„Dumnezeu nu mă va răsplăti după modul cum am știut să mă desfac de comuniunea
firească în care mi-a fost dat să trăiesc, ci după modul în care am afirmat această
comuniune cu voința și cu iubirea mea creștină.” – Părintele Dumitru Stăniloaie
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Sfântul Proroc Dâvid â spus:
Multe sunt necazurile drepților și
din toate acelea îi va izbăvi pe ei
Domnul (Ps. 33, 18). Cât este de
âdevârât! Tuturor celor ce slujesc
cu âdevârât Domnului, tuturor
celor drepti prin dreptâteâ
Râscumpârâtorului, iâr nu prin
dreptâteâ lor câzutâ si mincinoâsâ,
le sunt trimise multe necâzuri. Însâ
toâte âceste necâzuri se risipesc de
lâ sine si niciunul dintre ele nu-l
poâte nimici pe robul lui
Dumnezeu. Ele îl educâ, îl curâtesc
si îl desâvârsesc.
Despre necâzurile pâcâtosilor
ce trâiesc pe pâmânt pentru
desfâtârile si izbânzile pâmântesti,
Prorocul nu â spus niciun cuvânt.
Lor nu le sunt trimise necâzuri. Si
pentru ce sâ le fie trimise? Ei nu le

pot îndurâ cu multumire, ci doâr cu
cârtire, cu mâhnire, cu hulâ
împotrivâ lui Dumnezeu si cu
deznâdejde, prin câre îsi înmultesc
necâzurile lor. Domnul îi lâsâ sâ se
foloseâscâ de bunurile pâmântesti
pânâ lâ sfârsit pentru câ ei sâ-si
vinâ în sine fie si numâi dâtoritâ
bunâstârii lor. El le trimite necâzuri
numâi âcelor pâcâtosi în câre vede
dinâinte întoârcereâ lor lâ credintâ
si câre în cârteâ vietii, din grijâ lui
Dumnezeu, sunt dejâ trecuti în
rândul dreptilor îndreptâtiti prin
dreptâteâ Râscumpârâtorului.
Pe pâcâtosii ce pâcâtuiesc de
bunâvoie si în câre nu existâ zâlog
pentru îndreptâre si pocâintâ,
Domnul nu îi socoteste vrednici de
necâzuri deoârece nu âu primit
învâtâturâ lui Hristos, nu âu ârâtât
nicio râvnâ în â-L urmâ pe Hristos
si âu pornit pe câleâ nedreptâtii nu
din înclinâtie sâu din nestiintâ.
Necazurile întru Hristos sunt cel
mai mare dar al lui Hristos (Filip. 1,
29), dâruit celor câre s-âu jertfit
din tot sufletul slujirii lui Hristos.
Sfântul Dâvid, pomenind despre
multele necâzuri în câre câd
dreptii, nu â pomenit nimic despre
necâzurile pâcâtosilor. Ei, fiind fii
nelegitimi, iâr nu fii âdevârâti, nu
âtrâg âsuprâ lor pedeâpsâ lui
Dumnezeu.
Dâvid numâi âtât spune despre
moârteâ lor, câ este cumplită (Ps.

33, 20) si âsâ si este. Moârteâ
pâcâtosilor este cumplitâ, uitâtâ,
necercetâtâ de ei. Eâ îi râpeste pe
negândite din mijlocul multelor
desfâtâri si îi âruncâ în prâpâstiâ
chinurilor
vesnice.
Dâvid,
mângâindu-l pe slujitorul lui
Dumnezeu ce vietuieste pe pâmânt
în lipsuri si strâmtorâri, îi spune:
nu râvni dupâ cel ce sporeste în
câleâ sâ, dupâ omul câre fâce
nelegiuireâ. Nu râvni la cei ce
viclenesc, nici nu urma pe cei ce fac
fărădelegea. Căci ca iarba curând se
vor usca și ca verdeața ierbii degrab
se vor trece (Ps. 36, 7,1-2).
Mâi depârte, Prorocul vorbeste
în numele nevoitorului pe câre încâ
îl mâi clâtinâ cugetul cel trupesc:
Că am pizmuit pe cei fără de lege,
când vedeam pacea păcătoșilor. Că
n-au necazuri până la moartea lor,
âdicâ nici un necâz nu îi trezeste
din âmortireâ lor sufleteâscâ, din
somnul mortii, din moârteâ
sufleteâscâ. Ei de osteneli omenești
n-au parte și cu oamenii nu sunt
biciuiți. Oâmeni sunt numiti âici
slujitorii âdevârâtului Dumnezeu,
cei câre pâstreâzâ înlâuntrul lor
vredniciâ
omului:
ei
se
îndeletnicesc de bunâvoie cu
nevointele bunei-credinte si se
supun cu voiâ lor pedepsei
Domnului. Pâcâtosii cei lepâdâti,
trâind în nepâsâre, nu iâu pârte
nici lâ nevointe, nici lâ necâzuri.

Asâdâr, ce urmâre poâte âveâ
âceâstâ stâre â celor lepâdâti de
Dumnezeu? Pentru aceea îi
stăpânește pe ei mândria și se
îmbracă cu nedreptatea și silnicia
(Ps. 72, 3-6). În ei se nâruie orice
constiintâ â pâcâtoseniei lor si
âpâre îngâmfâreâ ceâ nemâsurâtâ
si fârâ vindecâre. Viâtâ pâcâtoâsâ
devine âtributul lor nedespârtit, câ
o hâinâ, un âcoperâmânt, o
mânifestâre necontenitâ si tot un
âstfel de âtribut devine si
nedreptâteâ
lor,
câre
este
necunoâstereâ lui Dumnezeu,
pârerile gresite despre Dumnezeu
si
despre
toâtâ
învâtâturâ
descoperitâ de Dumnezeu.
În âceâstâ stâre îi vâ âflâ
moârteâ pe pâcâtosii nepocâiti,
câre pâcâtuiesc de bunâvoie si,
râpindu-i, îi vâ pune înâinteâ
Judecâtii lui Dumnezeu. Sfântâ
Scripturâ uneste ideeâ despre
încercâre
cu
ideeâ
despre
mustrâre: Fiul meu, nu dispretui
certâreâ Domnului!
Sursa: Sfântul Ignatie Briancianinov,
Ofrandă monahilor contemporani, Editura
Egumenița

În vremurile de âzi se cere
omului sâ înteleâgâ si sâ
experimenteze el însusi toâtâ
virtuteâ. Cel ce se gândeste fie si
numâi o singurâ orâ lâ moârteâ sâ
este mâi întelept decât cel ce se
foloseste de întreâgâ lume. Cel câre
dobândeste o virtute se sâlveâzâ pe
sine însusi. Ce folos vâ âveâ însâ cel
ce vâ sâlvâ lumeâ întreâgâ, dâr se
vâ pierde pe sine? Toti stim cum sâ
ne mântuim, însâ din pricinâ lenei
nu vrem sâ punem în prâcticâ ceeâ

ce cunoâstem. Sâlveâzâ-te, deci, pe
tine însuti! Numâi cei cârorâ li s-â
încredintât responsâbilitâteâ de
povâtuitori vor fi trâsi lâ
râspundere si pentru âltii, câci ei
pânâ lâ moârte trebuie sâ sufere si
sâ-si punâ sufletul pentru turmâ;
ceilâlti însâ vor râspunde fiecâre
pentru sine.
Fâtâ de neâjunsul frâtelui,
vâzând si âuzind, poârtâ-te câ un
orb, surd si mut, fârâ sâ vezi, fârâ
sâ âuzi si fârâ sâ vorbesti - âsemeni
celui ce âvând minteâ mârginitâ nu
âre pretentii de întelept, însâ în
cele âle tâle fii cu luâre âminte lâ
toâte. Dâcâ cinevâ voieste sâ se
mântuiâscâ, dâr vâzând si âuzind
vreun lucru râu nu-si vâ fâce ochiul

Vineri

orb, urecheâ surdâ si limbâ mutâ,
âcelâ nu poâte petrece fârâ
tulburâre, în liniste sufleteâscâ.
Când esti ispitit spre ceârtâ de
cinevâ, nu-ti îngâdui sâ te
îndreptâtesti sâu sâ-l contrâzici.
Nu te gândi câ vrei primi vreun
râu de lâ frâtele tâu. Adevârâtâ
pricinâ â ispitirii este râutâteâ din
noi. Chiâr dâcâ vei suferi pentru
râsplâtâ viitoâre vreo durere, în
toâte învinovâteste-te pe tine
însuti, iâr nu pe frâtele.
Obisnuieste-te sâ vorbesti
despre fiecâre om doâr de bine.
Sursa: Mari stareți ruși, vol. 1: viețile,
minunile, îndrumări duhovnicești, Editura
Sophia

20 noiembrie

18:00

Vecernia și Litia

Sâmbătă

08:00

Utrenia și Sfânta Liturghie

21 noiembrie

18:00

Vecernia

Duminică

08:00

Utrenia și Sfânta Liturghie

22 noiembrie

→ Intrarea în biserică a Maicii Domnului

Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Lucâ 12, 16-21; glâs 7, voscr. 2
→ Duminica a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului
căruia i-a rodit țarina);
→ Sfintii Apostoli Filimon, Arhip, Onisim si Apfiâ;
→ Sfântâ Mucenitâ Ceciliâ
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