
 

 

 

Să nu vinzi nimic din taină, nici pentru mustrări, nici pentru laude. 
 E mai bine să nu fii nimic, decât să fii eroul altora. Ține-te de înger și vezi-ți de treabă! 

– Părintele Arsenie Papacioc 

. 

 

 

Ră spund lă î ntrebă rile 

dumneăvoăstră  nedumerite. Măi 

î ntă i de toăte, vă  ămintesc că  nu cer 

de lă nimeni î ndeplinireă 

necondit ionătă  ă sfăturilor mele. 

Sfătul e sfăt, iăr hotă ră reă definitivă  î i 

ăpărt ine celui căre î ntreăbă . Sfătul 

Sfint ilor Pă rint i s i experient ă meă 

personălă  ărătă : cu că t ies im măi 

put in din colt ul nostru s i cu că t 

discută m măi put in î n căsă  ori î n 

ăfără căsei, cu ătă t este măi bine. Nici 

dumneăvoăstră  nu ăt i primit din 

ies iri s i din discut ii ăltcevă decă t 

sminteălă , tulburăre s i slă bire 

î nă untru s i î n ăfără . Concluziă este 

limpede. Dăcă  cinevă te va sili să 

mergi cu el o stadie, pot i să  mergi, 

după  poruncă Evăngheliei, dăr să  te 

tulburi fă că nd plăcul oămenilor 

lumes ti, pe căre poăte să -i trimită  s i 

vră jmăs ul, nu ăre sens. 

Ce folos dăcă  vet i dobă ndi 

î ntreăgă lume, iăr sufletul vostru î l 
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vet i pierde? Iăr dumneăvoăstră  vă  

vă tă măt i s i sufletul, s i trupul cu 

umblete fă ră  folos. Ț inet i minte? 

Dăcă  ochiul tă u te smintes te… 

Cugetăt i bine lă toăte ăsteă s i lucrăt i 

pentru Evănghelie, nu pentru ă făce 

plăcul oămenilor. Nu sunt de ăcord să  

vă  ză voră t i – măi ăvet i mult de 

crescut pă nă  lă ză voră re. Este vorbă 

doăr de ies irile s i discut iile fă ră  rost. 

Frăzele dumneăvoăstră : „n-o să  

iăsă  nimic din nouă meă viăt ă ”, „î ncep 

să  mă  sperii de mine î nsă mi s i să  mă  

î ndoiesc de posibilită t ile mele” 

s .ă.m.d. ărătă  că fundămentul viet ii 

dumneăvoăstră  duhovnices ti este 

putred. Țocmăi de ăstă nu ăvet i păce 

î n suflet, cum spunet i. Din frăzele 

ăcesteă se vede că  v-ăt i î nchipuit cevă 

despre dumneăvoăstră , ăs teptăt i 

cevă, vedet i cevă deosebit î n nouă 

dumneăvoăstră  viăt ă  s .ă.m.d. Țocmăi 

ăstă l-ă speriăt pe pă rintele V., tocmăi 

de ăstă este nelinis tit. I ncep să  mă  

nelinis tesc s i eu. Ce credet i despre 

dumneăvoăstră ? 

Iătă  cum trebuie să  simt it i s i să  

gă ndit i despre dumneăvoăstră : 

„Doămne, mi-ăm petrecut toătă  viăt ă 

î n ră spă ndire, că lcă nd mereu sfintele 

Țăle porunci, iăr pocă int ă  ădevă rătă  

nu ăm pă nă  î n ziuă de ăstă zi, nu ăm 

smerenie, nu ăm iubire. Cu ce mă  voi 

î nfă t is ă, Doămne, î năinteă Ță? 

Dă ruies te-mi să  pun mă căr de ăcum 

î nceput pocă int ei, dă ruies te-mi să -mi 

vă d gres elile mele s i să  nu osă ndesc 

pe frătele meu; primes te-mă  că pe 

vămes , că pe tă lhăr, că pe fiul risipitor. 

Mă ntuies te-mă , cu judecă t ile pe căre 

le s tii!”. Dăcă  Domnul vă  vă dă inimă  

î nfră ntă  (din căre iă năs tere s i 

smereniă), vet i vedeă limpede că  

suntet i măi reă decă t tot i, că  nu 

suntet i î ndrituită (î ndreptă t ită ) să  

î nvă t ăt i s i să  osă ndit i pe nimeni, vet i 

simt i că nd trebuie să  vizităt i pe 

cinevă s i că nd trebuie să  ră mă net i 

ăcăsă , fiindcă  vet i lucră pentru 

Dumnezeu, nu din egoism său din 

dorint ă de ă plă ceă oămenilor. 

Ceret i de lă Domnul pocă int ă , 

inimă  î nfră ntă , stră duit i-vă  să  

î nt eleget i de ce sfint ii cei măi mări 

plă ngeău mereu pentru pă cătele lor. 

Amintit i-vă  că t măi des ce ă fă cut 

pentru dumneăvoăstră  Domnul, 

venind pe pă mă nt s i ră stignindu-Se 

pentru dumneăvoăstră , s i cum I-ăt i 

ră splă tit. Recunoăs tet i iăr s i iăr 

î năinteă Lui că  ăvet i o dătorie pe căre 

nu o putet i plă ti cu nici un fel de 

nevoint e (s i cu ătă t măi mult „făpte 

bune”), cu nici un fel de arderi de tot. 

Singurul lucru ce ne ră mă ne este să  

ne rugă m să  ni se ierte dătoriă, să  ne 

fră ngem inimă s i să  ne smerim 

î năinteă Lui s i ă chipului Lui – ă 

oămenilor. Inima înfrântă Dumnezeu 

nu o va urgisi. Iătă  lucrăreă 

dumneăvoăstră ! Țoăte celelălte sunt 

î ns elăre, ămă gire de sine, ăle că rei 

urmă ri sunt pierdereă pă cii 

sufletes ti, put ină tăteă credint ei, 

osă ndireă ăproăpelui s .ă.m.d. După  

roăde se cunoăs te pomul. 



 

Frică, chiăr groăză î n făt ă mort ii 

este urmăre ă dispozit iei sufletes ti 

gres ite. Ată tă timp că t vet i nă dă jdui 

î n propriile făpte s i nevoint e nu vet i 

puteă fi linis tită . Nici un om, de lă 

zidireă lumii s i pă nă  ăcum, nu s-ă 

mă ntuit prin făptele săle. Ne 

mă ntuies te Domnul. Lui trebuie să  ne 

î ncredint ă m pe noi î ns ine s i soărtă 

noăstră  ătă t ăici, că t s i după  moărte – 

iăr dăcă  ne î ncredint ă m Lui, trebuie 

să  s i făcem, pe că t ne stă  î n putere, ăs ă 

cum ne porunces te El, ădică  să  ne 

silim spre î mplinireă sfintelor Lui 

porunci, iăr pentru că lcă rile cele cu 

voie s i fă ră  voie să  ne pocă im sincer. 

Dăcă  vet i ăveă ăceăstă  dispozit ie nu 

î n căp, ci î nră dă cinătă  ădă nc î n inimă , 

vet i fi linis tită  peste tot s i 

î ntotdeăună. Sufletul dumneăvoăstră  

este î n mă inile Domnului. Cine poăte 

să -l vătă me?! Stăreă ăceăstă nu este 

dătă  î nsă  imediăt. Dăcă  o vet i că ută, o 

vet i gă si. 

I ntrebăt i ce sunt “făptele bune”. 

Pentru cres tin, făpte bune sunt număi 

cele fă cute spre î mplinireă 

poruncilor evănghelice – prin 

urmăre, spre î mplinireă voii lui 

Dumnezeu. A omorî  pe cinevă fiindcă  

ăceăstă este voiă lui Dumnezeu e 

bine, iăr ă sălvă de lă moărte pe 

cinevă fă ră  voiă lui Dumnezeu, 

î mpotrivă voii lui Dumnezeu, e ră u. 

Țrebuie să  s tim î nsă  voiă lui 

Dumnezeu, nu să  făcem voiă noăstră . 

Deschidet i Vechiul Țestăment s i ăcolo 

vet i vedeă o mult ime de exemple – iăr 

î n Evănghelie vă  ămintit i ce i-ă zis 

Domnul Apostolului Petru, că ruiă î i 

eră milă  de El s i nu voiă că El să  

meărgă  lă pă timiri? 

Lă nevoint ele trupes ti nici să  nu 

vă  î ngă duit i. Omul bolnăv trebuie să -

s i î ntă reăscă  trupul, că ăcestă să  nu 

devină  piedică mis că rii lă untrice. S i 

trupul preă să nă tos devine o piedică , 

s i ătunci trebuie stră mtorăt. Astă este 

limpede. 

I n stăreă să M. trebuie să  spună : 

“Cele vrednice de făptele mele 

primesc. Doămne, fie sfă ntă  voiă Ță!  

Doămne, fă  cu mine ce vrei, număi 

mă ntuies te-mă !”, nu să  se 

ră zvră teăscă  s i să -I dicteze lui 

Dumnezeu, lucru ce vine din trufie. 

Fit i măi simplă , nu despicăt i firul 

î n pătru. Recunoăs tet i făt ă  de 

dumneăvoăstră  î ns ivă  s i făt ă  de 

Domnul că  suntet i netrebnică  s i 

dătoăre lă nesfă rs it, dăt i-vă  pe 

dumneăvoăstră  s i pe ăpropiăt ii 

dumneăvoăstră  î n mă inile lui 

Dumnezeu. 

Țoăte – intrăreă s i ies ireă – să  le 

făcet i pentru Dumnezeu, nu din ălte 

motive. Fră nget i-vă  inimă totdeăună 

fiindcă  î n toăte privint ele făcet i ăltfel 

decă t ăr trebui. Pe scurt, smerit i-vă  

î năinteă lui Dumnezeu s i ă oămenilor, 

s i vet i ăflă ăici odihnă , iăr după  

moărte I mpă ră t iă lui Dumnezeu. 

Sursa: Cuviosul Nikon Vorobiov, Cum să 
trăim în ziua de astăzi - Scrisori despre viața 
duhovnicească, Editura Sophia 

 



 

 

Părinte, nu prea avem poftă de 
rugăciune. O tot amânăm, mai 
târziu, mâine, o să fac cutare, 
poimâine, de săptămâna viitoare 
mă apuc. 

Astă-i lucrăreă ispititorului. 
Niciodătă  să  nu zici că  „voi făce 
mă ine”, fiindcă  secundă pe căre o 
tră im, ăceeă-i ă noăstră . Altă  secundă , 
ălt minut măi î ncolo nu-i ăl nostru, nu 
s tim dăcă -l ăjungem, că  omu-i că 
iărbă, zice prorocul Dăvid: „omul ca 
iarba, zilele lui ca floarea câmpului”. 
Nu putem zice: „lăs’ că  voi făce măi pe 
urmă ”. Să  punem î năinteă noăstră  
cuvă ntul ăcestă: „Dăcă  vreă 
Dumnezeu să -mi ăjute să  ăjung 

mă ine lă biserică , să  mă  spovedesc s i 
să  fiu ătent ce-mi spune duhovnicul, 
că ci el ăre hărul Sfă ntului Duh, s i, ce 
mi-ă spus el, ăceeă trebuie să  mă  
osă rduiesc să  î ndeplinesc că să  pot 
că pă tă I mpă ră t iă Cerurilor”. 
Fă ră  spovedăniă pă cătelor nu putem 
intră î n I mpă ră t iă Cerurilor. Vedet i 
că t de măre este bună tăteă lui 
Dumnezeu? A binecuvă ntăt că prin 
binecuvă ntăreă ărhiereului să -l făcă  
pe preot să  poătă  fi s i duhovnic, s i, ce 
zice el, ăceeă făce Dumnezeu.  

Vezi? N-ă pus Dumnezeu î ngeri 
că duhovnici, ci un om, o persoănă  că 
tot i oămenii, că să  pot i să  te duci să -i 
spui tot, cu sincerităte, că , dăcă  nu te 
duci cu sincerităte, nu primes ti 
dezlegăreă pă cătelor. Țrebuie să  fii 
sincer. Milă Domnului să  fie cu noi! 

Sursa: Starețul Dionisie - Duhovnicul de la 
Sfântul Munte Athos, Editura Prodromos, 
2009

Luni-Joi 19-22 feb. 18:00 Denia Canonului Mare 

Vineri 23 feb. 18:00 Taina Spovedaniei 

Sâmbătă 24 feb. 
08:00 Sfânta Liturghie și Parastas 

→ Sâmbăta Sfântului Teodor 
18:00 Vecernia 

Duminică 25 feb. 08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 
→ Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei) 
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