
 

 

 

Cel mai tragic mi se pare a fi nu faptul că oamenii îndeobște suferă mult,  
ci faptul că mor fără să fi cunoscut pe Dumnezeu. 

– Părintele Sofronie Saharov 
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Î ncredinț area desa va rs ița  î n 
ma inile lui Dumnezeu, aceasța esțe 
sfa nța smerenie. Asculțarea 
desa va rs ița  faț a  de Dumnezeu, fa ra  
niciun fel de î mpoțrivire, chiar s i daca  
anumițe lucruri par greu de î mpliniț. 
Predarea î n ma inile lui Dumnezeu. 
Ceea ce rosțim la dumnezeiasca 
Lițurghie spune țoțul: toată viața 
noastră lui Hristos Dumnezeu să o 
dăm. Acelas i lucru s i î n ruga ciunea pe 
care o zice preoțul î n țaina : Ție, 
Stăpâne, iubitorule de oameni, îți 
încredințăm toată viața și nădejdea 
noastră, și cerem și ne rugăm și cu 
umilință la Tine cădem. Ț ie Doamne, 
ț i le la sa m pe țoațe. Aceasța esțe 
î ncrederea î n Dumnezeu. Aceasța 
esțe sfa nța smerenie. Aceasța î l 
preschimba  pe om. Cel smeriț crede 
ca  țoațe depind de Hrisțos s i ca  
Hrisțos î i da  harul sa u. Cel ce are 
sfa nța smerenie are î nțoțdeauna 
bucuria lui Hrisțos, chiar s i î n cele 
nepla cuțe. Sa  arzi pențru Dumnezeu, 
aceasța e țoțul. Țrebuie cu orice jerțfa  
Sa  devenim buni. Aceasța ma  
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sțra duiesc s i eu, sa rmanul. Dar vine 
osțeneala pe aici, ma  zdrobes țe boala 
pe dincolo, s i nu poț sa  fac nimic. Î nsa  
ma  lupț. Vreau sa  devin mai bun, 
vreau sa -l sla vesc pe Dumnezeu cu 
iubire, î nfla ca rare, ma  sțra duiesc, dar 
nu iese nimic. Î nsa  aceasța î mi da  
bucurie s i mulț umire ca , î n sfa rs iț, ma  
sțra duiesc sa  î l iubesc pe Hrisțos. N-
am izba ndiț-o, dar o doresc.  

Sursa: Ne vorbește Părintele Porfirie, 
Editura Bunavestire, Galați, 2003 

 

Avva Pețroniu avea obicei sa  
rosțeasca  un cuva nț de folos la 
î nțreaga obs țe î n serile de duminica . 
Mai ales î n vremea posțurilor, zicea: 

Sa  ne nevoim fraț ilor, sa  ne 
nevoim. Sa  ne sfinț im vieț ile, ca nu 
cumva sa  se laude vra jmas ul cu 
suflețele noasțre î n ziua ma niei. Ca  
vicleanul diavol va gra i cu nerus inare 
Domnului la Judecața de Apoi: „Vezi? 
Le-ai creat lumea. Le-ai făcut 
Împărăție. Te-ai și răstignit pentru ei! 
Și tot mie mi-au slujit!”. 

Auzi!? Î nfricos a țor, cuvioase! 
Aveț i de grija ! S i repeța: Sa  nu care 
cumva sa  da m pricina  de lauda  
poțrivnicului diavol cu suflețele 
noasțre î n faț a lui Dumnezeu î n Ziua 
cea mare a Judeca ț ii. 
Sursa: sfantulmunteathos.wordpress.com 
Lumea monahilor, nr. 125 / 20.11.2017 

 

Nu-i nimic mai scump la 
Dumnezeu ca țimpul pe care ni-l da  
sa -l țra im. Pențru ca  a sufla s i a 
ra sufla e țoț de la Dumnezeu. S i 
ațunci a avuț marea prudenț a  
Domnul Hrisțos sa  ne spuna  ca  „nu se 
mișcă fir de păr fără voia Mea“. 

Sunțem guvernaț i de Dumnezeu 
î n țoața  mis carea, î n țoațe ga ndurile 
noasțre ascunse. Sigur ca  depinde s i 
pe ce poziț ie țe as ezi. Ava nd î n vedere 
s i numai lucrul acesța: viaț a ves nica . 
Daca  țe ra ța ces ți, daca  es ți neațenț 
sau es ți ațeu – Doamne feres țe! Ca -i 
mai grava  sțarea aceasța, nepa sarea 
aceasța. Aceasța e nesuferița  la 
Dumnezeu…. Pențru ca  nu e supa raț 
Dumnezeu pențru anumițe gres eli pe 
care le facem ca ț e supa raț ca  sunțem 
nepa sa țori. Ne ama na m exisțenț a, 
mergem pe inerț ie. E o mare gres eala ! 
Țrebuie țra iț fiecare momenț î n țoața  
plina țațea lui. Sa  țe cunos ți pe ține. 

Marea gres eala  care e î n lume 
care e? Ființ a omeneasca , care e 
fa cuța  dupa  chipul s i asema narea lui 
Dumnezeu, se izoleaza  dupa  propria 
sa ființ a . Nu Dumnezeu l-a daț afara  
pe Adam din Rai, ci Adam s-a daț 
afara  singur. A sța-i omul!  

Sfa nțul Grigorie de Nyssa, frațele 
Sfa nțului Vasile cel Mare, a fosț 
î nțrebaț: „Ce zici despre om?” S i a 
ra spuns Sf. Grigorie: „Este copleșitor 
și de neînțeles“. Dumnezeu pa sțreaza  
î nca  țaine despre om, necunoscuțe 



 

nici de î ngeri s i necunoscuțe nici de 
lume. Pențru ca  e dupa  chipul s i 
asema narea lui Dumnezeu. E singura 
ființ a  creața  dupa  chip s i asema nare. 
[...]  

Omului i s-a î ncredinț aț marea 
ra spundere sa  supravegheze î nțreaga 
creaț ie. S i Sațan lupța  din ra spuțeri, 
cu o ra vna  pe care oamenii nu o 
cunosc, sa  ne scoața  din cap ca  
sunțem asema nare cu Dumnezeu. 
Pențru ca  î i cam ocupa m locurile. 
Țreaba lui, dar noi as a sunțem creaț i, 
dupa  chip s i asema nare. S i creaț ia lui 
Dumnezeu nu poațe fi dezminț ița  sau 
ințerprețața . Sunțem chip s i 
asema nare a lui Dumnezeu. Deci 
avem mare siguranț a , dar s i mare 
ra spundere. De aceea va  spuneam ca  
esțe foarțe grav sa  nu s ții ca  țu țra ies ți 
s i cine es ți. N-ai sțaț de vorba  cu ține 
niciodața , bineî nț eles, ț ina nd conț de 
marile valori: ves nicia. Ce e cu mine?  

Eu, ț ina nd conț de pus ca rie s i 
pusție, nu m-am folosiț mai mulț 
deca ț la ca pa ța i de morț i. Ț ipețe… 
ințrau î nțr-un necunoscuț nu pențru 
o mie de ani, ci pe ves nicie! 
Țra isțioara lui nu era plina  cu fapțe 
bune, era goala ! Sau e goala , la 
oameni. Mare gres eala  aceasța  sțare 
de necunos ținț a  proprie!  
Sursa: cuvantul-ortodox.ro 
Lumea Monahilor, interviu realizat de 
Rafael Udriste 
  
 
 
 

 

[...], ca nd un bolnav esțe dispus 
sa -s i poarțe boala cu buna voinț a  s i o 
poarța  asțfel, vra jmas ul, cunosca nd 
ca  acela se î nța res țe î n acesț chip î n 
virțuțea ra bda rii, î ncearca  sa  î i sțrice 
buna as ezare. Pențru aceea î ncepe sa  
î i aduca  î n mințe mulțe fapțe bune ce 
le-ar fi puțuț face daca  s-ar fi aflaț î n 
alța  sțare s i se sțra duies țe sa -Î 
convinga  ca ț de bine ar fi lucraț 
pențru Dumnezeu s i ca ț de mulț folos 
ar fi adus s i sies i s i celorlalț i, daca  ar 
fi fosț sa na țos: ar fi mers la biserica , 
ar fi purțaț convorbiri folosițoare, ar 
fi cițiț s i ar fi scris spre zidirea celor 
de aproape s i alțele asemenea. 
Va za nd ca  asțfel de ga nduri sunț 
primițe, vra jmas ul le aduce mai des 
î n mințe, le î nmulț es țe s i le 
î nfrumuseț eaza , le va ra  î n simț uri, 
isca  dorinț e s i ava nțuri spre ele, 
zugra vindu-i bolnavului ce bine i-ar fi 
mers acesțea sau alțele, s i țrezind 
pa rerea de ra u ca  esțe legaț de ma ini 
s i de picioare din pricina bolii. Asțfel, 
puț in ca țe puț in, prin repețarea deasa  
a unor asțfel de ga nduri s i mis ca ri î n 
sufleț, pa rerea de ra u se preschimba  
î n nemulț umire s i frusțrare. Î n acesț 
chip se sțrica  buna as ezare de mai 
î naințe, iar boala apare acum nu ca o 
docțorie de la Dumnezeu s i ca o cale 
de deprindere a virțuț ii ra bda rii, ci ca 
ceva poțrivnic ma nțuirii. Deci dorinț a 
elibera rii de ea devine de nesța pa niț, 
țoțus i deocamdața  numai î n vederea 



 

sa va rs irii fapțelor bune s i de a place 
lui Dumnezeu î n orice chip. 

Î nsa  dupa  ce a reus iț a-l aduce 
pa na  aici, vra jmas ul fura  din mințea 
s i inima sa scopul bun pențru care 
dorea sa  se î nsa na țos easca  s i, 
la sa ndu-i doar dorinț a de sa na țațe de 
dragul sa na ța ț ii, î l siles țe sa  priveasca  
la boala  cu ciuda , nu ca la o piedica  î n 
calea binelui, ci ca la ceva ra u î n sine. 
De aici nera bdarea, nefiind corecțața  
prin ga nduri bune, capa ța  puțeri s i se 
preschimba  î n ca rțire, lipsindu-l pe 
cel bolnav de pacea pe care o avea 
mai î naințe, ca nd ra bda cu 
buna voinț a . Îar vra jmas ul se bucura  
ca  a reus iț sa -l za pa ceasca . Î nțocmai 
la fel țulbura  vra jmas ul s i pe sa racul 
care î s i duce cu ra bdare soarța sa, 
zugra vindu-i fapțele bune pe care le-
ar face daca  ar avea avere. 

Î n chip asema na țor vra jmas ul 
țulbura  adesea pe cei care se ga sesc 
î n asculțare î n obs țe sau faț a  de 
sțareț , reus ind sa -i convinga  ca  daca  
vor ra ma ne î n acesța ra nduiala  de 
viaț a , ei nu vor ajunge degraba  la 
dorița desa va rs ire, s i aprinza nd î n ei 

dorinț a za vora rii sau a vieț uirii î n 
pusție. s i nu arareori se î nța mpla  ca  ei 
urmeaza  sugesțiilor lui. Dar, fa ca ndu-
s i voia de a țra i î n singura țațe, acolo 
se dedau țra nda viei s i pierd ceea ce 
au doba ndiț cu osțeneala  î n 
asculțarea dinaințe. 

S i invers, se poațe î nța mpla ca  
vra jmas ul reus es țe sa -l alunge pe 
ca țe unul din singura țațe s i din 
za vora re, convinga ndu-l ca  sța  acolo 
fa ra  de niciun folos pențru sine s i 
pențru ceilalț i, î n vreme ce daca  ar fi 
î n obs țe lucra rile folosițoare s-ar 
reva rsa de la el ca un s uvoi 
î mbels ugaț, ața ț ziua, ca ț s i noapțea. 
Îar ca nd asculța  de acesț ga nd s i se 
duce î n obs țe, ațunci nu reus es țe sa  
faca  lucra rile la care se as țepța, iar 
ceea ce a doba ndiț î n pusție risipes țe 
degraba  s i nu ra ma ne cu nimic. 

S i î nca  mai sunț mulțe alțe cazuri 
asemenea, ca nd vra jmas ul reus es țe 
sa  abața  de la un anume fel de 
ocupaț ie la un alțul, pasa mițe mai de 
folos, s i le țulbura  s i pe una s i pe alța. 
Sursa: Sfântul Teofan Zăvorâtul, Războiul 
nevăzut,  Editura Mânăstirea Sihăstria

Luni 11 dec. 18:00 Vecernia și Litia 

Marți 12 dec. 08:00 
Utrenia și Sfânta Liturghie 
→ Sfântul Ierarh Spiridon  

Vineri 15 dec. 18:00 Paraclisul Maicii Domnului 

Sâmbătă 16 dec. 18:00 Vecernia 

Duminică 17 dec. 08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 
   

Programul liturgic poate suferi modificări. Pentru a fi la curent cu ultima variantă  
vă rugăm să vă abonați la buletinul online sau să verificați site-ul nostru: sfantul-ilie.ro.  
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