednici de iâd. [...]  

Este necesâr sâ  urmâ rim âtent fiecâre 

mis câre â inimii, sâ  ne strâ duim 

î ntotdeâunâ sâ  observâ m ce gâ nd s i 

sentimente âu âpâ rut î n suflet s i ne-âu 

î nclinât spre o fâptâ  sâu âltâ, spre un 

cuvâ nt, spre o dorint â , s i âstfel sâ  

deosebim ceeâ ce este folositor de ceeâ 

ce este dâ unâ tor. Dâcâ  vom luâ âminte 

lâ noi, âtunci vom descoperi câ  nu 

orice purtâre câre pâre bunâ  lâ 

suprâfât â  este î ntr-âdevâ r bunâ  s i câ  

uneori ceeâ ce este nevâ zut, simplu, 

dâr nu pâre bun din exterior, este de 

fâpt foârte folositor sufletului. Sub 

chipul fâptelor folositoâre s i âl bunelor 

intent ii se âscunde deseori cevâ 

periculos s i dâ unâ tor. Regele Solomon 

spune î n Pilde (16,27): Sunt căi care se 

par omului a fi drepte; iar cele mai de 

pre urmă ale lor caută în fundul iadului, 

s i Regele Dâvid, î n Psâlmi (Ps. 141,3): 



 

În calea aceasta, în care am umblat, 

ascuns-au cursă mie, âdicâ  pe calea pe 

care eu mergeam, ei pe ascuns mi-au 

pus cursă mie. „Ei” – âces tiâ sunt 

demonii câre mereu se strâ duie sâ  ne 

prindâ , propunâ nd cevâ lâ vedere 

foârte util, luminos s i bun. Mult mâi 

des câd cres tinii âmâ git i de virtut i 

fâlse decâ t cei î ns elât i de pâ câte 

evidente. [...] Aproâpe î n fiecâre zi s i î n 

fiecâre ceâs âstfel de sfâturi viclene s i 

s oâpte diâvoles ti î nceârcâ  sâ -l distrâgâ  

pe cres tin, sâ -l âbâtâ  pe câleâ ceâ reâ. 

Demonii intrâ  us or î n discut ie cu 

minteâ noâstrâ , pe neobservâte, s i î s i 

oferâ  sfâturile câ pe cel mâi obis nuit 

gâ nd âl nostru, de âceeâ deseori 

suntem supus i pericolului de â luâ un 

gâ nd âpârent frumos, un âvâ nt âl 

sufletului, o î nflâ câ râre â simt urilor, 

drept cevâ âdevâ rât, drept o luminâre 

mâ ntuitoâre s i hâricâ . Demonii 

î nceârcâ  sâ  ne âmâ geâscâ  cu gâ nduri 

viclene s i cu sentimente fâlse. Sfâ ntul 

Ignâtie Briânciâninov spune câ  

demonii se străduie să-l aducă pe om în 

comunicarea cu sine și în subordonarea 

de sine nu întotdeauna prin gânduri 

păcătoase evidente; ei insuflă la început 

acțiuni care nu au în sine nimic 

condamnabil, deseori bune la vedere, 

iar apoi, primind influență și putere 

asupra omului, îl împing în fărădelegi, 

care sunt în fond efectele urmării 

inițiale a insuflărilor demonilor. 

Aceasta arată cât de limitată și însoțită 

de necaz este calea gândirii, cu ce 

trezvie trebuie să pășești pe ea. 

Sursa: Arhimandritul Lazăr Abașidze, 

Despre bolile tainice ale sufletului, Editura 

Sophia, 2012 

 

 Marți: 28 âprilie / 18:00 – Sfântul Maslu 

 Vineri: 1 mâi / 18:00 – Paraclisul Maicii Domnului 

 Sâmbătă: 2 mâi / 18:00 – Vecernia și Litia 

 Duminică: 3 mâi / 08:00 – Utrenia și Sfânta Liturghie 

→ Duminica a IV-a după Paști (a Slăbănogului) 

→ Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei și Mavra, soția 

sa; Sf. Mc. Diodor și Rodopian 
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