
 

 

 

Cea mai mare pedeapsă, pentru om, este ca Dumnezeu să-l lase în voia sa proprie.  
 – Starețul Sofronie de la Essex 

 
 
 

Pătimirile vremelnice nu 

înseamnă nimic în sine; le dăm 

însemnătate în virtutea împătimirii 

noastre de pământ și de tot ce e 

stricăcios, a răcelii noastre față de 

Hristos și de veșnicie. 

Rabzi amăreala și gustul grețos 

al doctoriilor; rabzi chinuitoarele 

tăieri și arderi (cauterizări) de 

mădulare; rabzi înfometarea 

prelungită, închiderea prelungită în 

odaie; rabzi toate acestea pentru a 

căpăta sănătatea pierdută a trupului, 

care odată vindecat negreșit se va 

îmbolnăvi din nou, negreșit va muri 

și va putrezi. Rabdă, așadar, Paharul 

lui Hristos, ce aduce tămăduire și 

veșnică fericire sufletului tău 

nemuritor. 

Dacă Paharul îți va părea 

nesuferit, ucigător, acest lucru te dă 

în vileag: numindu-te „al lui Hristos”, 

nu ești de fapt al Lui. Pentru 

adevărații următori ai lui Hristos, 
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Paharul lui Hristos e un pahar de 

bucurii. Astfel, Sfinții Apostoli, după 

ce au fost bătuți înaintea soborului 

iudeilor, „se duceau de la fața 

soborului bucurându-se că pentru 

numele Domnului Iisus s-au 

învrednicit a fi necinstiți” (Fapte V, 

41). 

Auzit-a dreptul Iov vești amare. 

Veste după veste venea să izbească în 

inima lui tare. Cea din urmă veste a 

fost și cea mai grea: lovirea tuturor 

fiilor și fiicelor lui de o moarte 

năprasnică, fără veste, cumplită. De 

multa întristare și-a rupt hainele 

dreptul Iov, și-a pus cenușă în cap: 

din lucrarea credinței supuse care 

sălășluia în el a căzut la pământ, s-a 

închinat Domnului și a zis: „Gol am 

ieșit din pântecele maicii mele, și gol 

mă voi și întoarce acolo. Domnul a dat, 

Domnul a luat, fie numele Domnului 

binecuvântat. Cum a plăcut Domnului, 

așa s-a și făcut: fie numele Domnului 

binecuvântat în veci!” (Iov I, 21). 

Încredințează-te întru 

simplitatea inimii Celui la Care și 

perii capului tău sunt numărați: El 

știe cât de mare trebuie să fie Paharul 

tămăduitor care îți va fi dat. 

Privește adesea la Iisus: El este 

înaintea ucigașilor lui ca mielul fără 

glas înaintea celor ce-l tund; a fost dat 

morții ca o oaie fără de răspuns 

junghierii. Nu îți abate ochii de la el, 

și pătimirile tale vor fi pătrunse de 

dulceață cerească, duhovnicească; 

prin rănile lui Iisus se vor tămădui 

rănile inimii tale. 

„Opriți-vă!” – le-a grăit Domnul 

celor care voiau să-L apere în grădina 

Ghetsimani, iar celui ce venise pentru 

a-L lega i-a vindecat urechea tăiată 

(Lc. XXII, 51). 

„Au ți se pare”, i-a răspuns 

Domnul celui ce încerca să abată de la 

El Paharul cu arma, „că nu pot a ruga 

acum pe Tatăl meu și să-Mi trimită 

mai mult de doisprezece legiuni de 

îngeri?” (Mt. XXVI, 53) 

În vreme de restriște nu căuta 

ajutor omenesc; nu pierde vremea 

prețioasă, nu cheltui puterile 

sufletului tău căutând acest 

neputincios ajutor. Așteaptă ajutor 

de la Dumnezeu: la porunca Lui, când 

va veni vremea potrivită, vor veni 

oameni și te vor ajuta. 

Tăcut-a Domnul înaintea lui Pilat 

și Irod, n-a rostit nicio dezvinovățire. 

Urmează și tu acestei înțelepte și 

sfinte tăceri atunci când vei vedea că 

vrăjmașii tăi te judecă cu hotărârea 

de a te osândi oricum, te judecă doar 

pentru a-și ascunde reaua voință sub 

masca judecății. 

Când premers de nori ce se 

adună amenințători sau adus fără 

veste de un vânt sălbatic se va arăta 

înaintea ta Paharul, spune lui 

Dumnezeu cu privire la el: „Facă-se 

voia Ta!”. Ești ucenicul, următorul și 



 

sluga lui Iisus. Iisus a zis: „Dacă 

cineva Îmi slujește Mie, să Îmi urmeze: 

și unde voi fi Eu, acolo va fi și sluga 

Mea” – iar el și-a petrecut viața 

pământească în pătimiri: a fost 

prigonit de la naștere și până la 

mormânt; răutatea i-a pregătit 

moarte silnică de când era în scutece. 

Atingându-și țelul, ea nu s-a săturat: 

se străduiește să șteargă de pe fața 

pământului până și pomenirea Lui. 

Pe cărarea pătimirilor 

vremelnice au trecut în fericita 

veșnicie, în urma Domnului, toți 

aleșii Lui. Nu este cu putință nouă, 

care petrecem în plăceri trupești, să 

rămânem totodată într-o stare 

duhovnicească. Tocmai de aceea 

Domnul dă mereu celor iubiți ai Lui 

Paharul Său, prin acest Pahar făcând 

să rămână în ei moartea față de lume 

și putința de a via viața Duhului. A zis 

Preacuviosul Isaac Sirul: „Omul de 

care poartă grijă aparte Dumnezeu se 

cunoaște după aceea că i se trimit 

mereu necazuri”. 

Roagă-L pe Dumnezeu să abată 

de la tine toată nevoia, toată ispita. 

Nu se cuvine să te arunci cu 

îndrăzneală în vâltoarea necazurilor: 

aceasta este fapta nădăjduirii trufașe 

în sine. Atunci însă când necazurile 

vin singure, să nu crezi că ele au venit 

întâmplător, fiindcă așa s-au legat 

împrejurările. Nu, ele au fost 

îngăduite de nepătrunsa Pronie a lui 

Dumnezeu. Plin de credință, de 

bărbăția și îndelunga răbdare pe care 

le naște ea, să plutești fără frică prin 

întuneric și prin furtuna care urlă 

către limanul lin al veșniciei: te 

călăuzește în chip nevăzut Însuși 

Iisus. 

Cu adâncă și evlavioasă cugetare 

învață rugăciunea pe care Domnul a 

adus-o Tatălui în grădina Ghetsimani 

în multostenicioasele ceasuri ce au 

premers pătimirilor și morții Sale pe 

cruce. Cu această rugăciune să 

întâmpini și să birui orice necaz. 

„Părintele meu”, S-a rugat 

Mântuitorul, „de este cu putință, 

treacă de la Mine Paharul acesta: însă 

nu precum voiesc Eu, ci precum Tu 

voiești” (Mt. XXVI, 39). 

Roagă-te lui Dumnezeu să 

depărteze de la tine toată nevoia și 

totodată leapădă-te de voia ta ca de o 

voie păcătoasă și oarbă; 

încredințează-te pe tine însuți, 

sufletul și trupul tău, întâmplările 

trăite de tine acum și în viitor, pe cei 

apropiați inimii tale, voii atotsfințite 

și preaînțelepte a lui Dumnezeu. 

„Privegheați și vă rugați ca să nu 

intrați în ispită: că duhul este 

osârduitor, iar trupul neputincios” 

(Mt. XXVI, 41). Când te înconjoară 

necazurile trebuie să te rogi mai des 

ca să atragi la tine un har deosebit al 

lui Dumnezeu. Numai cu ajutorul 



 

unui har deosebit poți călca peste 

toate necazurile vremelnice.  

După ce ai primit de sus darul 

răbdării, priveghează cu luare aminte 

asupra ta ca să păstrezi, să ții la tine 

harul lui Dumnezeu, ca nu cumva 

păcatul să se furișeze pe nebăgate de 

seamă în sufletul sau trupul tău și să 

gonească de la noi harul lui 

Dumnezeu. 

Iar dacă din nebăgare de seamă 

și împrăștiere vei lăsa să se strecoare 

în tine păcatul, și mai ales pe cel către 

care este atât de înclinat trupul 

nostru neputincios, care spurcă și 

trupul și sufletul, harul se va depărta 

de la tine, te va lăsa neputincios, 

descoperit. Atunci, necazul îngăduit 

de Dumnezeu spre mântuirea și 

desăvârșirea ta va năvăli fără cruțare 

asupră-ți, te va strivi cu întristare, 

trândăvie, deznădejde, cum se 

întâmplă celui care nu are evlavia 

cuvenită față de darul lui Dumnezeu. 

Grăbește-te să redai inimii, prin 

pocăință nefățarnică și hotărâtoare, 

curăția ei – iar prin curăție îi vei 

aduce darul răbdării: fiindcă acesta, 

ca Dar al Duhului Sfânt, odihnește 

numai în cei curați. 

Sursa: Sfântul Ignatie Briancianinov,  

Cuvinte către cei care vor să se mântuiască, 

Editura Sofia, București, 2000

Luni 9 apr. 08:00 
Utrenia și Sfânta Liturghie 
→ Sfintele Paști 

Marți 10 apr. 08:00 
Utrenia și Sfânta Liturghie 
→ Sfintele Paști 

Miercuri 11 apr. 08:00 

Utrenia și Sfânta Liturghie 
→ Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, 
episcopul Râmnicului 

Vineri 13 apr. 08:00 
Utrenia și Sfânta Liturghie 
→ Izvorul Tămăduirii 

Duminică 15 apr. 08:00 

Utrenia și Sfânta Liturghie 
→ Duminica a 2-a după Paști (a Sfântului 
Apostol Toma) 

   
 

 
Pentru a fi la curent cu programul, în cazul în care apar modificări, vă rugăm  
să vă abonați la buletinul online și să verificați site-ul nostru: sfantul-ilie.ro 

Strada Doamnei, Nr. 18, Sector 3, București 


