
 

 

 

„Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei,  
dacă veți avea dragoste unii față de alții.”  – Ev. Ioan 13, 35 

 
 

 

Pentru ce suferă  omul pe 

pă mă nt, pentru ce duce necăzuri s i 

î ndură  rele? Suferim pentru că  nu 

ăvem smerenie. Î n sufletul smerit 

viăză  Duhul Sfă nt s i El dă  sufletului 

libertăteă, păceă, iubireă s i 

fericireă.  Suferim pentru că  nu î l 

iubim pe frăte. Domnul zice:    

„Iubiți-vă unii pe alții și veți fi 

ucenicii Mei” [În 13, 34-35]. Pentru 

iubireă de frăte vine iubireă lui 

Dumnezeu. 

Nu vreău să  scriu multe, ci vă  

rog număi ăceăstă: Îubit i-vă  unii pe 

ălt ii s i vet i vedeă ătunci milă 

Domnului. Nu gă ndi, suflete, că  

Domnul te iubes te, dăcă  te uit i lă 

cinevă cu dus mă nie. O, nu! Măi 

degrăbă  te iubesc demonii, pentru 

că  te-ăi fă cut slujitorul lor. Dăr nu 

î ntă rziă, pocă ies te-te s i cere de lă 

Domnul putereă de ă iubi pe frătele, 

s i vei vedeă ătunci păce î n sufletul 

tă u. 
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Din toăte puterile ceret i de lă 

Domnul smerenie s i iubire 

fră t eăscă , fiindcă  pentru iubireă de 

frăte dă  Domnul hărul Să u. 

Adeseori, pentru un singur 

sălut sufletul simte î n el o 

schimbăre binefă că toăre; s i, 

dimpotrivă , pentru o singură  

privire dus mă noăsă   se pierde 

hărul s i iubireă lui Dumnezeu. 

Atunci î nsă  că ies te-te degrăbă  că 

păceă lui Dumnezeu să  se î ntoărcă  

î n sufletul tă u. 

Dăcă  vom iubi din toăte 

puterile pe frătele s i ne vom smeri 

sufletul nostru, biruint ă vă fi ă 

noăstră , pentru că  Domnul dă  hărul 

Să u măi cu seămă  pentru iubireă de 

frăte. 
 

Sursa: Cuviosul Siluan Athonitul, Între 
iadul deznădejdii și iadul smereniei, editura 
Deisis, 2001 
 

 

Părinte, atunci când nu le dau 

dreptate altora pentru vreo faptă 

a lor, aceasta înseamnă că am o 

inimă înăsprită? 

– Nu le dăi dreptăte ăltoră s i te 

î ndreptă t es ti pe tine? Lă Judecătă 

de Apoi nici Hristos nu te vă 

î ndreptă t i.  

Se poăte că î ntr-un ănume 

moment inimă omului să  se făcă  

ăsemeneă pietrei ătunci că nd o 

î ntă mpini cu ră utăte, s i î n ălt 

moment să  devină  foărte gingăs ă  

ătunci că nd o î ntă mpini cu 

drăgoste. Să  dobă ndes ti inimă  de 

mămă ! Vezi, mămă pe toăte le iărtă  

s i uneori se făce că  nu vede. Cine 

făce lucrăre duhovniceăscă  corectă  

ăflă  circumstănt e ătenuănte pentru 

tot i, tuturor le dă  dreptăte, iăr pe 

sine niciodătă  nu se î ndreptă t es te, 

chiăr s i ătunci că nd ăre dreptăte. 

Totdeăună spune că  este vinovăt, 

pentru că  se gă ndes te că  nu pune î n 

văloăre prilejurile ce i se dău. Vede, 

de pildă , pe unul că  fură  s i se 

gă ndes te că  s i el î nsus i, dăcă  nu ăr fi 

fost ăjutăt, ăr fi furăt măi mult decă t 

ăcelă, s i spune: „Dumnezeu m-ă 

ăjutăt pe mine, î nsă  eu mi-ăm 

î nsus it dărurile Lui. S i ăcestă este 

un furt măi măre. Diferent ă este că  

furtul ăceluiă se vede, î n timp ce ăl 

meu nu se vede”. 

Astfel se osă ndes te pe sine s i 

judecă  cu î ngă duint ă  pe ăproăpele 

lui. Său dăcă  vă vedeă lă ăltul o 

neputint ă , fie mică , fie măre, o 

justifică  pună nd gă nduri bune. Se 



 

gă ndes te că  s i el î nsus i ăre multe 

neputint e pe căre le vă d ceilălt i. 

Pentru că  de căută  cinevă ăflă  

multe „stră mbă turi” î n el î nsus i, ăs ă 

î ncă t să -l poătă  î ndreptă t i cu 

us urint ă  pe ăproăpele. Că te s i că te 

nu ăm fă cut! Păcatele tinereții și ale 

neștiinței mele nu le pomeni, 

Doamne [Ps.25]. 

Sursa: Cuviosul Paisie Aghioritul, Nevoință 
duhovnicească, editura Evanghelismos, 
2012 

 

– Sfint ii Pă rint i spun că  trebuie 

să  că ută m că fiecăre lucrăre, gă nd s i 

muncă  ă noăstră , totul să  izvorăscă  

din inimă , că ci cu inimă simt im, iăr 

nu cu minteă.  

Cu minteă cugetă m, iăr că nd totul 

izvoră s te din inimă  ătunci ăjungem 

lă concentrăreă tuturor puterilor 

mint ii î n inimă . 

Că nd ne rugă m făcem ăceăstă 

din inimă , că ci Domnul este Domnul 

inimii. El este centrul viet ii fiecă rei 

fiint e vii. El este sprijinitorul viet ii 

s i nu trebuie să -L că ută m 

ăltundevă. El se ăflă  ăici s i ăs teăptă  

să -L primim s i să  credem î n El. Noi 

ăvem put ină  credint ă  s i î ncredere î n 

Domnul. Că nd vom ăveă ătă tă 

î ncredere î n El că t ăvem î n prietenii 

nos tri că nd î i rugă m să  făcă  cevă 

pentru noi, că nd vom ăveă ătă tă 

î ncredere, nici noi s i nici t ără 

noăstră  nu vă măi suferi ătă tă. 

Hăosul gă ndurilor din noi s i din 

t ără noăstră  vine din gă ndurile 

noăstre. Noi suntem cei căre 

pricinuim lipsă de ărmonie ă 

gă ndurilor, iăr dăcă  politicienii 

nos tri ăr fi tot i î ntr-un cuget nu ăm 

măi fi î n stăreă ăceăstă. Suntem 

cons tient i că  î n noi se ăflă  o energie 

s i o viăt ă  dumnezeiăscă . Fiecăre 

persoănă  că energie dumnezeiăscă , 

că nd se unes te cu celelălte, creeăză  

o putere uriăs ă , iăr dus mănul fuge 

de ăceăstă, că ci î n eă să lă s luies te 

ărmoniă, iăr î n el dezbinăreă. Dăcă  

politicienii nos tri ăr fi unit i, noi nu 

ăm măi ăveă dus măni, ătunci nu ăr 



 

măi fi de folos dus mănului nici 

ărmele, nici oăsteă, nimic. 

Noi suntem fiint e dă ruite de 

Dumnezeu, dăr nu s tim să  tră im 

cum se cuvine s i făcem iăd s i î n noi, 

s i î n jurul nostru. 

Vlă dică Nicolăe istoriseă cum 

un preot cereă mereu să  fie mutăt 

î ntr-ălt loc. Vlă dică ă ră spuns ăstfel 

cererii săle: „Pă rinte, cu drăgă  

inimă  te-ăs  schimbă unde dores ti, 

dăcă  nu te-ăi stră mută tu singur 

ăcolo” s i ă ădă ugăt: „Nici mă căr 

diăvolul nu poăte făce ătă t ră u 

omului că t î s i făce el singur.” 

Dumnezeu ne-ă dă ruit totul, de 

noi depinde să  fim buni. Dăcă  

purtă m grijă î nsus irilor rele ăle 

ănumitor oămeni căre ne vorbesc, 

nu putem ăveă păce s i pocă int ă . De 

ce Domnul porunces te să -i iubim pe 

vră jmăs ii nos tri? O făce nu pentru 

ei, ci pentru noi. Ată tă vreme că t 

t inem î n noi gă ndul lă vă tă măreă pe 

căre ne-ău pricinuit-o vră jmăs ii, 

prietenii, rudele, ăpropiăt ii nos tri, 

nu ăvem păce s i linis te, tră im î ntr-o 

stăre de iăd. Trebuie să  ne slobozim 

de ăcest ră u, să -l izgonim că s i cum 

n-ăr fi nimic, să  iertă m totul. Tocmăi 

de ăceeă, pă rint ii trebuie să  î ndure 

multe î n viăt ă  s i î n fămilie cu copiii. 

Sursa: Starețul Tadei, Cum îți sunt 
gândurile așa îți este și viața, editura 
Predania, Mănăstirea Vitovnița

Marți 
11 februarie 

  

18:00 Sfântul Maslu 
   

Sâmbătă 
15 februarie 

  

18:00 Vecernia 

Duminică 08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 
16 februarie  Ap. 1 Corinteni 6, 12-20; Ev. Luca 15, 11-32; glas 2 

 

 

→ Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului 
risipitor) 
→ Sfinții Sfințiți Mucenici Pamfil preotul și Valent diaconul 
→ Sfântul Îerărh Flăviăn, ărhiepiscopul Constăntinopolului 
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