
 

 

 

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

 
 

 

Calea creș tinului ește î n felul 

urma tor. La î nceput omul ește atraș 

de Dumnezeu cu Harul Sa u. Dupa  ce 

ește deja atraș, atunci î ncepe lunga 

perioada  de î ncercare. Ește pușa  la 

î ncercare libertatea omului ș i 

î ncrederea șa î n Dumnezeu care 

ește pușa  la o proba  „dura ”. 

La î nceput cererile ca tre 

Dumnezeu, mici șau mari, chiar ș i 

ruga mint ile ce abia șunt formulate, 

șunt î mplinite de obicei de ca tre 

Dumnezeu î ntr-un mod grabnic ș i 

minunat. 

Î nșa  atunci ca nd vine perioada 

de î ncercare, atunci toate șe 

șchimba  ș i parca  cerul șe î nchide ș i 

devine șurd la toate ruga mint ile. 

Pentru creș tinul î nfla ca rat, toate î n 

viat a șa șe fac cu greutate. 

Comportamentul oamenilor fat a  de 

el șe î nra uta t eș te, î nceteaza  șa -l mai 

cinșteașca . Ceea ce î nga duie la alt ii, 

la el nu î nga duie, munca șa ește 

pla tita , aproape totdeauna, cu mai 
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put in deca t șe cuvine, trupul șa u 

ește predișpuș cu uș urint a  bolilor. 

Natura, oamenii, toate șe î ntorc 

î mpotriva șa. 

Cu toate ca  harișmele șale 

fireș ti nu șunt mai prejoș deca t 

harișmele celorlalt i, nu afla  condit ii 

favorabile șa  le foloșeașca . Pe la nga  

aceștea, șufera  multe atacuri de la 

puterile demonice, iar punctul 

culminant ește neșuferita ma hnire 

pricinuita  de dumnezeiașca 

pa ra șire. Atunci pa timirea șa 

ajunge la culme, pentru ca  omul î n 

î ntregime ește ra nit pe toate 

planurile exiștent ei șale. 

Dumnezeu î l pa ra șeș te pe om? 

Ește cu putint a  aceașta? 

S i totuș i, î n locul tra irii 

apropierii lui Dumnezeu, vine î n 

șuflet șentimentul ca  Acela ește 

infinit, inacceșibil, departe, dincolo 

de lumea aștrala  ș i toate invoca rile 

adreșate Lui șe pierd î n imenșitatea 

lumii șpat iale. Sufletul î ș i 

intenșifica  la untric ștriga tul șa u 

ca tre El, dar nu vede î nca  nici ajutor, 

nici luarea-aminte. Atunci toate 

devin î mpova ra toare. 

Toate șe izbuteșc cu o oșteneala  

neșpuș de mare. Viat a șe umple de 

chinuri ș i î n om șe naș te 

șimt a ma ntul ca  așupra șa loveș te 

bleștemul ș i ma nia lui Dumnezeu. 

Dar ca nd vor trece acește 

î ncerca ri, atunci va vedea cum 

purtarea de grija  minunata  a lui 

Dumnezeu l-a pa zit cu mare grija  î n 

toate așpectele viet ii șale. 

Experient a milenara , care șe 

preda  din generat ie î n generat ie, 

șpune ca  atunci ca nd Dumnezeu va 

vedea credint a șufletului 

nevoitorului pe care o are pentru El, 

aș a cum a va zut credint a lui Îov, î l va 

pova t ui prin abișuri ș i la î na lt imi 

care nu șunt acceșibile altora. 

Cu ca t mai deplina  ș i mai 

puternica  ește credint a ș i 

î ncrederea omului î n Dumnezeu, cu 

ata t mai mare ește ș i ma șura 

î ncerca rilor, precum ș i deplina tatea 

experient ei, care poate ajunge la o 

mare ma șura . 

Atunci i șe arata  limpede ca  a 

ajunș la limitele pește care nu poate 

trece omul. 
 

Sursa: marturieathonita.ro 
Arhimandritul Sofronie, Cuviosul Siluan 
Athonitul, Editura Reîntregirea, 2009 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Diavolul, î n ra utatea lui, 
foloșeș te multe metode ca șa -i 
prinda  pe oameni. El î ș i î ncepe 
î nva luirile prin ceea ce ește mai mic. 
Vedet i, el voia șa -l faca  pe Saul șa  
așculte nebuniile Pytonișei, dar 
daca  l-ar fi șfa tuit dintr-odata , Saul 
n-ar fi luat î n șeama  șfatul, el care a 
gonit de la șine felul aceșta de 
femei. Aș a ca  el a act ionat cu 
șurprindere ș i progreșiv. Dupa  ce  
n-a așcultat de Samuel ș i a jertfit î n 
lipșa lui, Saul a ra șpunș la 
imputa rile care i șe fa ceau: „Din 
pricina duș manilor, am foșt nevoit” 
ș i î n loc șa  pla nga , cum ș-ar fi 
cuvenit, el șe purta ca unul care n-a 
șa va rș it niciun ra u. Mai ta rziu, 
Domnul a dat porunci î mpotriva 
amalecit ilor pe care Saul le-a 
î nca lcat. 

Au venit apoi faptele vinovate 
î mpotriva lui David ș i aș a, pe 
neșimt ite, treptat, aluneca nd 
necontenit, a ajunș la pra paștia 
pierzaniei ș i ș-a pra buș it î n ea. 
Acelaș i lucru ș-a î nta mplat ș i cu 
Cain. Diavolul nu-l î ndeamna  de la 
î nceput la uciderea fratelui șa u, ca  
nu l-ar fi determinat ș-o 
șa va rș eașca . Ci, mai î nta i, l-a șfa tuit 
ca  poate șa  î nfa t iș eze lui Dumnezeu 
jertfe ș i mai proaște, zica ndu-i:  
„Nu-i aceașta o greș eala ”. Apoi, a 
aprinș î n el ura ș i gelozia, zica ndu-i 
mereu: „î nca  ș i aceașta nu poate 
avea vreo urmare”. Dupa  care, a 
hota ra t șa -l ucida  ș i șa -ș i 
ta ga duiașca  fapta ș i nu ș-a oprit 
pa na  ca nd nu a î nfa ptuit crima.  

Aștfel, de la î nceput trebuie șa  
ne î mpotrivim. Chiar de-am ra ma ne 
la cele dinta i greș eli, nici aceștea nu 
trebuie ignorate. Dar ca nd voint a 
nu vegheaza , ra ul șe ma reș te. De 
aceea, nimic nu trebuie la șat 
deoparte, ci trebuie î nla turat de la 
î nceput. Nu șocotit i doar 
î nșemna tatea greș elii, care poate fi 
mica , ci cugetat i ca  de nu vet i lua 
șeama, ea va deveni ra da cina unui 
mare ra u. 

Chiar de va  vet i mira, va  voi 
șpune ca  pa catele cele grele nu cer 
ata ta atent ie ca greș elile mici ș i 
uș oare. Greutatea î nșa ș i a celor 
dinta i ne face șa  le î nconjura m, î n 
timp ce greș elile mici, din pricina 
put inei lor î nșemna ta t i, ne 
î ndeamna  la nepa șare; ele nu ne 
î mboldeșc șa  ne trezim ca șa  le 



 

alunga m ș i, î n vreme ce la ncezim, 
ele șe fac mai mari cu repeziciune. 
Ește î ntocmai ca ș i î n cazul 
șuferint elor trupeș ti.  

Nimeni nu șe arunca  î n brat ele 
pa catului degraba  ș i dintr-odata . 
Zace î n duhul omului o ruș inare 
î nna șcuta , un reșpect fireșc pentru 
ceea ce ește bine. S i el n-ar putea 
numaideca t șa  devina  ata t de 
neruș inat ca șa  ta ga duiașca  totul. Se 
pierde cu î ncetul, treptat, uita nd de 
șine. Treptat idolatria ș-a furiș at î n 
lume ca urmare a cinștirilor prea 
mari ce șe da deau oamenilor. 

De așemenea, treptat, ș-a ajunș 
la adorarea celor vii ș i a celor mort i 
ș i tot treptat a biruit ștrica ciunea ș i 
celelalte vicii. Vedet i? Cineva ra de 
ca nd nu șe cade. Ește dojenit, dar 

altul î l liniș teș te, zica nd: „E un lucru 
fa ra  î nșemna tate. Ce ra u ește șa  
ra zi? Ce urma ri pot fi?”. Î n realitate 
ra șul aduce guștul glumelor 
proaște, al vorbirilor ruș inoașe ș i 
î nșeș i faptele ruș inoașe. Ește t inut 
de ra u cineva ca -ș i ba rfeș te 
aproapele, ca -l așupreș te cu 
vorbele, ca  zice ra u de el. Acela șe 
î mpaca  ș i zice: „A ba rfi nu î nșeamna  
nimic”. Cu toate aceștea, vorbirea de 
ra u za mișleș te ura  grozava , 
duș ma nii fa ra  odihna , oca ri 
neșfa rș ite. Dupa  oca ri urmeaza  
loviri, dupa  loviri, adeșea, ucideri. S i 
aș a, duhul ra u ne duce de la micile 
greș eli la cele mari ș i de la cele mari 
la dezna dejde.  
 

Sursa: Sfântul Ioan Gura de Aur, Cuvinte 
alese, Editura Reîntregirea

Luni  
9 martie 

08:00 Liturghia Darurilor mai înainte sfințite 
 → Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia 
  

Marți 
10 martie 

  
18:00 Sfântul Maslu 

   

Sâmbătă 
14 martie 

08:00 Ceasurile, Sfânta Liturghie și Parastas 
 → Pomenirea morților 

18:00 Vecernia și Litia 

Duminică 08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 
15 martie 
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