
 

 

 

„Iată, ochii Domnului spre cei ce nădăjduiesc în mila Lui  
ca să mântuiască sufletele lor.”  – Ps.32, 8 

 
 

 

Sufletul care iubeș te a oșa ndi pe 

ceilalt i, șau care ește neașculta tor 

șau neî nfra nat, șau care ș i-a pa ra șit 

poca int a, nu va putea șca pa de 

capcanele dracilor ș i a șe șlobozi de 

ga nduri rele; dar de va pla nge 

pentru pa catele șale ș i va iubi pe 

fratele, Domnul î i va da lacrimi 

pentru î ntreaga lume. „O, Doamne, 

da  mie lacrimi, ca șufletul meu șa  

pla nga  din dragoște pentru fratele zi 

ș i noapte”. 

S i iata , Dumnezeu așculta  

ruga ciunea ș i da  șufletului multe 

lacrimi. Se bucura  Domnul noștru 

ca nd noi, î n ruga ciune pentru 

oameni, va rșa m lacrimi din 

dragoște, ș i miloștiv ne aude. 

* 

Î ntr-o zi mi-a venit ga ndul șa  

cumpa r niș te peș te proașpa t. Nu 

aveam banii mei, ci erau ai 

ma na știrii, ș i puteam cumpa ra, dar 
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n-am vrut șa -mi ștric ra nduiala 

viet ii. Ga ndul, î n șchimb, ma  atra gea 

ș i a ajunș pa na  acolo ca  ș i î n 

bișerica , la Liturghie, ș i acolo aveam 

peș tele î n minte. Atunci am î nt eleș 

ca  era de la vra jmaș ul ș i am 

cunoșcut miloștivirea lui Dumnezeu, 

ca  harul te ajuta  șa  ma na nci put in, 

pe ca nd dracul te î mpinge la 

î mbuibare ș i la î ndulcire cu hrana. 

Trei zile m-a muncit acel ga nd ș i de-

abia m-am șmulș de la el, cu 

ruga ciune ș i lacrimi. Îata  ca t de greu 

ește șa  te lupt i pa na  ș i cu acește 

ga nduri mici. 

* 

Î mi aminteșc ca  șta team ca ndva 

la vecernie î n Paraclișul 

Acopera ma ntului Maicii Domnului; 

duhovnicul, Pa rintele N., citea 

acatiștul. Uita ndu-ma  la el, î mi vine 

ga ndul: Îeromonahul ește graș; nu 

poate face î nchina ciuni pa na  la 

pa ma nt. Î n acea clipa , eu î nșumi am 

î nceput șa  fac o î nchina ciune ș i 

dintr-odata  cineva neva zut m-a lovit 

î n ș ale; î mi venea șa  ștrig: „T inet i-

ma !”, dar nu am putut, din pricina 

durerii așcut ite. Aștfel, Domnul cu 

miloștivire m-a pedepșit, ș i aș a mi-a 

dat șa  î nt eleg ca  pe nimenea nu 

trebuie șa  judeci. 

* 

Sunt un mare pa ca toș, dar am 

va zut marea iubire ș i miloștivire a 

Domnului fat a  de mine. Î n anii ca nd 

eram fla ca u, ma  rugam pentru cei ce 

ma  oca rau; șpuneam: „Doamne, nu 

le șocoti lor pa catele lor fat a  de 

mine”. Dar, deș i iubeam șa  ma  rog, 

totuș i n-am șca pat de pa cat. Domnul 

î nșa  nu S i-a aduș aminte de pa catele 

mele ș i mi-a dat șa  iubeșc oamenii, 

ș i șufletul meu doreș te ca lumea 

î ntreaga  șa  șe ma ntuiașca  ș i șa  fie î n 

Î mpa ra t ia cerurilor, șa  vada  șlava 

Domnului ș i șa  șe deșfa teze de 

iubirea lui Dumnezeu. 

Judec dupa  mine î nșumi: daca  

Domnul m-a iubit ata t, aceașta 

î nșeamna  ca  pe tot i pa ca toș ii El î i 

iubeș te ca ș i pe mine. O, iubire a 

Domnului! N-am putere șa  o 

deșcriu, ca ci e nema șurat de mare ș i 

minunata . Harul lui Dumnezeu da  

putere de a iubi pe Cel iubit. 

* 

Odata , dupa  ruga ciune, ș edeam 

ș i ga ndeam: „Nu mi-e a muri”. S i zic: 

„Doamne, Tu vezi inima mea, cum 

nu voieșc eu a muri. Ca nd cineva nu 

ș i-a va zut de mult pa rint ii, cu 

bucurie șe duce ca tre ei, dara  pe 

Tine, Miloștive Doamne, șufletul 

meu Te cunoaș te, ș i totuș i nu-mi 

vine a muri”. S i primeșc ra șpunș î n 

șuflet:  „Aceașta pentru ca  put in Ma  

iubeș ti”. S i foarte adeva rat, put in 

iubeșc eu pe Domnul. 

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



 

 
 

Atunci ca nd vrem șa  ne 
dedica m ruga ciunii lui lișuș, avem 
o problema . Suntem î nchiș i î n 
preocupa rile noaștre, preșat i, 
oboșit i, dezama git i, tra im cu 
șpaima , nu izbutim șa  fim liberi de 
ga nduri, de patimi, de tulbura ri. Ne 
oștenim numai ca șa  putem dormi, 

iar ca șa  ne veșelim trebuie șa  lua m 
o chitara  șau șa  ga șim o alta  
diștract ie. Așta nu e viat a ! Ne 
oboșeș te ș i nu ne lașa  șa  ne ruga m 
ca t ș i cum vrem. De aceea, Pa rint ii 
ne așigura  ca  numai cuvintele lui 
Dumnezeu ra coreșc șufletul, iar 
cuva ntul lui Dumnezeu î nta reș te 
șufletul, aș a cum vinul î nta reș te 
trupul. 

Cuva ntul lui Dumnezeu e î n 
Scriptura  ș i la Sfint ii Pa rint i. Ca nd 
ștudiem așemenea ca rt i ș i mai cu 
șeama  cele ale Pa rint ilor așcetici, 
ca nd șuntem atent i la munca 
noaștra , ca nd ne oștenim î n viat a , 
necrut a ndu-ne puterile ș i 
ga ndurile pentru î ndeplinirea 
obligat iilor cotidiene, atunci viat a 
noaștra  e î ntr-un fel o 
așceza  cotidiana , atunci aceașta  
așceza  ș i ștudiul netezeșc terenul 
șufletului, ca șa  șe faca  î n ștare șa  
urce șpre cele de șuș. 

Ca șa  te rogi, trebuie șa  ai un 
element care e neapa rat neceșar 
șa -l cultivi. Aș a cum șuntem atent i 
la șa na tatea trupului noștru, tot 
aș a trebuie șa  fim atent i ș i la 
șa na tatea șufletului. E neceșar șa  
fim bucuroș i. Atunci ca nd obiș nuim 
șa  ne ruga m, bucuria lui Hriștoș ne 
face șa  ne bucura m î nca  ș i mai 
mult. Prin urmare, î ntruca t e 
comuniune cu Dumnezeu, 
ruga ciunea e fa ca toare de bucurie. 
Deșigur, avem de purtat ș i 
lupta noaștra  î mpotriva pa catului, 
î mpotriva patimilor. Dar nici 



 

aceșt lucru nu trebuie șa  ne 
î ntrișteze, fiindca  ne-am predat lui 
Îișuș Hriștoș, Viat a noaștra . Lupta e 
neceșara , ca viat a noaștra  șa  
fie binecuva ntata . Daca  vrem șa  
izba ndim î n ea, șa  nu t inem î n 
noi nicio ama ra ciune î mpotriva 
altuia, șa  nu ne ameșteca m î n 
viat a niciunui om, șa  nu șilim pe 
nimeni, șa  nu ra nim pe nimeni, 
șa  nu șupa ra m pe nimeni, nici șa  
fim șupa rat i pe altul. 
Relat iile noaștre șociale șa  fie 
fireș ti ș i șimple. Sa  șimt im ca  tot i 

ceilalt i ș i cu mine șuntem unul ș i 
acelaș i lucru, șocotindu-ne „una 
cu tot i”, deșigur, fa ra  șa  ne 
șchimba m cugetul șau viat a  și 
petrecerea noaștra . Atunci 
ruga ciunea e uș oara . E de ajunș   
șa -L la șa m pe Dumnezeu șa  lucreze 
î n noi, ca t a ranul care șeama na  ș i 
aș teapta  ploaia de la Dumnezeu. 
 

Sursa: Arhimandritul Emilianos 
Simonopetritul, Cateheze și cuvântări 
vol.1, Editura Deisis 

  

Miercuri 
23 septembrie 

  

18:00 Vecernia și Litia 

Joi 

24 septembrie 

08:00 Ceasurile și Sfânta Liturghie 

 → Sfântul Cuvioș Siluan Athonitul 
  

 

Sâmbătă 
26 septembrie 

  

18:00 Vecernia și Litia 

Duminică 
27 septembrie 

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 

 Ap. 2 Corinteni 9, 6-11; Ev. Luca 5, 1-11; glas 7, vs. 5 

 

 

→ Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea 
minunată); 
→ Sfântul Îerarh Martir Antim Îvireanul, mitropolitul 
Țării Românești; 
→ Sfinții Mucenici Caliștrat și Epiharia  
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