
 

 

 

Îndemnul îngerului adevărat e întotdeauna lupta.  
Numai satana e ispită, vrajă de câștig ușor asupra a tot ce cuprinzi cu ochii. 

– Vasile Voiculescu 

.  

 

Iata  o taina : sunt suflete care au 

cunoscut pe Domnul; sunt suflete 

care nu L-au cunoscut, dar cred; s i 

sunt s i aceia care nu numai ca  nu     

L-au cunoscut, dar nici nu cred, s i 

printre ei sunt chiar s i oameni 

î nva t at i. 

Necredint a î nsa  vine din 

ma ndrie. Omul ma ndru voies te cu 

mintea sa s i cu s tiint a sa  cunoasca  

toate, dar lui nu i se da  a cunoas te pe 

Dumnezeu, ca ci Domnul Se 

descopera  numai sufletelor smerite. 

Sufletelor smerite Domnul arata  

lucrurile Sale care sunt de neajuns 

mint ii noastre, dar Se descopera  î n 

Duhul Sfa nt.   

Cu mintea nu putem cunoas te 

deca t cele pa ma ntes ti, s i pa na  s i 

acelea doar î n parte, î nsa  Dumnezeu 

s i toate cele ceres ti sunt cunoscute 

î n Duhul Sfa nt. 

Unii se trudesc toata  viat a spre 

a cunoas te ce este î n soare sau î n 

luna , sau altceva, dar iata  ca  acestea 
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nu aduc folos sufletului. Dar de vom 

î ncerca a cunoas te ce este î nla untrul 

inimii omului, acolo vom vedea: î n 

sufletul sfa ntului – I mpa ra t ia 

cereasca , dar î n sufletul pa ca tosului 

– î ntuneric s i chin. Iar aceasta este 

de folos a cunoas te, ca ci noi ves nic 

vom petrece fie î n I mpa ra t ie, fie î n 

chinuri. 

Cu neputint a  va fi sa  pa stra m 

pacea sufletului de nu vom veghea 

asupra mint ii, adica  nu vom izgoni 

ga ndurile nepla cute lui Dumnezeu, 

s i dimpotriva , nu vom pa stra cele 

pla cute Lui. Trebuie sa  prives ti cu 

mintea î n inima  ce se petrece acolo: 

de este pace sau nu. Daca  nu, 

cerceteaza  s i vezi cu ce ai gres it. 

Pentru pacea sufletului trebuie sa  fii 

î nfra nat, ca ci s i de la trup ni se 

pierde pacea. Nu trebuie sa  fii 

iscoditor; nu se cade nici sa  cites ti 

ziare, nici ca rt i lumes ti, care 

pustiesc sufletul s i aduc negrijanie 

s i tulburare. Nu osa ndi pe alt ii, ca ci 

adesea se î nta mpla  ca necunosca nd 

pe vreunul, oamenii    sa -l vorbeasca  

de ra u, pe ca nd el cu mintea este 

asemenea î ngerilor. Nu î ncerca sa  

cunos ti alte lucruri deca t ale tale; 

grijes te-te doar de ceea ce t i-au 

î ncredint at Ba tra nii, iar atunci, 

pentru ascultare, Domnul te va ajuta 

cu harul Sa u s i vei vedea roadele 

asculta rii î n sufletul ta u: pacea s i 

neî ncetata ruga ciune. I n viat a de 

obs te harul lui Dumnezeu se pierde 

cel mai mult din faptul ca  nu ne-am 

î nva t at a ne iubi fratele dupa  

porunca Domnului. Daca  fratele î t i 

va pricinui vreo ma hnire s i î n acea 

clipa  primes ti vreun ga nd de ma nie 

î mpotriva lui sau î l osa ndes ti sau î l 

ura s ti, vei simt i ca  harul s-a depa rtat 

s i pacea s-a pierdut. Pacea 

sufleteasca  cere sa -t i obis nuies ti 

sufletul sa  iubeasca  pe cel ce te 

ra nes te s i de î ndata  sa  te rogi pentru 

el. Nu poate sufletul a avea pace de 

nu va cere din ra sputeri Domnului 

darul de a iubi pe tot i oamenii. 

Domnul a zis: „Iubit i pe vra jmas ii 

vos tri”, iar noi, de nu vom iubi pe 

vra jmas i, nici pace î n suflet nu vom 

avea. Neapa rat trebuie sa  doba ndim 

ascultarea, smerenia s i dragostea, 

altminteri toate marile noastre 

nevoint e s i privegheri vor fi î n zadar. 

Pentru a pa stra ra vna trebuie 

neî ncetat sa -t i aduci aminte de 

Domnul s i sa  ga ndes ti: Venitu-mi-a 

sfa rs itul s i acum va trebui sa  ma  

î nfa t is ez judeca t ii lui Dumnezeu. S i 

daca  astfel sufletul neî ncetat va fi 

gata de moarte, nu-i va mai fi frica  

de moarte, ci va ajunge la smerita  

ruga ciune a poca int ei, iar de la 

duhul poca int ei mintea t i se va 

cura t i, s i nici nu vei mai fi ademenit 

de lume, s i pe tot i vei iubi, s i lacrimi 

vei va rsa pentru oameni. Dar ca nd 

vei primi aceasta sa  s tii ca  este darul 

milostivirii lui Dumnezeu, iar omul 

î n sine nimic este, gres alnica  t a ra na . 



 

La î nceput, ca nd omul vine spre 

a lucra Domnului, Domnul, cu harul 

Sa u, da  sufletului puterea de a ra vni 

binele s i totul î i este us or s i prielnic; 

iar ca nd sufletul vede î n sine 

acestea, neî ncercat fiind, ga ndes te: 

„Toata  viat a mea voi ra vni as a”. 

Fa ca nd astfel, el se î nalt a  mai presus 

de cei ce viet uiesc negrijuliu s i 

î ncepe sa -i judece; s i as a pierde acel 

har care-l ajuta sa  plineasca  

poruncile lui Dumnezeu. S i nu 

î nt elege sufletul cum s-a î nta mplat 

aceasta; atunci fusese ata t de bine, 

iar acum totul a devenit greu s i nu-i 

vine a se ruga. Dar nu trebuie sa  te 

î nfricos ezi: este Domnul Care cu 

milostivire pova t uies te sufletul.      

De cum se semet es te sufletul asupra 

fratelui s i vine un ga nd ra u, nepla cut 

lui Dumnezeu, daca  sufletul se 

smeres te, harul nu se depa rteaza . 

Dar de nu, urmeaza  o oarecare mica  

ispita , ca sufletul sa  se smereasca . 

Daca  î nca  nu se smeres te, î ncepe 

lupta curviei. Daca  î nca  nu se 

smeres te, va ca dea î ntr-un pa cat 

oarecare. Daca  nici atunci nu se 

smeres te, va veni o mai mare ispita  

ce va duce la un pa cat s i mai mare.  

S i ispita se va tot î nta ri, pa na  ca nd 

sufletul se va fi smerit; atunci ispita 

se depa rteaza , iar daca  mult se 

smeres te, vine umilint a s i pacea, s i 

tot ra ul se depa rteaza . 

As adar tot ra zboiul este spre a 

doba ndi smerenia.  

Vra jmas ii au ca zut prin 

ma ndrie, iar pe noi ne trag spre 

pierzanie prin aceeas i. Vra jmas ii ne 

lauda , iar daca  sufletul primes te 

lauda, harul se depa rteaza  de el, ca ta  

vreme nu s-a poca it. Astfel î ntreaga 

viat a  sufletul se î nvat a  smerenia lui 

Hristos s i ca ta  vreme nu are 

smerenie, tot mereu va fi muncit de 

ga nduri rele. Dar sufletul smerit afla  

odihna s i pacea pentru care 

vorbes te Domnul (Io. 14:27). 

Postul, î nfra narea, privegherea, 

linis tirea s i celelalte nevoint e ajuta , 

î nsa  puterea de ca petenie este î n 

smerenie. Maria Egipteanca prin 

post s i-a uscat trupul î ntr-un singur 

an, ca ci nu avea cu ce sa  se 

hra neasca , dar cu ga ndurile s-a 

luptat s aptesprezece ani. 

Smerenia nu dintr-o data  o vei 

î nva t a. De aceea Domnul s i zice: 

„I nva t at i de la Mine smerenia s i 

bla ndet ea”. Spre a le î nva t a trebuie 

vreme. Iar unii au î mba tra nit î n 

nevoint e, dar smerenia nu o au 

î nva t at s i nu pot î nt elege de ce nu le 

este bine, nu au pace s i sufletul 

negrijes te. 
Sursa: Arhimandritul Sofronie,  Cuviosul 

Siluan Athonitul, traducere de Ieromonahul 

Rafail Noica, Editura Reîntregirea, Alba 

Iulia, 2009 



 

 

Creștinul ortodox de asta zi arde 

sa  deschida  Cartea despre minuni a 

Sfa ntului Grigorie s i sa  ga seasca  

acolo exact lucrul dupa  care sufletul 

lui ta njes te î n aceasta  lume 

moderna , mecanicista  s i fa ra  suflet; 

el va afla ca  î nsa s i calea cres tina  de 

ma ntuire pe care o cunoas te din 

slujbele ortodoxe, Viet ile Sfint ilor s i 

scrierile patristice lipses te ata t de 

mult asta zi chiar s i de la unii dintre 

cei mai „buni cres tini” moderni. 

Cineva s-ar putea î ntreba daca  nu 

cumva este nebun de-a binelea sau, 

literalmente, vreun vestigiu al 

istoriei, daca  el continua  sa  creada  s i 

sa  simta  as a cum Biserica a simt it s i 

a crezut dintotdeauna. Nu e greu sa  

recunos ti adeva rul teoretic al 

cres tinismului ortodox; dar cum 

poate cineva sa -l tra iasca  ca nd se 

afla  î ntr-un as a de mare dezacord cu 

vremurile? Dar daca  î l cites te pe 

Sfa ntul Grigorie afla  ca  tot acest 

adeva r ortodox este foarte normal, 

ca  odinioara  toate societa t ile s-au 

î ntemeiat pe el, ca  [asta zi] este 

necredint a  s i cres tinism modernizat 

– foarte anormale s i despa rt ite de 

cres tinismul ortodox, ca  acestea 

sunt mos tenirea s i dreptul din 

nas tere a Vestului î nsus i, care s-a 

pustiit cu mult timp î n urma , atunci 

ca nd s-a despa rt it una s i singura 

Biserica  a lui Hristos, pierza nd astfel 

cheia ca tre „taina” care î ncurca  as a 

de mult ca rturarul modern - „taina” 

adeva ratului cres tinism, de care 

trebuie sa  ne apropiem cu 

inima  î ncreza toare s i fierbinte, iar 

nu cu distant a rece a necredint ei 

moderne, care nu î i este proprie 

omului, fiind o anomalie a istoriei. 
Sursa: Părintele Serafim Rose,  Introducere 

la „Vita Patrum” a Sfântului Grigorie din 

Tours, 1988 

Marți 13 mar. 18:00 Sfântul Maslu 

Vineri 16 mar. 18:00 Paraclisul Maicii Domnului 

Sâmbătă 17 mar. 
08:00 

Sfânta Liturghie și Parastas 
→ Pomenirea morților 

18:00 Vecernia 

Duminică 18 mar. 08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 
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