
 

 

 

„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 
 

 

 

Într-o discuție liberă cu  

niște convertiți ortodocși la 

schit, Părintele Serafim a vorbit 

despre felul cum putem începe 

să dobândim cugetul patristic. 

Una dintre chei este statornicia. 

Statornicia, spunea el, este ceva 

ce se lucreaza  printr-un regim 

duhovnicesc î ntemeiat pe î nt e-

lepciunea predanisita  de Sfint ii 

Pa rint i – nu simpla  supunere fat a  de 

tradit ie de dragul tradit iei, ci mai 

cura nd o asimilare cons tienta  a 

ceea ce ba rbat ii de Dumnezeu 

î nt elept it i au va zut s i au scris. Î n 

aspectul sa u exterior, aceasta  

statornicie se lucreaza  printr-un pic 

de ruga ciune, ruga ciune pe care o 

avem î n slujbele biserices ti ce au 

ajuns pa na  la noi. Fires te, î n alte 
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locuri ea se sa va rs es te, mai mult 

sau mai put in, dupa  puterile 

fieca ruia. 

Statornicia presupune s i citirea 

scrierilor duhovnices ti, de pilda , la 

masa . Trebuie sa  fim necontenit 

injectat i cu nelumescul, ca sa  putem 

lupta cu partea opusa , cu lumescul, 

care ne roade neî ncetat. Daca  

î nceta m, fie s i numai pentru o zi, 

aceste «inject ii» cu nelumescul, 

evident ca  lumescul î ncepe sa  ne 

coples easca . Petreca nd o zi fa ra  ele, 

lumescul ne invadeaza , doua  zile - 

î nca  s i mai mult. S i cura nd ne da m 

seama ca  ga ndim din ce î n ce mai 

mult î n chip lumesc, pe ma sura  ce 

sta m tot mai mult î n contact cu acel 

tip de ga ndire s i tot mai put in î n 

contact cu ga ndirea de tip 

nelumesc. 

Aceste inject ii - inject ii zilnice 

cu hrana  cereasca  - sunt partea 

exterioara , iar partea la untrica  este 

ceea ce se numes te viat a  

duhovniceasca . Viat a duhovni-

ceasca  nu î nseamna  a fi î n nori, 

rostind Ruga ciunea lui Îisus sau 

treca nd prin felurite mis ca ri; ci 

î nseamna  a descoperi legile viet ii 

duhovnices ti ce se aplica  propriei 

pozit ii, propriei situat ii. Aceasta 

vine î n decursul anilor, prin citirea 

atenta  a Sfint ilor Pa rint i cu 

carnet elul î n ma na , nota nd pasajele 

ce ni se par cele mai semnificative, 

studiindu-le, descoperind cum ni se 

aplica  s i, daca  e nevoie, reva za nd 

pa rerile anterioare asupra lor pe 

ma sura  ce le pa trundem ceva mai 

ada nc, descoperind ce spune un 

Pa rinte despre un lucru, ce spune al 

doilea s i as a mai departe. Nicio 

enciclopedie nu-t i da  aceste lucruri. 

Nu pot i sa  hota ra s ti ca  vrei sa  afli 

totul despre un anume subiect s i sa  

î ncepi a-i citi pe Sfint ii Pa rint i. 

Unele scrieri ale Pa rint ilor au 

indexuri, dar nu pot i ajunge pur s i 

simplu la viat a duhovniceasca  î n 

acest mod. Trebuie sa  o iei put in 

ca te put in, asimila nd î nva t a tura î n 

ma sura î n care pot i sa  o absorbi, 

revenind asupra aceloras i texte î n 

anii urma tori, reabsorbindu-le, 

lua nd mai mult, s i ajunga nd treptat 

sa -t i dai seama î n ce fel t i se aplica  

t ie acele texte duhovnices ti. Fa ca nd 

astfel, ne da m seama ca  de fiecare 

data  ca nd citim un Sfa nt Pa rinte 

afla m lucruri noi. Pa trundem 

î ntotdeauna tot mai ada nc. [...] 

 

Părintele Serafim sublinia  

faptul că învățătura Părinților 

nu ține de o epocă anume. 

Ortodoxia, fires te, nu se 

schimba  de la o zi la alta sau de la 

un veac la altul. Daca  privim lumea 



 

protestanta  sau romano-catolica , 

vedem ca  anumite scrieri 

duhovnices ti se demodeaza . Uneori 

ele revin la moda , alteori se 

demodeaza  din nou. E limpede ca  

ele sunt legate de lucruri lumes ti, 

care sta rnesc din ca nd î n ca nd 

interesul oamenilor sau t in mai 

cura nd de spiritul vremii. Nu la fel 

se î nta mpla  cu sfintele scrieri 

ortodoxe. Odata  ce doba ndim 

î ntreaga concept ie 

cres tin-ortodoxa  - adica , pur s i 

simplu, concept ia cres tina  - 

transmisa  de la Hristos s i Apostoli 

pa na  î n vremea noastra , totul ne 

devine contemporan. Cites ti 

cuvintele unui autor precum 

Sfa ntul Macarie, care a tra it î n 

pustia Egiptului î n veacul al ÎV-lea, 

s i el î t i vorbes te t ie. Condit iile î n 

care a tra it sunt put in diferite, dar el 

t i se adreseaza  direct t ie, pe limba 

ta. El merge ca tre acelas i loc, 

foloses te acelas i cuget, are aceleas i 

ispite s i ca deri s i nu are nimic 

stra in. La fel se î nta mpla  cu tot i 

ceilalt i Pa rint i, din vremea aceea s i 

pa na  î n veacul nostru, cum ar fi 

Sfa ntul Îoan din Kronstadt. Tot i 

vorbesc acelas i limbaj, un singur tip 

de limbaj, limbajul viet ii 

duhovnices ti, î n care s i noi trebuie 

sa  pa trundem. 

¤ ¤ ¤ 

Pa rintele Serafim mai sublinia 

faptul ca  autentica s i 

neschimba toarea î nva t a tura  a 

cres tinismului este transmisa  î ntr-o 

succesiune neî ntrerupta , ata t oral, 

ca t s i prin cuva ntul scris, de la 

duhovnic la fiul sa u duhovnicesc, de 

la dasca l la ucenic. N-a fost niciun 

ra stimp ca nd Biserica sa  fie lipsita  

de Sfint i Pa rint i sau sa  fie nevoie sa  

se descopere o î nva t a tura  patristica  

pierduta . Chiar s i atunci ca nd 

marea majoritate a cres tinilor au 

neglijat poate aceasta  î nva t a tura  

(cum este cazul, de pilda , î n zilele 

noastre), adeva rat ii ei purta tori au 

continuat sa  le-o transmita  celor 

î nfometat i sa  o primeasca .  

¤ ¤ ¤ 

El spunea ca t este de important 

ca noi, cei din urma  cres tini sa  

primim ca la uzire s i insuflare de la 

Sfint ii Pa rint i din vremurile 

apropiate de noi, cei ce au tra it î n 

condit ii similare cu ale noastre s i au 

pa strat totus i nes tirbita  s i 

neschimbata  aceeas i î nva t a tura  

pururea proaspa ta . 

Sursa: Ieromonah Damaschin, Viața și 

lucrările Părintelui Serafim Rose, Editura 

Sophia 

 



 

 

 

Unii oameni au o harismă 
duhovnicească aparte. De ce 
oare? 

Oamenii aces tia fie au fost 
foarte neî ndrepta t it i, fie au fost 
defa imat i, fie s-au ada ncit î n 
lucrarea duhovniceasca  s i li s-a dat 
har. Dumnezeu ne ca nta  dupa  
partitura pe care i-o da m noi.  

Mulți oameni, fie din 
răutatea celorlalți, fie pentru 
căderile lor, trec prin încercări 
grele. Atât de grele, că parcă 
trăiesc iadul aici. 

Ca nd tra iesc iadul aici s i dau 
valoare acestei situat ii, folosindu-se 
de ea duhovnices te, ca nd mor nu 
vor fi judecat i deloc, ci se vor duce 
de-a dreptul î n brat ele lui Hristos. 
Daca  î nsa  nu folosesc iadul acesta 
spre a-i da valoare duhovniceasca , 
atunci se vor chinui s i î n viat a 
cealalta . 

Sursa: manastireasuruceni.md 

 

Luni 
30 noiembrie  

  

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 

 
→ Sfa ntul Apostol Andrei, cel Î nta i Chemat, 
Ocrotitorul Roma niei; 

  

 

Sâmbătă 
5 decembrie 

  

18:00 Vecernia și Litia 
 

Duminică 
6 decembrie 

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 

 
Ap. Efeseni 6, 10-17; al Ierarhului: Ap. Evrei 13, 17-21; 
Ev. Luca 13, 10-17; a Ierarhului: Luca 6, 17-23; glas 1, 
voscr. 4 

 
 

→ Duminica a 27-a după Rusalii (Tămăduirea femeii 
gârbove);  
→ Sfa ntul Îerarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor 
Lichiei, fa ca torul de minuni; 

 18:00 Vecernia și Litia 

  → Sfa nta Mucenit a  Filofteia de la Curtea de Arges ; 
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