
 

 

Cel care va răbda până în sfârșit, acela se va mântui. 
(Matei 10, 22) 
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Daca  omul nu se socotes te pa ca tos 

netrebnic din toata  inima, nu doar cu 

limba, el nu se afla  pe calea dreapta : 

fa ra  î ndoiala , el se afla  î ntr-o orbire 

groaznica , î n î ns elare duhovniceasca , 

orica t de î nalt s i sfa nt l-ar socoti 

oamenii, chiar daca  ar fi stra va za tor s i 

ar face minuni. 

Toate viat a ne facem voia, pa na  s i 

faptele noastre bune sunt spurcate ba 

de samavolnicie, ba de slava des arta , 

ba de calcule lumes ti s .a.m.d. Daca  vom 

privi mai ada nc î n noi î ns ine, fiecare va 

fi nevoit sa  spuna  din toata  inima 

cuvintele ruga ciunii de dimineat a : 

„Dumnezeule, curățește-mă pe mine, 

păcătosul, că niciodată n-am făcut bine 

înaintea Ta!” Acestea sunt cuvintele 

Sfa ntului Macarie Egipteanul, unul 

dintre cei mai mari sfint i. S i atunci cum 

î i judeca m s i î i osa ndim pe alt ii, noi, 

pa ca tos ii, puna ndu-ne astfel mai 

presus de ei, ca nis te judeca tori? Cum 



 

putem crede ca  se afla  pe calea dreapta  

cel care nu se recunoas te (cu inima, nu 

numai cu limba) mai pa ca tos deca t 

tot i?   

Omul care se î ndrepta t es te cu 

î nda ra tnicie pe sine î nsus i, iar pe 

ceilalt i î i î nvinuies te, se afla  pe o cale 

mincinoasa : el ori nu va avea nici o 

sporire î n viat a duhovniceasca , ori va 

fi, inevitabil, î n cursele î ns ela rii. 

Ma ntuirea noastra  nu sta  î n nevoint e, 

ci î n cons tientizarea profunda , sincera , 

din inima , a propriei pa ca tos enii, a 

propriei strica ciuni, a neputint ei de a 

ne î ndrepta prin propriile puteri. Daca  

nu cons tientiza m lucrurile acestea, iar 

pe deasupra (Doamne feres te!) avem 

s i î ndrepta t ire de sine, des arte ne vor 

fi toate ostenelile s i chiar vor da 

nas tere î nga mfa rii s i trufiei.[...] 

Niciodata  s i nica ieri n-au fost primite 

de Dumnezeu î ndrepta t irile de sine, 

chiar daca  omul are dreptate. 

Osa ndirea de sine i-a ma ntuit, iar 

î ndrepta t irea de sine i-a dat pierza rii 

pe oameni, daca  nu s-au poca it dupa  

aceea.  

Noi, oamenii contemporani, nu 

suporta m nici un fel de mustra ri – dar 

s-a zis: Cel ce se leapădă de mustrare, 

fie aceasta dreaptă ori nedreaptă, de 

mântuirea sa se leapădă. Iar noi 

suntem gata sa  ne lepa da m de ea din 

iubire de sine s i slava  des arta . 

Stricarea fa t is a  a cons tiint elor este un 

semn al vremurilor. Cel ce ma ntuies te, 

sa  ma ntuiasca  sufletul sa u. La alt ii ce 

sa  ne mai ga ndim... Ma ntuies te-te s i tu! 

I na bus a  slava des arta  s i toata  voia 

omului celui vechi! 

Mijloacele luptei cu ga ndurile sunt 

urma toarele: 1) sa  respingem cu 

putere (cu ma nie) ga ndurile s i 

insufla rile vra jmas ului s i 2) sa -L 

chema m î n ajutor pe Domnul 

Ma ntuitorul, recunosca ndu-ne 

totdeauna neputint a s i pa ca tos enia. 

Continua luare-aminte la sine, lipsa 

dorint ei de a sta de vorba  s i de a privi 

ga ndurile s i imaginile pa ca toase sau 

chiar s i numai des arte, precum s i 

chemarea din toata  inima a numelui lui 

Iisus Hristos î l pot ridica pe om pe o 

î nalta  treapta  a sca rii duhovnices ti. 

Mult i au î nva t at ruga ciunea inimii î n 

felul acesta. Domnul ta cea ca nd era 

î nvinuit s i nu Se certa, ci explica uneori 

ceea ce fa cea, spre folosul 

asculta torilor, dar daca  spusele Lui nu 

erau primite, pleca. Trebuie sa  î nva t a m 

sa  ta cem mai mult s i cu limba, s i cu 

mintea.  

Trebuie sa  ne ruga m mai mult s i sa  

urma m î n toate cons tiint ei, altfel spus 

poruncilor dumnezeies ti, s i pentru 

orice ca lcare a acestor porunci, orica t 

ar fi de mica , sa  ne fra ngem inima s i sa  

ne poca im ada nc, fiindca  o gres eala  

mica  duce neapa rat la una mare daca  

nu este vindecata  prin poca int a . O 

mica  î ndra zneala  î n purtare, daca  nu e 

curmata  s i acoperita  prin poca int a , 

poate duce la o ca dere definitiva . As a e 

s i cu toate celelalte pa cate. Sa  prives ti 

pa catele mici ca pe î nceputul celor 

mari. Daca  nu le vei birui vor veni 

unele mai mari, s i atunci î t i va trebui 



 

multa  osteneala  ca sa  te izba ves ti s i sa  

te cura t es ti de ele.  

Va d, î ndeobs te, ca  î ntre fiii s i fiicele 

duhovnices ti, pe de o parte, s i pa rint ii 

duhovnices ti, pe de alta, sunt multa  

gra ire des arta , multe dispute 

inadmisibile etc., dar put ina  lucrare. 

Pacea duhovniceasca  se atinge prin 

lucrarea duhovniceasca , nu numai 

prin discut ii sau citit. I n Evanghelie 

sunt descoperite toate tainele 

sufletului omenesc, e ara tata  calea 

care duce î n I mpa ra t ia lui Dumnezeu, 

sunt ara tate ra spla t ile s i pedepsele, 

sunt dezva luite multe taine ale viet ii 

de dincolo de morma nt, î nsa  toate 

acestea sunt î nt elese nu prin citire s i 

nici ma car prin simpla ruga ciune, ci 

prin lucrarea poruncilor. Iar lucrarea 

neî ndestula toare, î nca lca rile de tot 

felul ale poruncilor, sunt î ndreptate 

prin poca int a , prin spovedanie, prin 

î mpa rta s irea cu Sfintele Taine. Iar noi 

vorbim mult î n des ert s i nu facem 

nimic. Iata  ce va d î n mine î nsumi s i î n 

„copiii” mei duhovnices ti, s i sunt 

convins ca  putem î mput ina discut iile s i 

scrisorile fa ra  va ta mare – ba chiar mai 

mult, cu mare folos. Cine s tie carte e 

dator sa  citeasca  î n timpul liber 

Cuva ntul lui Dumnezeu, iar cine nu s tie 

carte e dator sa  asculte, s i ama ndoi 

sunt datori sa  „t ina ” cele citite as a cum 

spune despre asta Sfa nta Evanghelie. 

Asta este problema. Cine sta  pe loc n-

are ce sa  vorbeasca  despre locurile 

î ndepa rtate ale ca ii, s i viceversa.  

Dupa  scrisoarea ta s i dupa  discut ia pe 

care am avut-o la telefon mi-a venit 

dorint a sa -t i amintesc cuvintele 

Sfa ntului Ignatie Briancianinov: Pe tine 

însuți mântuiește-te! Ferice de tine 

dacă vei găsi în lucrarea mântuirii 

măcar un singur împreună-lucrător 

credincios: acesta este un dar 

dumnezeiesc mare și rar în vremea 

noastră. Dorind să-ți mântuiești 

aproapele, ia seama să nu te tragă într-

o prăpastie pierzătoare – lucru care se 

întâmplă ceas de ceas. Apostazia este 

îngăduită de Dumnezeu. Nu încerca s-o 

oprești cu mâna ta neputincioasă. 

Depărtează-te, ferește-te pe tine însuți 

de această apostazie, și e de ajuns atât 

din partea ta. Fă cunoștință cu duhul 

vremii, studiază-l, ca să eviți, pe cât îți 

stă în putință, înrâurirea lui. «Acum 

aproape că nu mai este cucernicie 

adevărată», zicea Sfântul Tihon acum o 

sută de ani (acum doua  sute – n.a.), 

«acum este numai fățărnicie». Teme-te 

de fățărnicie – în primul rând în tine 

însuți, apoi în ceilalți. Trebuie sa  da m 

acestor spuse deplina lor î nsemna tate, 

sa  ne ca la uzim dupa  ele, s tiind cine le-

a scris. 

Sursa: Cuviosul Nikon Vorobiov, Cum să 
trăim în ziua de astăzi – Scrisori despre 
viața duhovnicească, Editura Sophia, 
București, 2014. 
 
 
 
 



 

Aproape niciodata , cu nimenea, nu se 

î nta mpla  sa  existe un echilibru î ntre 

nevoi s i cele ce-i vin asupra. Unii ta njesc 

dupa  linis te s i tihna , iar aceasta  tihna  nu 

li se da ; alt ii doresc tova ra s ie, zgomot, 

activita t i, dar ra ma n î n singura tate, uitat i, 

ocolit i. Iar aceasta aproape î ntotdeauna s i 

pretutindenea: sau este prea mult de 

lucru, sau nu ai ce face; sau es ti sfa s iat din 

dragostea celor care trag ca tre tine, sau 

nu mai pot i din pricina singura ta t ii 

apa sa toare. Mai „ra u” deca t toate este 

faptul ca , î n cele mai multe cazuri, omul 

î nta mpina  î n viat a contrariul a ceea ce 

cauta . Care este ta lcul acestora? Poate ca  

oamenii sunt pus i î ntr-o stare de conflict, 

î n condit iile divergent elor î ntre voint e, 

ale nepotrivirii viziunilor, î n condit iile 

neputint ei materiale de a-s i î mplini cele 

î ntreprinse de ei, î n viziunea lor 

creatoare s i altele asemenea, spre a ne 

cunoas te noi tot i ma rginirea s i a ca uta 

nema rginirea, absolutul, cele 

netreca toare, deplina desa va rs ire, printr-

o mai mare î ncordare a î ntregii noastre 

fiint e. 
 

Sursa: Arhimandritul Sofronie Saharov, 
Scrisori către familia Protoiereului Boris 
Stark, Ed. Accent Print, 2015. 

 Marți: 16 iunie / 18:00 – Sfântul Maslu 

 Vineri: 19 iunie / 18:00 – Paraclisul Maicii Domnului 

 Sâmbătă: 20 iunie / 18:00 – Vecernia 

 Duminică: 21 iunie / 08:00 – Utrenia și Sfânta Liturghie  

→ Duminica a III-a după Rusalii (despre grijile vieții) 

→ Sf. Mc. Iulian din Tars și Afrodisie 
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