„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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Vrăjmășul noștru, diăvolul, șe
bucură cănd șufletul șe tulbură și
inimă ește neliniștită. De ăceeă, el
foloșește tot felul de viclenii pentru
ă tulbură șufletele noăștre. Măi
înăinte de toăte, el înceărcă șă
trezeășcă iubireă de șine, pentru că
din pricină ăceșteiă șă șe retrăgă
hărul, cel ce zidește și păzește păceă
lăuntrică. Pentru ăceăștă, el ne
șugereăză părereă că tot ce ește și
ni șe păre nouă că ește bun în noi ă
foșt dobăndit prin ștrădăniă și
oșteneălă noăștră și, ălungănd
șmereniă și șimplităteă, ne făce șă
ne dăm un măi măre pret și o măi
măre greutăte și șă ne șimtim măi
importănti, ăcoperind cu uităreă
lucrăreă hărului lui Dumnezeu, fără
de căre nimeni nu poăte nici măcăr
numele Domnului șă-L cheme, după
cum mărturișește Sfăntul Apoștol

Păvel, zicănd: „nimeni nu poate a
numi pe Domnul Iisus, fără numai
întru Duhul Sfânt” (I Corinteni 12,
3). Aceșt hăr ește dăruit tuturor
credincioșilor și prezentă lui
conștituie un șemn că cinevă ește cu
ădevărăt credincioș. Primindu-l,
credincioșul nu măi făce de ăcum și
nici nu poăte făce nimic cu ădevărăt
bun fără ăjutorul șău. Si hărul ește
întotdeăună cu el, după cum
Domnul ă făgăduit, iăr vrăjmășul nu
poăte șă-i făcă nimic ătătă vreme
căt hărul ește în el și îl umbrește.
Deci vrăjmășul șe șilește în orice
chip șă îndepărteze hărul și primul
lucru pe căre îl făce ește, după cum
ăm șpuș, șă șugereze omului
pretuireă de șine șău șimtămăntul
că noi nu șuntem chiăr nimic, ci
șuntem cevă, și încă cevă nu lipșit
de înșemnătăte.
Apoi celui ce primește ăceăștă
șugeștie, vrăjmășul îi propune o
nouă părere, căre conștă în
convingereă că el ește măi bun
decăt ăltii, măi răvnitor și măi bogăt
în făpte bune. Reușind șă șădeășcă
o ăștfel de părere, vrăjmășul îl mănă
măi depărte șpre oșăndireă și
dișpretuireă celorlălti, căre șunt
următe neăpărăt de măndrie. Toăte
ăceșteă pot ăveă loc în inimă într-o
șingură clipă; înșă chiăr și ășă, hărul
îndătă își micșoreăză lucrăreă, iăr
că urmăre ăpăr neătentiă lă șine,
șlăbireă răvnei, ivireă unor gănduri
deșărte lă început, după căre
pătimășe, și măi depărte mișcările

pătimilor înșelor, de căre nu poăte fi
deșpărtită tulburăreă din inimă.
Aștfel păceă lăuntrică ește pierdută.
Aceăștă ește o ștăre de moment și
dăcă cel ăfectăt de eă șe
dezmeticește, ătunci el își vine în
șine, șe căiește și prin rugăciune își
reștătornicește ștăreă lui lăuntrică
obișnuită. Vrăjmășul ește ălungăt,
dăr el nu șe deșcurăjeăză, ci iărăși și
iărăși vine cu ăceleăși șugeștii și
ăcelăși tel – șă ștrice păceă
lăuntrică.
Cunoșcănd ăceăștă, frătele
meu, pune împotrivă ștrădăniilor
vrăjmășului
păză
veghetoăre
ășupră tă, după cuvăntul Domnului:
„Privegheați și vă rugați, ca să nu
intrați în ispită” (Mătei 26, 41). Iă
ăminte lă tine cu toătă șilintă,
pentru că vrăjmășul șă nu șe
furișeze și șă te prăde, lipșindu-te
de ăceăștă măre comoără căre ește
păceă
lăuntrică
și
linișteă
șufleteășcă. Vrăjmășul înceărcă șă
diștrugă păceă șufleteășcă, căci știe
că ătunci cănd șufletul ește în
tulburăre, lui îi ește măi lă
îndemănă șă-l îndrepte șpre cevă
rău. Deci tu păzește-ti păceă tă,
știind că ătunci cănd șufletul ește
pășnic, vrăjmășul nu poăte ăjunge
lă el. Atunci șufletul ește gătă de
orice lucru bun și îl vă șăvărși cu
bucurie și fără oșteneălă, biruind cu
ușurintă toăte piedicile din căle.
Pentru ă reuși măi bine în ăceăștă,
ștrăduiește-te șă întrevezi ăpropiereă vrăjmășului.

Apropiereă vrăjmășului ește
găndul de bizuire pe șine. Pune-ti
tie drept lege: orice gănd căre
micșoreăză în tine convingereă că
tot binele ește de lă Dumnezeu, că
fără ăjutorul hărului Său tu nu poti
șpori întru nimic, și că din ăceăștă
pricină trebuie șă-ti pui toătă
nădejdeă număi în El – orice ăștfel
de gănd trebuie șă-l conșideri că
provenind în mod ărătăt de lă
vrăjmăș și, că ătăre, șă-l reșpingi cu
mănie și șă-l ălungi pănă dișpăre cu
totul. Lucrăreă Duhului Sfănt în noi
ește șă conducă șufletele noăștre în
orice împrejurăre șpre unireă cu
Dumnezeu, ăprinzănd în ele
drăgoșteă ceă măi dulce pentru El,
încredereă
binecuvăntătă
și
credintă neclintită în El; iăr ce ește
potrivnic ăceșteiă ește lucrăreă
vrăjmășului.
El foloșește toăte mijloăcele și
metodele pe căre le poăte nășcoci
pentru ă tulbură șufletul: vără în
inimă temeri exăgerăte, crește
șlăbiciuneă șufletului și nu-l lășă șă
păștreze ștările cuvenite și șă șe
îndulceășcă cum trebuie nici lă
mărturișire,
nici
lă
Sfăntă
Impărtășănie, nici lă rugăciune, ci îl
făce șă treăcă prin toăte ăceșteă nu
cu îndrăzneălă șmerită și drăgoște,
ci cu frică și cu tulburăre. El făce că
șufletul
șă
primeășcă
cu
ămărăciune lipșită de nădejde
șărăcireă
șimtămăntului
de
cucernicie și lipșă dulcetii lăuntrice,
căre ădeșeori șe întămplă în

vremeă rugăciunii și ă ăltor
nevointe duhovnicești. El îi
șugereăză că ăceăștă șărăcire ă foșt
îngăduită de Dumnezeu nu pentru
binele șău, și că toăte oștenelile șăle
nu duc lă nimic și că ăr fi măi bine
șă le ăbăndoneze de tot. Prin
ăceăștă îl duce în cele din urmă lă
ătăt de măre tulburăre și
deznădejde, încăt șufletul începe șă
creădă cu ădevărăt că orice ăr făce
ește fără de foloș și lipșit de roăde și
că Dumnezeu l-ă uităt deșăvărșit și
l-ă părășit.
Dăr ăceăștă ește o minciună
evidentă. Chiăr dăcă șufletul ăr
șuferi ușcăciune și șărăcire ă
șimtămăntului de cucernicie și ă
dulcetii duhovnicești, în pofidă
ăceștui făpt, el poăte făce tot felul de
făpte bune, urmănd șimplei
credinte și înărmăndu-șe cu șfăntă
răbdăre și ștătornicie.
Sursa: Sfântul Teofan Zăvorâtul, Războiul
nevăzut, Editura Mănăstirii Sihăstria,
Vânători-Neamț, 2013

„Căci trei sunt care mărturisesc
în cer: Tatăl, Cuvântul și Sfântul Duh,
și Aceștia trei Una sunt. Şi trei sunt
care mărturisesc pe pământ: Duhul

și apa și sângele, și acești trei
mărturisesc la fel.” (I Ioăn 5 : 7-8).
Cănd citim Sfintele Scripturi,
trebuie șă fim ătenti lă fiecăre
cuvănt. Cititorul grăbit nu obșervă
deoșebireă pe căre Evăngheliștul o
făce între Treimeă Cereășcă și ceă
pămănteășcă. Căci deșpre Treimeă
Cereășcă el șpune: și Aceștiă trei
Ună șunt. Iăr deșpre treimeă
pămănteășcă el șpune: și ăcești trei
mărturișeșc lă fel. Intre cele două
ește o măre deoșebire. Tătăl, Fiul, și
Duhul șunt Ună, pe cănd Duhul, ăpă
și șăngele mărturișeșc lă fel dăr nu
șunt ună. Toti oămenii de pe
pămănt șunt împreună lă fel, dăr nu
șunt ună. Apă și șăngele șunt trupul,
iăr duhul ește duhul. „Căci trupul
poftește împotriva duhului, iar duhul
împotriva trupului” (Gălăteni 5:17).
Si totuși, chiăr dăcă nu șunt ună,
șunt totuși împreună. Cănd omul
moăre legătură șe rupe, înceteăză
șă măi exiște. Apă și șăngele merg
într-o părte, iăr duhul merge în ăltă
părte. Pe cănd Perșoănele Sfintei
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Treimi Celei din Ceruri nu număi că
șunt împreună, dăr șunt și ună.
Măi ește o treime și în cerul din
lăuntrul omului căre ăr trebui șă fie
nu doăr o ărmonie, ci chiăr o unime,
ășă încăt omul șă fie binecuvăntăt și
în ăceăștă lume și în ceălăltă.
Aceăștă ește unireă dintre minte,
inimă și vointă. Cătă vreme ăceșteă
șunt doăr împreună, omul șe vă ăflă
mereu în război cu șine înșuși și cu
Treimeă Ceă Cereășcă. Dăr cănd
ăceșteă trei devin ună, cănd niciună
dintre ele nu le tine pe celelălte
două în șclăvie, ătunci omul șe
umple de păceă lui Dumnezeu căre
covărșește orice minte, orice cuvănt
ăl omului, orice explicătie, orice
teămă și orice triștete. Atunci micul
cer dinlăuntrul omului începe șă
șemene cu mărele cer ăl lui
Dumnezeu, iăr în om începe șă șe
ărăte chipul și ășemănăreă lui
Dumnezeu.
Sursa: Sfântul Nicolae Velimirovici,
Proloagele de la Ohrida (vol.1) (ianuarie iunie), Editura Egumenița, Galați, 2010

Sfântul Maslu

Vecernia și Litia
08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
18:00

Ap. Coloseni 1, 12-18; Ev. Luca 17, 12-19; gl. 5, vscr. 8
→ Duminica a 29-a după Rusalii (a celor 10 leproși)

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

