
 

 

„Bărbatul neîncercat este întru toate nepriceput.”   
– Gheron Iosif 

 
 

  

Am primit, fiul meu, scrisoarea 

ta s i am va zut î n ea nelinis tea ta. 

Nu te î ntrista, fiule. Nu te nelinis ti 

ata ta! Daca  ai ca zut iara s i, iara s i 

ridica -te! Ai fost chemat pe drumul 

ce duce la cer. Nu este bine sa  se 

î mpiedice cei care alearga , dar 

daca  se î mpiedica, sa  se ridice s i sa  

continue alergarea. Este nevoie de 

multa  ra bdare s i de poca int a  î n 

fiecare clipa. As adar, fa  metanie de 

î ndata  ce gres es ti, nu pierde 

timpul! Deoarece cu ca t î nta rzii sa  

ceri iertare, cu ata t mai mult dai 

timp celui ra u sa -s i î ntinda  

ra da cinile î nla untrul ta u. Nu-l la sa 

sa  prinda  ra da cini! Nu dezna da jdui 

daca  ai ca zut, ci ridica nd-te 

degraba , fa  metanie s i spune: 

„Iarta -ma , Doamne Hristoase, sunt 

om s i sunt slab”. Faptul ca  ai ca zut 

nu î nseamna  ca  te-a pa ra sit 

Dumnezeu. Ci, pentru ca  ai multa  
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ma ndrie lumeasca , multa  slava  

des arta , te lasa  Ma ntuitorul Hristos 

ca sa  gres es ti s i sa  cazi. Sa  î nvet i 

din toate sla biciunile tale, sa  le 

simt i pe propria-t i piele s i sa  ai 

apoi î nga duint a  s i ra bdare cu cei 

care cad. Sa  nu mai judeci pe frat i 

atunci ca nd cad, ci sa  le sari î n 

ajutor. Deci ori de ca te ori cazi, 

ridica -te s i î ndata  cere iertare! Nu 

ascunde î ntristarea î n inima ta, 

deoarece bucuria celui ra u este 

î ntristarea, dezna dejdea, din care 

se nasc multe s i din care se umple 

de ama ra ciune sufletul. Cel care 

are puterea ca int ei imediat spune: 

„Am pa ca tuit, pa rinte, iarta -ma !” S i 

astfel alunga  î ntristarea. „Sunt om 

slab – spune – ce sa  fac?” 

I ntr-adeva r, as a este, fiul meu. 

Curaj!  

Numai atunci ca nd vine harul 

lui Dumnezeu poate omul sa  stea 

pe picioarele sale. Altfel, fa ra  har, 

mereu se clatina  s i cade. Curaj s i nu 

te teme deloc!  

Ai va zut ca t a ra bdat î n ispita  

fratele despre care î mi scrii? La fel 

sa  faci s i tu. Ridica  cuget curajos î n 

fat a ispitelor ce vin spre tine. Ele 

oricum vin. Ai nevoie de ele. Altfel 

nu te pot i cura t i. Lasa  deoparte 

sfaturile nepurta rii de grija  s i ale 

lenevirii tale. Nu te teme de ele. 

Cum au trecut cele de pa na  acum, 

cu ajutorul harului lui Dumnezeu, 

as a vor trece s i acestea, dupa  ce î s i 

î mplinesc misiunea.  

Ispitele sunt medicamente s i 

plante ta ma duitoare, care vindeca  

patimile cele va zute s i ra nile 

noastre cele neva zute. Rabda  

pentru a putea sa  ca s tigi cu fiecare 

dintre ispite, sa  doba ndes ti plata , 

odihna  s i bucurie î n I mpa ra t ia cea 

cereasca . Vine noaptea, noaptea 

mort ii, ca nd nimeni nu mai poate 

lucra. De aceea, gra bes te-te. 

Timpul este put in. Sa  mai s tii s i 

aceasta: mai bine o zi î n care viat a 

a ies it biruitoare s i î ncununata  cu 

premii, deca t ani mult i tra it i î n 

nepurtare de grija . Lupta unei 

singure zile, î n deplina  cunos tint a  

s i î n simt irea sufletului, valoreaza  

mai mult deca t cincizeci de ani fa ra  

cunos tint a  s i î n nepurtare de grija . 

Fa ra  lupta  s i fa ra  va rsare de sa nge 

nu as tepta sa  ajungi la eliberarea 

de patimi. Pa ma ntul sufletului 

nostru face sa  creasca  ma ra cini s i 

buruieni dupa  ca dere. Avem nevoie 

de cura t ire. Acestea nu se smulg 

deca t cu durere multa , cu ma ini 

ba ta torite s i sa ngera nde s i cu mult 

oftat. Pla ngi deci, varsa  ra uri de 

lacrimi pentru ca sa  se î nmoaie 

pa ma ntul inimii tale. S i ca nd 

pa ma ntul se va î nmuia, ma ra cinii 

se vor smulge mai us or. 

Sursa: Gheron Iosif, Mărturii din viața 

monahală, Editura Bizantină  



 

 

 

❖ Omul bun s i iubitor de 

Dumnezeu nu mustra  pe oameni 

pentru rele ca nd sunt de fat a ; iar î n 

dos nu-i ba rfes te. Dar nici celor ce 

î ncearca  sa -i gra iasca  de ra u nu le 

î nga duie. 

❖ Cei ce socotesc nefericire 

pierderea banilor, a copiilor, a 

slugilor sau a orica rui alt lucru sa  

s tie î nta i ca  trebuie sa  se 

mult umeasca  cu cele date de 

Dumnezeu; iar ca nd trebuie sa  le 

dea î napoi sa  fie gata a face aceasta 

cu recunos tint a , î ntru nimic 

sca rbindu-se pentru lipsirea de ele, 

mai bine zis pentru î napoierea lor. 

Ca ci dupa  ce s-au folosit de cele ce 

nu erau ale lor, le-au dat iara s i 

î napoi. 

❖ Nu se cuvine ca cei mai 

sla but i cu firea sa  dezna da jduiasca  

s i sa  pa ra seasca  viet uirea virtuoasa  

s i pla cuta  lui Dumnezeu s i sa  o 

dispret uiasca  ca una ce nu ar putea 

fi ajunsa , nici î nt eleasa  de ei. Ca ci, 

chiar de nu vor putea ajunge la 

culmea virtut ii s i ma ntuirii prin 

sa rguint a  s i dorint a , totus i se fac 

mai buni sau î n niciun caz mai ra i. 

Iar acest folos al sufletului nu este 

mic. 
 

Sursa: pateric.ro 

 

 

 Milostivirea lui Dumnezeu sa  

fie cu tine! I ntrebi despre ca sa toria 

fiului. Dumnezeu binecuva nteaza ! 

El î s i iubes te mireasa s i ea, pe ca t 

se vede, î l iubes te la ra ndul sa u. I n 

asta s i sta  ta ria lega turii ca sniciei. 

Tu spui: «Noua  nu ne place», î nsa  

nu voi, ci el are de tra it cu sot ia. 

Daca  lui î i place, ce treaba  avet i 

voi? Si pa rint ii trebuie sa  se bucure 



 

de o asemenea î nsot ire, fiindca  se 

vede ca  este buna . Te ga ndes ti ca  

fiul nu o sa  te ajute. Sa  s tii ca  asta 

nu depinde de ca snicie. Daca  este 

om bun, o sa  te ajute, oriunde ar 

tra i, iar daca  nu e bun, ce pot i sa -i 

faci? Daca  î ntr-un lucru ata t de 

î nsemnat tu, ca mama , ai sa  faci 

dupa  inima fiului, toata  viat a lui o 

sa -s i aminteasca  s i o sa -t i 

ra spla teasca  ajuta ndu-te dupa  

putere. As a ca  nu va d nimic ra u î n 

aceasta  ca sa torie. Dumnezeu 

binecuva nteaza ! 

Micut ului vostru î i doresc 

spor la î nva t a tura  – dar daca  

î nva t a tura nu-i intra  î n cap, nu î l 

chinuit i. Poate ca  are talent artistic 

– la desen sau mai s tiu eu ce... sau 

poate ca  e mes ter bun, 

î ndema natic. La sat i-l sa  se ocupe 

cu lucrul la care are talent. Sau 

poate ca  î i place sa  se roage. 

Atunci, sa  se roage s i sa  mearga  pe 

acest drum. Scriet i ca  va  plictisit i 

seara. Trebuie sa  organizat i lecturi 

s i istorisiri î n familie. Cine da  peste 

ceva bun, sa  propuna : «Vret i sa  va  

citesc?» s i sa  citeasca  ceva care sa  

î nca lzeasca  sufletul s i vremea va 

trece î n mod interesant. 
Sursa: Sfântul Teofan Zăvorâtul, 

Mântuirea în viața de familie, Editura 

Sophia 
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18:00 Sfântul Maslu 
 

Sâmbătă 
23 ianuarie 

  

18:00 Vecernia și Litia 

Duminică 
24 ianuarie 

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 

 Ap. I Timotei 1, 15-17; Ev. Luca 18, 35-43; glas 8, voscr. 11 

 

→ Duminica a 31-a după Rusalii (Vindecarea orbului 
din Ierihon, Tedeum);  
→ Sfânta Cuvioasă Xenia din Roma;  
→ Sfânta Cuvioasă Xenia din Petersburg 
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