Îndemnul îngerului adevărat e întotdeauna lupta.
Numai satana e ispită, vrajă de câștig ușor asupra a tot ce cuprinzi cu ochii.
– Vasile Voiculescu
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Iata o taina: sunt suflete care au
cunoscut pe Domnul; sunt suflete
care nu L-au cunoscut, dar cred; si
sunt si aceia care nu numai ca nu
L-au cunoscut, dar nici nu cred, si
printre ei sunt chiar si oameni
învatati.
Necredinta însa vine din
mandrie. Omul mandru voieste cu
mintea sa si cu stiinta sa cunoasca
toate, dar lui nu i se da a cunoaste pe
Dumnezeu, caci Domnul Se
descopera numai sufletelor smerite.
Sufletelor smerite Domnul arata
lucrurile Sale care sunt de neajuns
mintii noastre, dar Se descopera în
Duhul Sfant.
Cu mintea nu putem cunoaste
decat cele pamantesti, si pana si
acelea doar în parte, însa Dumnezeu
si toate cele ceresti sunt cunoscute
în Duhul Sfant.
Unii se trudesc toata viata spre
a cunoaste ce este în soare sau în
luna, sau altceva, dar iata ca acestea

nu aduc folos sufletului. Dar de vom
încerca a cunoaste ce este înlauntrul
inimii omului, acolo vom vedea: în
sufletul sfantului – Imparatia
cereasca, dar în sufletul pacatosului
– întuneric si chin. Iar aceasta este
de folos a cunoaste, caci noi vesnic
vom petrece fie în Imparatie, fie în
chinuri.
Cu neputinta va fi sa pastram
pacea sufletului de nu vom veghea
asupra mintii, adica nu vom izgoni
gandurile neplacute lui Dumnezeu,
si dimpotriva, nu vom pastra cele
placute Lui. Trebuie sa privesti cu
mintea în inima ce se petrece acolo:
de este pace sau nu. Daca nu,
cerceteaza si vezi cu ce ai gresit.
Pentru pacea sufletului trebuie sa fii
înfranat, caci si de la trup ni se
pierde pacea. Nu trebuie sa fii
iscoditor; nu se cade nici sa citesti
ziare, nici carti lumesti, care
pustiesc sufletul si aduc negrijanie
si tulburare. Nu osandi pe altii, caci
adesea se întampla ca necunoscand
pe vreunul, oamenii sa-l vorbeasca
de rau, pe cand el cu mintea este
asemenea îngerilor. Nu încerca sa
cunosti alte lucruri decat ale tale;
grijeste-te doar de ceea ce ti-au
încredintat Batranii, iar atunci,
pentru ascultare, Domnul te va ajuta
cu harul Sau si vei vedea roadele
ascultarii în sufletul tau: pacea si
neîncetata rugaciune. In viata de
obste harul lui Dumnezeu se pierde

cel mai mult din faptul ca nu ne-am
învatat a ne iubi fratele dupa
porunca Domnului. Daca fratele îti
va pricinui vreo mahnire si în acea
clipa primesti vreun gand de manie
împotriva lui sau îl osandesti sau îl
urasti, vei simti ca harul s-a departat
si pacea s-a pierdut. Pacea
sufleteasca cere sa-ti obisnuiesti
sufletul sa iubeasca pe cel ce te
raneste si de îndata sa te rogi pentru
el. Nu poate sufletul a avea pace de
nu va cere din rasputeri Domnului
darul de a iubi pe toti oamenii.
Domnul a zis: „Iubiti pe vrajmasii
vostri”, iar noi, de nu vom iubi pe
vrajmasi, nici pace în suflet nu vom
avea. Neaparat trebuie sa dobandim
ascultarea, smerenia si dragostea,
altminteri toate marile noastre
nevointe si privegheri vor fi în zadar.
Pentru a pastra ravna trebuie
neîncetat sa-ti aduci aminte de
Domnul si sa gandesti: Venitu-mi-a
sfarsitul si acum va trebui sa ma
înfatisez judecatii lui Dumnezeu. Si
daca astfel sufletul neîncetat va fi
gata de moarte, nu-i va mai fi frica
de moarte, ci va ajunge la smerita
rugaciune a pocaintei, iar de la
duhul pocaintei mintea ti se va
curati, si nici nu vei mai fi ademenit
de lume, si pe toti vei iubi, si lacrimi
vei varsa pentru oameni. Dar cand
vei primi aceasta sa stii ca este darul
milostivirii lui Dumnezeu, iar omul
în sine nimic este, gresalnica tarana.

La început, cand omul vine spre
a lucra Domnului, Domnul, cu harul
Sau, da sufletului puterea de a ravni
binele si totul îi este usor si prielnic;
iar cand sufletul vede în sine
acestea, neîncercat fiind, gandeste:
„Toata viata mea voi ravni asa”.
Facand astfel, el se înalta mai presus
de cei ce vietuiesc negrijuliu si
începe sa-i judece; si asa pierde acel
har care-l ajuta sa plineasca
poruncile lui Dumnezeu. Si nu
întelege sufletul cum s-a întamplat
aceasta; atunci fusese atat de bine,
iar acum totul a devenit greu si nu-i
vine a se ruga. Dar nu trebuie sa te
înfricosezi: este Domnul Care cu
milostivire povatuieste sufletul.
De cum se semeteste sufletul asupra
fratelui si vine un gand rau, neplacut
lui Dumnezeu, daca sufletul se
smereste, harul nu se departeaza.
Dar de nu, urmeaza o oarecare mica
ispita, ca sufletul sa se smereasca.
Daca înca nu se smereste, începe
lupta curviei. Daca înca nu se
smereste, va cadea într-un pacat
oarecare. Daca nici atunci nu se
smereste, va veni o mai mare ispita
ce va duce la un pacat si mai mare.
Si ispita se va tot întari, pana cand
sufletul se va fi smerit; atunci ispita
se departeaza, iar daca mult se
smereste, vine umilinta si pacea, si
tot raul se departeaza.
Asadar tot razboiul este spre a
dobandi smerenia.

Vrajmasii au cazut prin
mandrie, iar pe noi ne trag spre
pierzanie prin aceeasi. Vrajmasii ne
lauda, iar daca sufletul primeste
lauda, harul se departeaza de el, cata
vreme nu s-a pocait. Astfel întreaga
viata sufletul se învata smerenia lui
Hristos si cata vreme nu are
smerenie, tot mereu va fi muncit de
ganduri rele. Dar sufletul smerit afla
odihna si pacea pentru care
vorbeste Domnul (Io. 14:27).
Postul, înfranarea, privegherea,
linistirea si celelalte nevointe ajuta,
însa puterea de capetenie este în
smerenie. Maria Egipteanca prin
post si-a uscat trupul într-un singur
an, caci nu avea cu ce sa se
hraneasca, dar cu gandurile s-a
luptat saptesprezece ani.
Smerenia nu dintr-o data o vei
învata. De aceea Domnul si zice:
„Invatati de la Mine smerenia si
blandetea”. Spre a le învata trebuie
vreme. Iar unii au îmbatranit în
nevointe, dar smerenia nu o au
învatat si nu pot întelege de ce nu le
este bine, nu au pace si sufletul
negrijeste.
Sursa: Arhimandritul Sofronie, Cuviosul
Siluan Athonitul, traducere de Ieromonahul
Rafail Noica, Editura Reîntregirea, Alba
Iulia, 2009

poate cineva sa-l traiasca cand se
afla într-un asa de mare dezacord cu
vremurile? Dar daca îl citeste pe
Sfantul Grigorie afla ca tot acest
adevar ortodox este foarte normal,
ca odinioara toate societatile s-au
întemeiat pe el, ca [astazi] este
necredinta si crestinism modernizat
– foarte anormale si despartite de
crestinismul ortodox, ca acestea
sunt mostenirea si dreptul din
nastere a Vestului însusi, care s-a
pustiit cu mult timp în urma, atunci
cand s-a despartit una si singura
Biserica a lui Hristos, pierzand astfel
cheia catre „taina” care încurca asa
de mult carturarul modern - „taina”
adevaratului crestinism, de care
trebuie sa ne apropiem cu
inima încrezatoare si fierbinte, iar
nu cu distanta rece a necredintei
moderne, care nu îi este proprie
omului, fiind o anomalie a istoriei.

Creștinul ortodox de astazi arde
sa deschida Cartea despre minuni a
Sfantului Grigorie si sa gaseasca
acolo exact lucrul dupa care sufletul
lui tanjeste în aceasta lume
moderna, mecanicista si fara suflet;
el va afla ca însasi calea crestina de
mantuire pe care o cunoaste din
slujbele ortodoxe, Vietile Sfintilor si
scrierile patristice lipseste atat de
mult astazi chiar si de la unii dintre
cei mai „buni crestini” moderni.
Cineva s-ar putea întreba daca nu
cumva este nebun de-a binelea sau,
literalmente,
vreun vestigiu
al
istoriei, daca el continua sa creada si
sa simta asa cum Biserica a simtit si
a crezut dintotdeauna. Nu e greu sa Sursa: Părintele Serafim Rose, Introducere
recunosti adevarul teoretic al la „Vita Patrum” a Sfântului Grigorie din
crestinismului ortodox; dar cum Tours, 1988

Marți 13 mar.
Vineri 16 mar.
Sâmbătă 17 mar.
Duminică 18 mar.

18:00 Sfântul Maslu
18:00 Paraclisul Maicii Domnului
08:00

Sfânta Liturghie și Parastas
→ Pomenirea morților

18:00 Vecernia
08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
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