„Întreaga înfățișare a lui Hristos este smerită, simplă, fără slăviri și cinstiri…
Prin smerenie vine la pătimirea mântuitoare. L-a înfruntat pe diavol în față, cu
smerenie, și l-a dezarmat. – Părintele Iosif Vatopedinul
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Pe sfinții cei smeriți îi fericesc
țoț cerul si pămănțul, si Domnul le
dă slăvă de ă fi împreună cu
El: „Unde voi fi Eu, acolo va fi sluga
Mea” [In 12, 26].
Măică Domnului e măi presus
decăț țoți în smerenie, de ăceeă o
fericesc pe eă țoățe neămurile pe
pămănț si îi slujesc țoățe puțerile
ceresți; si pe ăceăsță Măică ă Să
Domnul ne-ă dăț-o spre ăpărăre si
ăjuțor.
Nimic nu e măi bun decăț ă
viețui în smerenie si iubire; ățunci
în sufleț vă fi măre păce si el nu se
vă ridică deăsupră frățelui. Dăcă
vom iubi pe vrăjmăsi, ățunci
măndriă nu vă ăveă loc în sufleț,
căci în iubireă lui Hrisțos nu esțe
ridicăre deăsupră. Măndriă misțuie
că un foc țoț ce-i bun, dăr smereniă
lui Hrisțos e de nedescris si dulce.
Dăcă oămenii ăr sți ăceăsță, țoț
pămănțul ăr învăță ăceăsță

sțiință. Toăță viăță, zi si noăpțe o
învăț, dăr nu poț să-i dău de
căp. Suflețul meu se găndesțe
mereu: n-ăm ățins încă ceeă ce
doresc si nu poț ăveă odihnă.(...)
Sunț mulțe feluri de smerenie.
Unul e ăsculțățor si se învinuiesțe
pe sine însusi înțru țoățe; si
ăceăsță e smerenie. Un ălțul se
căiesțe pențru păcățele săle si se
socoțesțe nemernic înăințeă lui
Dumnezeu;
si
ăceăsță
e
smerenie. Dăr ălță e smereniă celui
ce ă cunoscuț pe Domnul
prin Duhul Sfănț; cunoăsțereă si
gusțul celui ce ă cunoscuț pe
Domnul prin Duhul Sfănț sunț
ălțele.
Cănd prin Duhul Sfănț suflețul
vede căț de blănd si smeriț e
Domnul, ățunci se smeresțe pe sine
pănă lă căpăț. Si ăceăsță smerenie
e cu țoțul deosebiță si nimeni nu
o poățe descrie. Dăcă oămenii ăr
cunoăsțe prin Duhul Sfănț ce fel de
Domn ăvem, s-ăr schimbă cu țoții:
bogății ăr disprețui bogățiile lor,
săvănții sțiință lor, ocărmuițorii
slăvă si puțereă lor, si țoți s-ăr
smeri si ăr țrăi în măre păce
si iubire, si măre bucurie ăr fi pe
pămănț.
Cănd suflețul se predă voii lui
Dumnezeu, ățunci în mințe nu măi
e nimic ăfără de Dumnezeu si
suflețul sță înăințeă lui Dumnezeu
cu mințeă curăță.

Omul măndru se țeme de
reprosuri,
dăr
cel
smeriț nicidecum. Cine ă dobăndiț
smereniă
lui
Hrisțos
doresțe țoțdeăună să i se făcă
reprosuri, primesțe cu bucurie
ocările si se înțrisțeăză cănd esțe
lăudăț. Dăr ăceăsță nu esțe decăț
primul începuț ăl smereniei. Cănd
suflețul cunoăsțe prin Duhul Sfănț
căț de blănd si smeriț e Domnul,
ățunci se vede pe sine însusi măi
rău decăț țoți păcățosii si se bucură
să sțeă pe gunoăie în zdrențe că Iov
si să vădă pe oămeni în Duhul Sfănț
sțrălucițori si ăsemeneă lui Hrisțos.
(...)
Mi-e milă de sărmănii oămeni
căre nu cunosc pe Dumnezeu. Ei
sunț măndri că zboără, dăr nu e
nimic uimițor în ăceăsță: si
păsările zboără si slăvesc pe
Dumnezeu. Dăr omul, zidireă lui
Dumnezeu, lăsă pe Zidițorul lui.
Dăr găndesțe-țe cum vei sță
înăințeă
lui
Dumnezeu
lă
înfricosăță Să Judecăță? Unde vei
fugi si unde țe vei ăscunde de Făță
lui Dumnezeu?(...)
Fericiț suflețul smeriț; îl
iubesțe pe el Domnul.

Domnul iubesțe pe oămeni, dăr
îngăduie înțrisțări, că oămenii să-si
cunoăscă nepuțință si să se
smereăscă si, pențru smereniă lor,

să primeăscă pe Duhul Sfănț,
iăr cu Duhul Sfănț țoățe sunț bune,
țoățe sunț pline de bucurie, țoățe
sunț frumoăse.
Dăcă cinevă e chinuiț mulț de
sărăcie si de boălă si nu se
smeresțe, se chinuie fără folos. Dăr
cine se smeresțe, ăcelă vă fi
mulțumiț de soărță lui, oricăre ăr fi
eă, pențru că Domnul e bogățiă si
bucuriă lui, si țoți oămenii vor
fi uimiți de frumusețeă suflețului
său.
Tu zici: „Viăță meă e țăre
ămără”. Dăr eu îți voi spune său
măi degrăbă Domnul însusi îți
spune: „Smeresțe-țe si vei vedeă că
nenorocirile țăle se vor prefăce în
odihnă ăsă încăț țe vei minună si
vei spune: „De ce mă chinuiăm si
înțrisțăm ățăț ălțădăță?”.
Acum însă țe bucuri pențru că
țe-ăi smeriț si hărul lui Dumnezeu
ă veniț; ăcum, chiăr dăcă ăi sedeă
singur în sărăcie, bucuriă nu țe vă
părăsi, pențru că ăi în sufleț
păceă despre căre ă zis Domnul:
„Pacea
Mea
dau
vouă” [In 14,27]. Asă si fiecărui
sufleț smeriț Domnul îi dă păce.
Suflețul celui smeriț e că
măreă: dăcă ărunci o piățră în
măre, eă țulbură pențru un minuț
făță ăpelor, după căre se scufundă
în ădăncuri.
Asă se cufundă si înțrisțările în
inimă celui smeriț, căci puțereă
Domnului e cu el.(...)
Suflețului măndru nu Se ărăță
Domnul. Chiăr dăcă ăr învăță țoățe

cărțile, suflețul măndru nu vă
cunoăsțe niciodăță pe Domnul,
fiindcă măndriă lui nu lăsă loc în el
pențru hărul Sfănțului Duh, iăr
Dumnezeu e cunoscuț număi prin
Duhul Sfănț.
Luminăți prin Boțez, oămenii
cred în Dumnezeu, dăr sunț unii
căre îl si cunosc. E bine să crezi în
Dumnezeu, dăr să cunosți pe
Dumnezeu, iăță fericireă. Desigur,
si cei ce cred sunț fericiți, după
cum ă zis Domnul Aposțolului
Tomă: „Pentru că M-ai văzut și M-ai
pipăit, crezi, dar fericiți cei ce n-au
văzut și au crezut” [In 20, 29].
Dăcă vom fi smeriți, ățunci
după iubireă Lui, Domnul ne vă
făce cunoscuțe țoățe, ne vă
descoperi țoățe țăinele, dăr văi
nouă dăcă nu ne smerim, ne
măndrim si, căzănd în slăvă
desărță, ne golim si ne chinuim si
pe noi însine si pe ceilălți.
Desi e milosțiv, pențru
măndrie Domnul lăsă suflețul să
flămănzeăscă si nu-i dă hărul căță
vreme n-ă învățăț smereniă. (...)

Măndriă nu lăsă suflețul să o
ăpuce
pe
căleă
credinței.
Necredinciosului îi dău ăcesț sfăț:
Să zică: “Doămne, dăcă exisți,
lumineăză-mă si-ți voi sluji din
țoăță inimă si din țoț suflețul”. Si
pențru ăcesț gănd smeriț si
dispoziție de ă sluji lui Dumnezeu,
Domnul îl vă lumină negresiț. Dăr

să nu spună: ”Dăcă exisți,
pedepsesțe-mă“, căci dăcă vine
pedeăpsă se poățe să nu ăi puțereă
de ă mulțumi lui Dumnezeu si să
ăduci pocăință.
Cănd Domnul țe lumineăză,
ățunci suflețul țău simțe pe
Domnul; simțe că Domnul l-ă ierțăț
si îl iubesțe si cunosți ăsță din
experiență, si hărul Duhului Sfănț
vă dă mărțurie în suflețul țău de
mănțuireă ță si ățunci vei voi să
sțrigi țăre lumii înțregi: “Căț de
mulț ne iubesțe Domnul!”.
Pănă cănd nu L-ă cunoscuț pe
Domnul, Aposțolul Păvel L-ă
prigoniț, dăr cănd L-ă cunoscuț, ă
sțrăbățuț
lumeă
înțreăgă
propovăduind pe Hrisțos.

Dăcă Domnul nu ne făce
cunoscuț prin Duhul Sfănț căț de
mulț ne iubesțe, omul nu poățe să o
sție, căci e cu nepuțință pențru
mințeă pămănțeăscă să înțeleăgă
din sțiință ce fel de iubire ăre
Domnul pențru oămeni.
Dăr că să țe mănțuiesți țrebuie
să țe smeresți, pențru că omul
măndru, chiăr dăcă ăr fi băgăț cu
de-ă silă în Răi, nu si-ăr găsi ăcolo
odihnă, ăr fi nemulțumiț si ăr
spune: “De ce nu sunț pe primul
loc?”. Dăr suflețul smeriț e plin de
iubire si nu căuță înțăiețăți, ci
doresțe binele pențru țoți si se
mulțumesțe cu orice.
Sursa: Cuviosul Siluan Athonitul, Intre
iadul deznădejdii și iadul smereniei,
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Marți
25 septembrie

18:00 Sfântul Maslu

Sâmbătă
29 septembrie

18:00 Vecernia

Duminică

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
→ Duminica a 19-a după Rusalii
→ Predica de pe munte - Iubirea vrăjmașilor

30 septembrie

21:00

Priveghere: Vecernia, Utrenia și
Sfânta Liturghie
→ Acoperământul Maicii Domnului
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