
 

 

Cel care va răbda până în sfârșit, acela se va mântui. 
(Matei 10, 22) 
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Considerați că la noi s-a produs un 

hiatus în relația aceasta ucenic-

duhovnic? 

Nu s-a produs un hiat, dar sunt 

anumite probleme î n privint a asta. 

Duhovnicul meu, pa rintele Macarie 

Ionit a  de la Ma na stirea Pasa rea, 

spunea ca  a observat un lucru. Da nsul 

a fost mai bine de 30 de ani duhovnic 

la o ma na stire de maici. Ș i a observat 

ca  de la un moment î ncoace, ca nd 

venea vreo fata  cu dorint a de a ra ma ne 

la ma na stire, treceau prin ceva ce nu 

mai trecusera  mai î nainte. Adica  î ntr-

un trecut nu foarte î ndepa rtat, 

trecerea de la viat a î n lume la 

monahism era foarte lina . Tra iam o 

continuitate. Pe ca nd acum, 

ma rturisea pa rintele Macarie, î nta i 

trebuie sa  da ra ma m ceea ce s-a zidit 

prost, s i apoi sa  construim ceva. Ca nd 

da ra mi, nu ai satisfact ie, nu vezi cum 

zidirea ta se î nalt a , ci simt i doar 

efortul, constat i doar truda. Problema 

asta a apa rut cumva. Nu putem zice ca  

tra im un hiatus, dar î nainte cred ca  



 

oamenii, tinerii care veneau la 

ma na stire erau mai bine format i 

cres tines te. De aceea exista o 

continuitate. Aveau un fond, o baza  

care-i ajuta î n continuitate, iar pentru 

pa rint ii duhovnici era mai us or sa -i 

î ndrume. Aveau deja o temelie pusa  pe 

care zideau. 

Întreaga viață spirituală constă în a 

reînnoi trăirea directă a Botezului și nu 

a adăuga ceva nou. Pentru ce luptăm 

totuși? Pentru ce ne înfrânăm de la 

patimi și pofte, la ce bun lupta aceasta 

îndârjită împotriva răului din noi? Oare 

vom izbândi cândva? 

I nt eleg ca  î ntrebarea se leaga  de faptul 

ca  ma ntuirea ne este da ruita  s i atunci 

pentru ce mai lupta m. I n Taina 

Botezului, viat a noua  este sa dita  î n noi 

cumva. Este sa dita , sigur ca  este sa dita  

î n noi. Domnul ne-a spus-o limpede: 

„De nu se va nas te cineva din apa  s i din 

Duh, nu poate sa  intre î n I mpa ra t ia lui 

Dumnezeu“ (Ioan 3, 5). Este adeva rat 

ce a spus Ma ntuitorul, dar noi ne 

lupta m, s i o sa  ma  folosesc de acest 

cuva nt, daca  cineva s-a na scut, nu 

î nseamna  ca  e om matur. Un copil e un 

copil, are nevoie sa  treaca  prin ata tea 

ca sa  ajunga  la maturitate. Șa  se 

î mplineasca , sa  se dezvolte, potent ialul 

lui sa  devina  actual, sa  actualizeze ceea 

ce a fost sa dit î n el. I ntr-un copil nu se 

schimba  nimic. Toate î i sunt date 

cumva copilului. Dar lupta m pentru ca  

vrem sa  asimila m ceea ce ne-a fost 

da ruit. Domnul ne-a da ruit totul. 

Nu de mult a fost î n vizita  la noi î n 

ma na stire IPȘ Șerafim al Germaniei. Ș i 

mi-a pla cut cum a surprins realitatea 

aceasta. Șunt antinomice cumva, 

paradoxale, lucrurile î n tra irea noastra  

cres tina , ortodoxa . Trebuie luate 

î mpreuna  doua  afirmat ii care par ca  se 

exclud. „Totul este dar de la 

Dumnezeu“. Totul, absolut totul, este 

darul Lui. Dar î mpreuna  cu afirmat ia 

asta trebuie sa  o lua m s i pe cealalta : 

„Da  sa nge s i ia duh“. Dar totul este dar 

de la Dumnezeu. 
Sursa: Dă sânge și ia Duh, de Augustin 
Păunoiu, Ziarul Lumina, 15 februarie 2015. 

 

 
 

 

Dupa  toate acestea, poate ca  cineva sa  

spuna : „Dupa  ce am exersat trezvia un 

timp î ndelungat, e us or sa  ta cem s i sa  

ne î ntoarcem mintea la Dumnezeu. 



 

Cum se poate î nsa  la î nceput sa  ne 

oprim mintea aflata  pururea î n 

mis care s i sa  ne ga ndim neî ncetat la 

Dumnezeu? Nu vom obosi?”. 

Pentru î nceput, e o minciuna  sa  spui ca  

mintea este neî ncetat î n mis care. Noi o 

trimitem, legata  cu o sforicica , î ncolo s i 

î ncoace. Mintea, partea conduca toare, 

este elementul din om pe care 

Dumnezeu î l insufla  primul. Este lucrul 

cel mai simt itor. Dupa  cum ca nd vreau 

sa  ma  î nca lzesc, mai î nta i î mi î nca lzesc 

picioarele s i î ndata  ma  î nca lzesc tot, la 

fel s i mintea î nca lzes te î ntreaga inima , 

î ntreaga existent a  a omului. 

Prin urmare, de î ndata  ce voi vrea sa -

mi adun mintea o voi face foarte us or. 

Numai daca  cineva are probleme 

psihice va î nta mpina greuta t i. Daca  ma  

revolt î mpotriva bolii mele î nseamna  

ca  I l lovesc cu pumnul pe Dumnezeu.  

Daca  î nsa  spun: Fie numele Domnului 

binecuvântat! (Iov.1, 21), î ndata  ma  

aflu î n Dumnezeu. Mintea mea poate 

sa  fie neî ncetat î n Dumnezeu. Nu e 

greu deloc. 

Ga ndul, cu sigurant a , este foarte rapid 

s i pleaca . Dar putem cu ajutorul 

voint ei sa -l t inem cu ta rie, sa -l lega m. 

Da fapt, din acest motiv asceza nu e la 

fel pentru tot i, nici ca timp, nici ca mod, 

fiindca  fiecare î ncerca m sa  ajungem 

î ncet-î ncet la desa va rs ire.  

Noi sa  simt im ca  am pus î nceput, iar 

continuarea s i î ntregirea va fi sa va rs ita  

de Dumnezeu, o ia asupra Lui, 

Dumnezeu. Nu o faci tu. Nu e problema 

ta mintea pururea mis ca toare, as a cum 

zici. Acest ga nd e de la satana, este 

fa ra delegea ascunsa , lucrarea ascunsa  

ca un simplu ga nd viclean. 

Șatana ne prezinta  lucrurile grele s i de 

neî mplinit, î n timp ce ele sunt foarte 

us oare. 

Prin urmare, tu vei lucra pe ca t pot i 

trezvia, iar celelalte ore t i le vei 

consacra slujirii tale, dar vei avea grija  

sa  nu discut i.  

Daca  cineva te sta rnes te, î i vei spune: 

„Iarta -ma  aici este slujirea mea”.  

Fa ca ndu-t i lucrul, pot i sa  spui s i 

Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-

mă!  

Daca  nu pot i, nu zice! Fa -t i lucrarea ta, 

slujirea, pentru ca  t i-a dat-o Hristos, 

dar dedica -te ei fa ra  sa  te ga ndes ti la 

alte lucruri. 

Daca  totus i te vei ga ndi la altceva, 

î ntoarcet i mintea iara s i La Hristos, 

zica nd: Doamne, Iisuse Hristoase, 

miluiește-mă! de fiecare data  ca nd î t i 

amintes ti s-o zici, chiar daca  î t i 

amintes ti dupa  doua zeci s i patru de 

ore 

La slujirea ta pot i, desigur, sa  te 

ga ndes ti la tot ce e legat de acea 

munca . De exemplu, cum sa  faci un 

plan mai bun. Aceasta nu este grija , 

fiindca  este slujirea ta. Ceasurile de 

slujire s i de citire sunt o pauza , fiindca  

oboses ti sa  ai tot timpul atent ia 

î ndreptata  ca tre Dumnezeu. Acestea 

doua  sunt pentru noi plimbarea pe 

care o facem pentru odihna . Ele sunt 

podoaba ruga ciunii noastre. 

Dupa  cum î n rai pomii s i animalele nu-

l î mpiedicau pe cel î nta i-zidit de la 

contemplarea lui Dumnezeu s i din 



 

convorbirea cu El, tot as a toate slujirile 

noastre sunt pomii s i animalele pe 

care le-a ra nduit Dumnezeu ca sa  le 

pa zim, este gra dina pe care a dat-o ca 

s-o cultiva m. 

Ca nd Adam cultiva raiul, nu pa ca tuia, 

nu fa cea nici un ra u. Era o porunca  a lui 

Dumnezeu cuprinsa  de iubirea lui 

Dumnezeu. Acelas i lucru e valabil s i 

pentru slujire. Prin urmare, e foarte 

frumos s i us or sa  vorbim cu Dumnezeu 

s i sa  cultiva m î n paralel s i pomis orul, 

pentru ca  ajuta  la aceasta us urint a de 

mis care a ga ndului. 

Ga ndul este folositor pentru slujire, 

dar poate sa  mearga  s i acolo unde este 

mintea, la Hristos. Ș tie Dumnezeu ce 

face. Totul este bun, daca  nu-l folosim 

noi ra u. Ga ndul, fiindca  este rapid, ne 

slujes te sa  ne unim mai repede cu 

Dumnezeu. Dumnezeu le-a fa cut pe 

toate bune foarte (Facerea 1, 31). 
Sursa: www.catehetica.ro. 

 Marți: 19 mai / 18:00 – Sfântul Maslu  

 Miercuri: 20 mai / 18:00 – Vecernia și Litia 

 Joi: 21 mai / 08:00 – Utrenia și Sfânta Liturghie 
→ Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor) 
→ Sfinții Mari Împărați cei întocmai cu Apostolii Constantin și  

mama sa, Elena   
 Vineri: 22 mai / 18:00 – Paraclisul Maicii Domnului 

 Sâmbătă: 23 mai / 18:00 – Vecernia și Litia 

 Duminică: 24 mai / 08:00 – Utrenia și Sfânta Liturghie 
→ Duminica a VII-a după Paști  
(a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic) 
→ Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat 
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