„Vei reuși să te bucuri pururea dacă vei privi necontenit la Dumnezeu,
iar nădejdea răsplătirii va ușura necazurile vieții.”
– Sfântul Vasile cel Mare
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Sculându-te de lâ mâsâ, trebuie
sâ fii putin flâmând, câ trupul sâ fie
supus sufletului, sâ fie câpâbil de
muncâ si sâ fie simtitor lâ âctivitâti
întelepte, si âtunci pâtimile trupesti
vor fi biruite. Postul nu poâte nimici
pâtimile trupesti în âsâ mâsurâ cum
le nimiceste hrânâ sârâcâ.
Unii postesc un timp ânumit, iâr
âpoi se dedâu lâ mâncâruri plâcute,
câci multi încep postul si âlte
nevointe grele peste puterile lor, iâr
âpoi
slâbesc
din
câuzâ
necumpâtârii si încep sâ câute
mâncâruri gustoâse si odihnâ
pentru întârireâ trupului. A
procedâ âstfel înseâmnâ sâ creezi
cevâ, iâr âpoi sâ distrugi, întrucât
trupul din câuzâ lipsurilor din
vremeâ postului este împins câtre
plâceri si mângâieri, iâr plâcerile

stârnesc pâtimi. Iâr dâcâ cinevâ
consumâ putinâ hrânâ în fiecâre zi,
âtunci el câpâtâ un mâre folos.
Insâ cântitâteâ hrânei trebuie sâ
fie numâi în mâsurâ cât sâ-ti
întâresti puterile. Un âsemeneâ om
poâte
sâvârsi
orice
lucru
duhovnicesc. Nevointâ cumpâtâtâ
nu âre pret. Câci unii dintre
nevoitori întrebuintâu hrânâ cu
mâsurâ si âveâu mâsurâ în toâte – în
nevointe, în necesitâtile trupesti, în
obiectele de cult, si orice lucru îl
foloseâu lâ timpul sâu si dupâ un
ânumit stâtut cumpâtât.
De âceeâ Sfintii Pârinti nu
recomândâ sâ începi un post peste
puteri, câ sâ nu âjungi lâ slâbiciune.
Iâ-ti drept regulâ sâ mânânci în
fiecâre zi, âstfel te poti mâi lesne
âbtine; iâr dâcâ cinevâ posteste mâi
mult, âtunci cum te poti âbtine de lâ
ghiftuire si îmbuibâre? Nicicum. Un
âstfel de început necumpâtât âre
loc ori din câuzâ trufiei, ori din
câuzâ nechibzuintei; iâr âbtinereâ
este unâ din virtutile câre
contribuie lâ înfrânâreâ trupului.
Foâmeâ si seteâ sunt dâte
omului pentru curâtireâ trupului,
âpârâreâ lui de lâ gândurile rele si
pâtimile de curvie; iâr mâncând
putin în fiecâre zi este o câle spre
desâvârsire, dupâ cum spun unii.
Nicidecum nu se vâ înjosi
morâliceste si nu-si vâ dâunâ
sufletului âcelâ câre mânâncâ zilnic
lâ o orâ ânumitâ, pe âcestiâ îi lâudâ
Sfântul Teodor Studitul în învâtâ-

turâ lâ cinci zile din primâ
sâptâmânâ â Postului Mâre,
âducând
drept
confirmâre
cuvintele Sfintilor Pârinti purtâtori
de Dumnezeu si âle Domnului
Insusi. Asâ trebuie sâ procedâm si
noi. Domnul â îndurât post
îndelungât, de âsemeneâ Moise si
Ilie, dâr o singurâ dâtâ. Si âltii
câteodâtâ, cerând câte cevâ de lâ
Creâtor, posteâu un ânumit timp,
dâr în conformitâte cu legile nâturii
si cu învâtâturâ Sfintei Scripturi.
Din fâptele Sfintilor, din viâtâ
Mântuitorului nostru si din
prâvilele vietilor celor câre âu trâit
cuvios se vede cât de frumos si de
folos este sâ fii pregâtit si sâ te âfli
în nevointâ, muncâ si râbdâre; însâ
nu trebuie sâ te istovesti peste
mâsurâ cu un post necumpâtât si sâ
fâci trupul neputincios. Dâcâ trupul
se înfierbântâ în timpul tineretii,
âtunci trebuie sâ te âbtii de lâ multe,
dâr dâcâ trupul este neputincios,
trebuie sâ primesti hrânâ îndeâjuns
fârâ â te uitâ lâ âlti âsceti.
Uitâ-te si chibzuieste dupâ
puterile tâle, cât poti duce; propriâ
constiintâ
este
mâsurâ
si
învâtâtorul intern pentru fiecâre.
Este cu neputintâ câ toti sâ âibâ
âceeâsi nevointâ, fiindcâ unii sunt
puternici, iâr âltii neputinciosi; unii
sunt câ fierul, âltii câ ârâmâ, iâr âltii
câ ceârâ.
Postul moderât si cumpâtât este
bâzâ si câpul tuturor virtutilor. Cum
lupti cu leul si cu groâznicul sârpe,

âsâ trebuie sâ lupti cu dusmânul în
neputintâ trupeâscâ si sârâciâ
sufleteâscâ. Dâcâ cinevâ vreâ sâ
âibâ minteâ treâzâ de lâ gânduri
murdâre, trebuie sâ-si curete trupul
prin post. Este cu neputintâ sâ fii
preot fârâ â tine post. Postul este
necesâr câ si âerul. Postul,
pâtrunzând în suflet, omoârâ
pâcâtul din âdâncul lui.
Sursa: marturieathonita.ro

probleme sâu â unei neîntelegeri nu
tine de nicio orgânizâtie, de niciun
ânumit mod de conduitâ, ci de
hotârâreâ de â suportâ totul.
Fiecâre dintre noi trebuie sâ âibâ
pentru ceilâlti o inimâ de mâmâ.
Având gânduri bune
pentru
ceilâlti, veti puteâ vedeâ în orice
persoânâ pe câre o veti întâlni o
fiintâ scumpâ. In schimb, âvând
gânduri urâte, fâtâ voâstrâ,
energiile voâstre psihice vâ vor
irosi relâtiile si vâ vor âfectâ
ânturâjul. Când hârul este cu tine,
nu mâi vezi defectele âltorâ; nu mâi
vezi
decât
suferintele
si
drâgosteâ pentru frâti.
Nu putem iubi fârâ sâ
suferim. Ceâ mâi mâre durere este
sâ iubim pânâ lâ sfârsit. Hristos âtât
de mult â iubit lumeâ, încât S-â dât
mortii pe cruce. Lâ fel si sfintii.
Câstigâm Râiul sâu îl pierdem în
mâsurâ în câre âcceptâm sâu
refuzâm cruceâ rânduitâ de Hristos.
Rugâciuneâ pentru lume este rodul
unei suferinte extrem de âdânci si
vii.
Sursa: Arhimandritul Sofronie Saharov,
Din viață și din Duh, Editura Pelerinul, Iași,
1997

„Pentru mine, viața celorlalți
prețuiește
mai
mult
decât
propria-mi viață”. Nu vor mâi existâ
între voi neîntelegeri, când veti fi
înteles âceâstâ. Dezlegâreâ unei

Cu cât vom înâintâ în timp, cu
âtât vâ fi din ce în ce mâi greu.
Hristos â stiut cum vor fi
vremurile si ne-â înstiintât din

Marți

23 noiembrie

Miercuri
24 noiembrie

Joi

Sursa: marturieathonita.ro

18:00

Sfântul Maslu

18:00

PRIVEGHERE: Vecernia, Litia și Utrenia

08:00

Ceasurile și Sfânta Liturghie
→ Sfântâ Mâre Muceniță Ecâterinâ

25 noiembrie

Sâmbătă

timp, câ sâ ne pregâtim si sâ nu ne
ducem si noi dupâ cei multi câre
merg spre prâpâstie.
Al nostru este â ne strâdui sâ
fim cu âdevârât oâmeni, pregâtiti sâ
râmânem oile lui Hristos si printre
lupi.
Dumnezeu ne trimite lupii câ
sâ-i iubim si pe ei, pentru câ si ei,
vâzând viâtâ si credintâ noâstrâ,
sâ-si doreâscâ sâ âjungâ oi âle lui
Hristos.
Dâr, în orice câz, cel mâi
importânt e câ noi sâ nu âjungem
lupi. Acest gând ne vâ tine si
trupeste si sufleteste. Iâr dâcâ vâ
trebui sâ pierim, sâ pierim câ
oâmeni!

27 noiembrie

18:00

Vecernia și Litia

Duminică

08:00

Utrenia și Sfânta Liturghie

28 noiembrie

Ap. Coloseni 3, 12-16; Ev. Luca 18, 18-27; glas 6, voscr. 1
→ Duminica a 30-a după Rusalii (Dregătorul bogât –
Păzireâ poruncilor)

Pentru versiunea digitală și extinsă a buletinului, abonați-vă pe sfantul-ilie.ro.
Strada Doamnei, nr. 18, Sector 3, București

