
 

 

 

Din vorba multă nu vei scăpa de păcat; iar cel ce-și ține buzele înțelept va fi. 
(Pildele lui Solomon 10, 20)  

 

Marele Antonie nu a stabilit la 
î nta mplare ordinea canoanelor. 
Toate au o dezvoltare fireasca , 
formeaza  o î ntreaga  cla dire. Un 
î nt eles se dezvolta  î n urma torul. Mai 
î nainte ne-a spus ca , daca  nu vrem 
sa  ne î ntoarcem la vechea noastra  
viat a , atunci sa  nu fim lacomi la 
ma ncare. Lucrul acesta are 
important a  pentru a trece la 
canonul de mai sus. Cine î ncepe      
sa -s i piarda  lega tura cu poca int a 
sufera  un dezechilibru: mai î nta i se 
deda  la ma ncare, apoi la vorba rie s i, 
î n cele din urma , la î ncercarea de a 
atrage dragostea celorlalt i, de a 
ajunge centrul atent iei, de a voi sa  
fie ceva î n mediul lui. Dar nimeni   
nu-l recunoas te, pentru ca  fiecare 
este aplecat spre propriile sale 
probleme, spre propriile lui griji, 
spre propria sa viat a . Ș i as a î ncepe 
sa  se î mbolna veasca …! 

Daca  vrei viat a cea noua , 
leapa da , mai î nta i, la comia 
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pa ntecelui s i, apoi, stra duies te-te sa  
te ostenes ti ca t pot i mai mult. 
Osteneala ta este munca pe care o 
faci, canonul ta u, slujba de la 
biserica . Î t i spores te osteneala, 
ruga ciunea, postul, duhul de 
comuniune? Te iubesc tot i frat ii? 
Daca  da, atunci Dumnezeu î t i va 
da rui isihia, premisele nepa ca tuirii. 

Noi, oamenii, suntem 
nemult umit i de toate, nicica nd nu-Î 
vom spune „mulțumesc” lui 
Dumnezeu. De-ar coborî  chiar s i 
î ngerii s i Maica Domnului ca sa  ne 
lumineze s i sa  ne î nta reasca  s i sa  ne 
binecuvinteze, nici atunci nu vom fi 
mult umit i. Ca nd vor pleca, o sa  ne 
exprima m nemult umirea: „De ce a 
plecat Maica Domnului? Ce-am 
făcut?” Avem nevoie de isihie, de 
sigurant a Șfa ntului Duh î n inima 
noastra . 

Îsihia este atmosfera la untrica  
s i exterioara  a omului duhovnicesc, 
pacea, luminarea inimii, care striga  
plina  de î ncredint are, dintru 
ada ncuri: „Ava! Părinte!” (Gal. 4, 6). 
Î n inima noastra  este Dumnezeu 
î nsus i. Acolo ma rturises te s i î s i 
descopera  prezent a s i dumnezeirea 
Șa. 

Îsihia, pacea sufletului, putint a 
ca cineva sa -L tra iasca  pe Dumnezeu 
î n mod linis tit au fost pierdute prin 
pa cat. Omul nu mai ga ses te nica ieri 
isihie, nici î n chilie, nici la ruga ciune. 
Șe roaga  s i simte ca  ruga ciunea nu-i 
este auzita  de Dumnezeu. Ș i atunci 
nu-s i afla  odihna nici î n singura tate, 
nici î n societate. Desigur, societatea 

nu odihnes te niciodata . Numai 
simt irea unita t ii trupului unic al lui 
Hristos poate sa  ne odihneasca . 
Astfel, omul se chinuie neî ncetat s i 
striga : „Om nenorocit ce sunt!” (Rom. 
7, 24). Ostenelile i se par grele. Dar 
Șfa ntul spune: sa  nu vrei imediat 
desfa tarea, bucuria, sa  nu vrei sa  
redoba ndes ti de î ndata  dreptatea de 
la î nceput, pentru ca  ai zdrent uit-o. 
Acum ca la toria ta, ca rarea ta sunt 
durerile s i, dupa  mult imea durerilor 
tale, vei primi isihia, pacea s i harul 
(cf. Ps. 93, 19). 

Omul î nsa , î n timp ce el î nsus i 
e de vina  pentru ca  pa ca tuies te, î n 
timp ce spune de fapt:      
„Depărtează-Te de mine, Dumnezeul 
meu!” (Îov. 21, 14), atunci ca nd se 
î ntoarce, are pretent ii de la 
Dumnezeu, vrea totodata  s i 
restaurarea lui. Daca  Dumnezeu ar 
face asta, ar fi pierduta  orice 
na dejde de ma ntuire s i omul ar 
ajunge un monstru. Șingurul lucru 
care-l poate face ceara  topita  s i 
ta ma ie binepla cuta  î naintea lui 
Dumnezeu sunt durerile, osteneala. 
Primes te deci osteneala, deoarece 
tu singur ai adus-o î n existent a ta! 
Nu te feri de osteneli, pentru ca  altfel 
nu ga ses ti odihna , bucurie, pace. 
Ca nd vei osteni, cum zic Psaltirea s i 
Pa rint ii, vei primi degrab pe Șfa ntul 
Duh, tihna privegherii s i a pa cii, 
odihna isihiei. Fii sigur – zice 
Dumnezeu – ca  î t i va fi data  isihia de 
î ndata  ce sufletul ta u va fi prega tit! 
Ata t timp ca t nu t i-o dau, î nseamna  
ca  nu es ti prega tit. Daca  t i-o voi da, 



 

î t i va fi spre pierzanie. Tu lupta -te, 
pentru ca  acum î nfa t is area ta 
î naintea Mea sunt neî ncetatele tale 
osteneli! Acesta este martiriul ta u, 
aceasta este calea ta. 

Osteneala s i credint a ca  sta m 
î naintea lui Dumnezeu, ca  ne vede s i 
ne miluies te, ne da ruiesc tihna , 
libertate, na dejde, pentru ca  s tim ca  
„nu este nici de la cel ce voiește, nici 
de la cel ce aleargă, ci de la 
Dumnezeu Care miluiește” (Rom. 9, 
16). Vai s i amar daca  isihia s i pacea 
ar depinde de noi! Dar, ce 
ma nga iere! Asta nu-i treaba ta – zice 
Dumnezeu -, e treaba Mea! „Nu 
voiesc moartea păcătosului, ci să se 
întoarcă din calea ce vicleană și să 
trăiască” (Îez. 18, 23). 

Acest Dumnezeu tra ies te pe 
de-a-ntregul numai s i numai sa  ne 
odihneasca ! Altfel, nu ne-ar fi adus 
la viat a ! Ca ci pentru a ne aduce la 
viat a  – pentru aceasta El este. Ce 
na dejde! Ce tihna ne da ! Orica t de 
put ina  minte curata  s i orica t de 
put ina  inima  curata  de-am fi avut, 
am fi strigat: Un astfel de Dumnezeu 
exista , s i eu n-am putut sa -L î nt eleg 
pa na  asta zi! „El poartă grijă de mine” 
(1 Ptr. 5, 7)! El a hota ra t aceasta, a 
fa ga duit-o s i o va face cu noi. Atunci 
eu ce fac? Eu sufa r, ma  lupt, strig, ma  
chinui, dar s tiu sigur ca  toata  
aceasta  suferint a  este o ca la torie 
dumnezeiasca , î mpreuna  cu mine 
este î nsus i Dumnezeu, Dumnezeu 
Care miluies te, s i este exclus sa  faca  
altceva cu mine deca t sa  ma  
ma ntuiasca . 

As adar, ca nd eu î l iubesc cu 
adeva rat pe Dumnezeu s i cred î n El, 
atunci iubesc osteneala. Ca nd î nsa  
î mi iubesc sinele s i vreau odihna , s i 
nu slava lui Dumnezeu, atunci 
osteneala mea este un chin, pentru 
ca  nu-mi satisface egoismul, adica  
faptul de a ajunge un mare om î n 
aceasta  viat a . 

Ca sa  ne î ncredint a m de ca ta  
vrednicie are osteneala s i truda, ne 
vom referi la tra irea pe care a avut-o 
cineva î n vremea ruga ciunii: „Am 
început să spun rugăciunea cu 
șiragul de metanii. Mă străduiam să 
îmi cobor mintea în inimă, dar mi se 
părea că respirația mi s-a oprit. Nu 
m-am oprit. Am inspirat adânc de 
câteva ori și mi-am continuat 
strădania. După puțin timp, nu mai 
era nevoie de niciun efort. Simțeam 
că rugăciunea iese din inimă într-un 
ritm continuu.” 

Ruga ciunea nu este propria 
noastra  reus ita , ci o ca utare s i o 
ga sire. Ca utarea aduce ga sirea. Î n 
timp ce î ncerca sa  ga seasca  
ruga ciunea, ea a izbucnit, as a cum 
t a s nes te apa î ntr-o fa nta na  
arteziana , ca nd î i deschizi robinetul. 

„Atunci m-am umplut de 
bucurie multă, pentru că am văzut că 
sunt înconjurat cu totul de bucurie, 
de pace și de veselie.” 

Daca  mai î nainte se ostenea s i 
trudea, acum zice: „Sunt înconjurat 
cu totul de bucurie, de pace și de 
veselie.” Bucuria, pacea s i veselia au 
aproape acelas i î nt eles, dar omul 
î ncearca  sa -s i traduca  tra irea 



 

folosind multe cuvinte, dar fa ra  sa  
reus easca . 

„Pe când alteori nu puteam să 
stau nemișcat pe scaun nici măcar un 
sfert de oră, acum am văzut că au 
trecut două ore întregi și nu m-am 
clintit de la locul meu.” 

As a se î nta mpla  ca nd harul 
iese dinla untrul nostru. Pe noi î nsa  
trebuie sa  ne intereseze osteneala, 
nu rezultatele. Fratele nu va primi 
ra splata  pentru ca  dinla untrul sa u 

au izvora t apele harului, ci pentru 
osteneala lui. Cu ca t mai mult ne 
ostenim, cu ata t mai mult vom fi 
ra spla tit i, chiar daca  fratele acesta 
sau altul au fost ra spla tit i mai 
repede deca t mine. Nu are 
important a  ca nd vom primi harul, ci 
care va fi rezultatul, premiul final, pe 
care ni-l va da Dumnezeu. 
Sursa: Arhim. Emilianos Simonopetritul, 
Tâlcuiri la canoanele monahale ale sfinților 
Antonie, Augustin și Macarie, Editura 
Egumenița, 2015

 

Luni 
5 iunie 

08:30 
Utrenia și Sfânta Liturghie 
→ Sfânta Treime 

Marți 
6 iunie 

18:00 Sfântul Maslu 

Vineri 
9 iunie 

18:00 Paraclisul Maicii Domnului 

Sâmbătă 
10 iunie 

18:00 Vecernia și Litia 

Duminică 
11 iunie 

08:30 
Utrenia și Sfânta Liturghie 
→ Duminica Întâi după Rusalii (a 
tuturor Sfinților) 
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