„Fără voia lui Dumnezeu nici nu ne îmbolnăvim, nici nu murim.”
– Sfântul Iosif Isihastul
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Se spune în Evanghelie:
„Strâmtă este poarta și
îngustă este calea care duce la
viață și puțini sunt care o
află.” (Matei 7, 14).
Contemplăm
zidirea
omului și măreția gândului
lui Dumnezeu de a-l mântui
pe om pentru veșnicie. Cum
se împacă acestea cu faptul că
puțini află calea cea îngustă
care duce la viață? Versetul
pe care l-am citat ne spune
oare că puțini se vor mântui
și mulți se vor pierde? Iar
dacă este așa, atunci cum se
potrivește aceasta cu măreția
gândului
lui
Dumnezeu
pentru om?

Daca va spun ce credea
Parintele Sofronie despre aceasta,
probabil ca va va duce la
deznadejde, asa cum si pe mine ma
duce uneori la deznadejde. El
marturiseste ca a trai crestineste
este cu neputinta, crestineste se
poate numai muri. Aceeasi idee o
întalnim si la Sfantul Apostol Pavel
care spunea ca moare în fiecare zi
pentru ca Hristos sa ramana viu
înlauntrul sau. De asemenea,
Parintele obisnuia sa-l citeze pe
Sfantul Siluan care zicea: „Daca nu
ne iubim vrajmasii, suntem înca
departe de duhul mantuirii.” Aceste
cuvinte nu sunt deloc usor de
purtat, dar ele sunt foarte
adevarate: ca si crestini nu putem
trai în aceasta lume, putem numai
sa murim. Dar tocmai aceasta si
încercam sa facem în fiecare zi,
pana la ultima noastra suflare: sa
pazim poruncile, sa „gustam”
putina moarte în nevointa noastra
de a le împlini. Sfantul Apostol
Petru
spune:
„Judecata
lui
Dumnezeu începe de la casa lui
Dumnezeu; și dacă dreptul abia se
mântuiește, ce va fi cu cel
necredincios și păcătos?” Daca noi
suntem casa lui Dumnezeu, nu vom
scapa de aceasta judecata, ci
neaparat vom trece prin grele
ispite. Însa, precum adevereste
acelasi Apostol, atunci cand trecem
prin focul ispitelor, aceasta nu este

ca sa pierim, ci pentru ca Duhul
slavei lui Dumnezeu sa Se poata
odihni peste noi. Va voi spune acum
si ceva mai încurajator. Este
adevarat ca prin darul desavarsit al
lui Dumnezeu întreaga viata a
Fiului Sau, adica judecata care a
avut loc în viata Fiului Sau, ar trebui
sa se repete în propria noastra
viata. Dar chiar daca primim de la
Dumnezeu numai un mic dar,
întrebuintandu-l cu întelepciune,
acesta ne va uni cu Trupul Bisericii
si cu Capul Trupului, adica cu
Hristos. În acest chip, vom deveni
partasi întai ai vietii Capului
Trupului si apoi ai darurilor
madularelor puternice ale Trupului
lui Hristos, care sunt sfintii. Asadar,
oricat de mic ar fi darul nostru, daca
îl pastram si îl ocrotim, Dumnezeu
ne va pune „credinciosi peste
multe”. Daca pastram cu sfintenie
ceea ce este putin, Dumnezeu ne va
covarsi cu darurile Lui cele bogate.
Prin micul nostru dar ne vom
împartasi de marile daruri ale
sfintilor. De aceea se cuvine ca în tot
ceea ce facem sa adaugam o farama
de iubire. Atunci cand vorbim
despre ceva sau despre cineva, sa
adaugam un strop de dragoste, sa
fim marinimosi, vorbind frumos
despre fratele nostru, chiar mai
mult decat este el vrednic. La fel se
cuvine sa facem si atunci cand ne
gandim la ceva sau la cineva: sa nu

uitam sa adaugam acea farama de
iubire. Asadar, daca în tot ce facem,
în tot ce spunem si în tot ce gandim
adaugam o farama de dragoste,
atunci, treptat, vom mosteni marea
dragoste care se revarsa din Crucea
si Învierea lui Hristos.
Sursa: Arhimandrit Zaharia Zaharou,
Adu-ți aminte de dragostea cea dintâi
(Apocalipsa 2, 4-5) – Cele trei perioade ale
vieții duhovnicești în teologia Părintelui
Sofronie, Editura Doxologia, 2015, Iași

A fi cu Domnul înseamna a
împlini voia lui Dumnezeu. Nu v-ati
întemeiat o familie, devenind sotie,
mama, iar acum si bunica, fara
Pronia lui Dumnezeu! Aceasta este
starea în care se cuvine sa va
mantuiti, purtand cu ajutorul lui
Dumnezeu aceasta cruce care nu
este usoara. Gandul cu privire la
monahism, care va nelinisteste,
reprezinta pentru dumneavoastra
încalcarea
binecuvantarii
lui
Dumnezeu si înseamna ca este un
gand de la vrajmas. Dumnea-

voastra, ca mama, ar fi trebuit sa va
educati crestineste copiii. Dar odata
ce n-ati putut face acest lucru
atunci, ati putea macar sa o ajutati
pe nepotica. Dar, din nou, dumneavoastra purtati de grija numai de
propria persoana. Calea dumneavoastra spre monahism e închisa.
Rugati-va acasa, rabdati de la
casnicii dumneavoastra si rugati-va
pentru ei toti. De asemenea,
procedati în toate cu chibzuinta, ca
sa nu-i enervati pe cei apropiati,
împingandu-i astfel la razvratire si
hula împotriva lui Dumnezeu.
Domnul ne cheama: „Dacă vrea
cineva să vină la Mine, să se lepede
de sine, să-și ia crucea și să-Mi
urmeze Mie”. Însa dumneavoastra vati gandit sa va lasati crucea.
Domnul sa va întelepteasca si sa va
ajute!
Sursa: Arhimandritul Ioan Krestiankin,
Povățuiri pe drumul Crucii, Editura de
Suflet, 2013, București

Cand ne razbunam asupra
oamenilor, facem pace cu dracii. Si
cand cauti sa rabzi de la oameni, abia
atunci cauti sa te lupti cu duhurile
cele rele, cand cauti sa nu superi pe
nimeni. Atunci Duhul Sfant te ajuta,
te întelepteste, te lumineaza. Sa
rabdam pentru toate si, candva, ne
vom bucura de ceea ce am rabdat.
Cand te pui la rugaciune, sa n-ai
nimic cu nimeni, ca acela-i cel mai
mare spor. Daca ai pomenirea de rau
atunci cand te rogi, este foarte greu.
Asa am patit eu cand eram mai tanar.
Si am fost la parintele Cleopa si i-am
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Sursa: Monah Proclu Nicău, Conștiință,
spune-mi tu!, Editura Nicodim Caligraful,
2016, Sfânta Mănăstire Putna

Ceasurile și Sfânta Liturghie
→ Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou
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spus: „Preacuvioase, uite ce am patit.
Cand stau la rugaciune, persoana
aceea, cu care am avut unele
contraziceri, se sfadeste cu mintea
mea si eu nu ma pot folosi defel de
rugaciune.” El o zis: „Sa te rogi asa:
Doamne, nu-l pedepsi. Întoarce-l cu
mila si iarta-l, Doamne, ca el din
cauza mea a gresit. Eu îs mai
pacatos.” Si cand am cautat sa fac asa
rugaciunea, gata! S-o iertat cu mine
si am devenit cei mai buni prieteni.
Ca am observat: cu cat ajungi sa nu ai
dusmani, ai cea mai mare pace. Te
poti ruga, te duci linistit la biserica,
te simti fericit. De aici începe
ridicarea noastra: de la iertare. Am
vazut cum, prin unele manastiri, în
fiecare seara, parintii si fratii îsi cer
iertare unul de la altul.

Vecernia și Litia
Utrenia și Sfânta Liturghie

→ Duminica a 4-a după Paști (Vindecarea
slăbănogului de la Vitezda)
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