
 

 

 

„Fără voia lui Dumnezeu nici nu ne îmbolnăvim, nici nu murim.”  
 – Sfântul Iosif Isihastul 

 
 

 

 

Cu adeva rata smerenie se 

acopera  adeva rata virtute, as a cum 

î s i acopera  frumuset ea cu basmaua 

fecioara î nfra nata ; cum se ascunde 

prin catapeteasma  altarul de 

privirile gloatei. Smerenia nu se 

vede pe sine smerita . Dimpotriva , 

ea vede î n sine multa  trufie s i 

î ngrijes te ca sa  afle toate ramurile 

acesteia: afla ndu-le, descopera  ca  

î nca  au mai ra mas foarte multe de 

aflat. 

Smerenia cea mincinoasa  se 

vede pe sine smerita . Lipsa 

pla nsului, î ndestularea cu sine s i 

desfa tarea cu pa rutele sta ri 

duhovnices ti dau pe fat a  trufia 

inimii. Pa rerea smereniei e cel mai 

cumplit fel de trufie. 

Smerenia cea din har e 

neva zuta , nu se face cunoscuta  s i 

nu e ba gata  î n seama  de oameni 

(Iov 42, 5-6; Luca 23, 41-42). 
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Orice necaz î l î nta mpina  cel 

smerit prin recunoas terea faptului 

ca  e vrednic de el. Cel smerit nu are 

vra jmas i: el vede î n omul ce î i 

pricinuies te necazuri o unealta  a 

dreptei judeca t i sau a proniei 

dumnezeies ti. 

Nu judeca pe om dupa  cele din 

afara  ale sale daca  e smerit sau 

trufas , ci dupa  faptele lui. 

Smerenia na da jduies te î n 

Dumnezeu, nu î n sine s i nu î n 

oameni, de aceea purtarea ei e 

simpla , fa ra  ocolis uri, statornica , 

ma reat a . Fiii cei orbi ai lumii 

acesteia numesc acest lucru trufie. 

Din pricina trufiei, lui Pilat i-a 

fost imposibil sa  î nt eleaga  ca  

î naintea lui sta tea Smerenia 

desa va rs ita . (Ioan 19, 10) 

Hristos S-a ara tat oamenilor 

î mbra cat cu smerenie, iar acela 

dintre oameni care se va î mbra ca 

î ntru smerenie, se va face 

asemenea lui Dumnezeu. Voies ti sa  

doba ndes ti smerenia? Plines te 

poruncile evanghelice: dimpreuna  

cu ele se va sa la s lui î n inima ta, 

da ruindu-se ei, smerenia cea 

sfa nta , adica  pla cuta  Domnului 

nostru Iisus Hristos.. 

I nceputul smereniei este 

sa ra cia cu duhul; mijlocul ei este 

sporirea î n ea mai presus deca t 

toata  mintea s i atingerea pa cii lui 

Hristos, iar sfa rs itul s i desa va rs irea 

ei este dragostea lui Hristos. 

Smerenia nu se ma nie 

niciodata , niciodata  nu cauta  sa  

placa  oamenilor, nu se lasa  î n voia 

î ntrista rii, de nimic nu se 

î nfricos eaza . Poate, oare, sa  se lase 

î n voia î ntrista rii cel care dinainte 

s-a recunoscut pe sine vrednic de 

tot necazul? Poate sa  se teama  de 

nenorociri cel care dinainte s-a 

osa ndit pe sine la necazuri, cel care 

vede î n acestea mijlocul ma ntuirii 

sale? 

Smerenia este frica de 

Dumnezeu, simt irea acesteia la 

ruga ciune, adica  teama care se 

nas te î n timpul unei ruga ciuni 

deosebit de curate, ca nd se simte 

cu deosebita  putere prezent a s i 

ma rimea lui Dumnezeu, ca nu 

cumva sa  piara  aceasta  simt ire s i sa  

nu se prefaca  î n nimic. 

Smerenia este cunoas terea 

ada nca  a nimicniciei tale, 

schimbarea felului de a-i privi pe 

ceilalt i oameni, care par a te 

î ntrece î n toate privint ele; 

simplitate sufleteasca ; ura fat a  de 

lauda omeneasca ; statornica 

î nvinuire s i priha nire de sine; 

dreptatea s i purtarea fa ra  

ocolis uri; despa timirea; 

cunoas terea tainelor celor ascunse 

î n Cruce. 

Smerenia este dorint a de a te 

ra stigni lumii s i patimilor; 

lepa darea s i uitarea obiceiurilor s i 

cuvintelor ama gitoare, silit smerite 



 

sau a deprinderii de a te preface, 

pa ra sirea dezvinova t irii, ta cerea 

î naintea celor ce te neca jesc, 

lepa darea tuturor filosofa rilor 

proprii s i primirea î nt elegerii 

evanghelice. 

Smerita cugetare sau dreapta 

socotint a  duhovniceasca  e 

ascultarea deplina , î ntru 

î nt elegere, de Biserica . 

Sursa: acvila30.wordpress.com 
 
 

 

 

 

De ca te ori ma  î ntorc din 

Muntele Athos, dupa  o vizita  de 

doua  sau trei luni, ga sesc o 

gra mada  de ziare pe biroul meu. 

Ma  uit doar la primul s i la ultimul, 

s i toate cont in acelas i lucru. S i 

nimic din ce ga sesc nu este necesar 

î n viat a mea. Noi tot i trebuie sa  

î nt elegem ca t se poate de limpede. 

Am mai zis lucrul acesta, oamenii 

sunt dependent i de s tiri î n ziua de 

azi. S tiu oameni care se uita  la s tiri 

de cinci ori pe zi. Care e folosul? 

Dar daca  cineva merge sa  se roage, 

de exemplu sa  citeasca  o ca ntare 

sau sa  spuna  de 20 de ori 

ruga ciunea lui Iisus, este mult mai 

de folos. Cites te ruga ciunile. Cites te 

Psaltirea, s i, daca  es ti adult, cites te 

interpretarea psalmilor. 

Bineî nt eles, Psaltirea este o 

carte mai grea, dar psalmii sunt 

omniprezent i î n toate slujbele 

noastre. Este folositor sa  

cunoas tem psalmii, sa  vedem 

ta lcuirea Sfint ilor Pa rint i despre ei, 

s i sa-i tra im î n viat a noastra .  

Aceasta este lumea reala  s i nu 

ce se î nta mpla  î n America sau î n 

Africa? Aceste s tiri doar ne umplu 

de iritare s i de informat ii 

nefolositoare. Toate aceste 

informat ii inutile î ncep apoi o viat a  

proprie î n inima noastra . O 

î mpova reaza  pa na  ca nd ruga ciunea 

devine imposibila . Oamenii vin 

apoi cu ochii î n lacrimi la preot s i 

spun: „Pa rinte, nu ma  mai pot 

ruga”. Motivul pentru aceasta, de 

cele mai multe ori, este ca  inima 



 

este supraî nca rcata  s i î n ea nu mai 

î ncape s i ruga ciunea. Daca  

introduci prea multe informat ii 

î ntr-un computer, acesta se va 

bloca s i va î nceta sa  funct ioneze. 

Inima umana  se comporta  la fel, s i 

des i nu se blocheaza , atunci ca nd 

este bombardata , pur s i simplu nu 

mai poate suporta, iar acest lucru 

este foarte da una tor. 

De multe ori le spun oamenilor 

sa  faca  numai un singur lucru 

odata  s i apoi sa  treaca  la 

urma torul. Restul timpului doar sa  

se roage. Aceasta este o abordare 

sistematica  a managementului 

timpului. Timpul este un talant, un 

dar. Trebuie sa  lucra m as a cum ni 

se spune î n pilda talant ilor, sa  

exploata m talantul. Ca nd sta m s i 

ne umplem inimile cu ves ti care nu 

sunt necesare, atunci î ngropa m 

acest talant pret ios. 
 

Sursa: russianorthodoxchurch.ca

Joi 
28 mai 

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 

 → Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor) 

   
   

Sâmbătă 
30 mai 

08:00 Ceasurile, Sfânta Liturghie și Parastas 

  

Duminică 
31 mai 

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 

 Ap. Fapte 20, 16-18; 28-36; Ev. Ioan 17, 1-13; glas 6 

 
 

→ Duminica a 7-a de Paști (a Sfinților Părinți de la 
Sinodul I Ecumenic) 
→ Sfinții Mucenici Ermie, Eusebiu și Haralambie 
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