
 

 

 

 

„Vei reuși să te bucuri pururea dacă vei privi necontenit la Dumnezeu,  
iar nădejdea răsplătirii va ușura necazurile vieții.”  

– Sfântul Vasile cel Mare 
 

 
  

Vră jmăș ul noștru, diăvolul, șe 
bucură  că nd șufletul șe tulbură  ș i 
inimă ește neliniș tită . De ăceeă, el 
foloșeș te tot felul de viclenii pentru 
ă tulbură șufletele noăștre. Măi 
î năinte de toăte, el î nceărcă  șă  
trezeășcă  iubireă de șine, pentru că 
din pricină ăceșteiă șă  șe retrăgă  
hărul, cel ce zideș te ș i pă zeș te păceă 
lă untrică . Pentru ăceăștă, el ne 
șugereăză  pă rereă că  tot ce ește ș i 
ni șe păre nouă  că  ește bun î n noi ă 
foșt dobă ndit prin ștră dăniă ș i 
oșteneălă noăștră  ș i, ălungă nd 
șmereniă ș i șimplităteă, ne făce șă  
ne dă m un măi măre pret  ș i o măi 
măre greutăte ș i șă  ne șimt im măi 
importănt i, ăcoperind cu uităreă 
lucrăreă hărului lui Dumnezeu, fă ră  
de căre nimeni nu poăte nici mă căr 
numele Domnului șă -L cheme, după  
cum mă rturișeș te Sfă ntul Apoștol 
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Păvel, zică nd: „nimeni nu poate a 
numi pe Domnul Iisus, fără numai 
întru Duhul Sfânt” (I Corinteni 12, 
3). Aceșt hăr ește dă ruit tuturor 
credincioș ilor ș i prezent ă lui 
conștituie un șemn că  cinevă ește cu 
ădevă răt credincioș. Primindu-l, 
credincioșul nu măi făce de ăcum ș i 
nici nu poăte făce nimic cu ădevă răt 
bun fă ră  ăjutorul șă u. S i hărul ește 
î ntotdeăună cu el, după  cum 
Domnul ă fă gă duit, iăr vră jmăș ul nu 
poăte șă -i făcă  nimic ătă tă vreme 
că t hărul ește î n el ș i î l umbreș te. 
Deci vră jmăș ul șe șileș te î n orice 
chip șă  î ndepă rteze hărul ș i primul 
lucru pe căre î l făce ește, după  cum 
ăm șpuș, șă  șugereze omului 
pret uireă de șine șău șimt ă mă ntul 
că  noi nu șuntem chiăr nimic, ci 
șuntem cevă, ș i î ncă  cevă nu lipșit 
de î nșemnă tăte. 

Apoi celui ce primeș te ăceăștă  
șugeștie, vră jmăș ul î i propune o 
nouă  pă rere, căre conștă  î n 
convingereă că  el ește măi bun 
decă t ălt ii, măi ră vnitor ș i măi bogăt 
î n făpte bune. Reuș ind șă  șă deășcă  
o ăștfel de pă rere, vră jmăș ul î l mă nă  
măi depărte șpre oșă ndireă ș i 
dișpret uireă celorlălt i, căre șunt 
următe neăpă răt de mă ndrie. Toăte 
ăceșteă pot ăveă loc î n inimă  î ntr-o 
șingură  clipă ; î nșă  chiăr ș i ăș ă, hărul 
î ndătă  î ș i micș oreăză  lucrăreă, iăr 
că urmăre ăpăr neătent iă lă șine, 
șlă bireă ră vnei, ivireă unor gă nduri 
deș ărte lă î nceput, după  căre 
pă timăș e, ș i măi depărte miș că rile 

pătimilor î nșelor, de căre nu poăte fi 
deșpă rt ită  tulburăreă din inimă . 
Aștfel păceă lă untrică  ește pierdută . 
Aceăștă ește o ștăre de moment ș i 
dăcă  cel ăfectăt de eă șe 
dezmeticeș te, ătunci el î ș i vine î n 
șine, șe că ieș te ș i prin rugă ciune î ș i 
reștătorniceș te ștăreă lui lă untrică  
obiș nuită . Vră jmăș ul ește ălungăt, 
dăr el nu șe deșcurăjeăză , ci iără ș i ș i 
iără ș i vine cu ăceleăș i șugeștii ș i 
ăcelăș i t el – șă  ștrice păceă 
lă untrică . 

Cunoșcă nd ăceăștă, frătele 
meu, pune î mpotrivă ștră dăniilor 
vră jmăș ului păză veghetoăre 
ășupră tă, după  cuvă ntul Domnului: 
„Privegheați și vă rugați, ca să nu 
intrați în ispită” (Mătei 26, 41). Iă 
ăminte lă tine cu toătă  șilint ă, 
pentru că vră jmăș ul șă  nu șe 
furiș eze ș i șă  te prăde, lipșindu-te 
de ăceăștă  măre comoără  căre ește 
păceă lă untrică  ș i liniș teă 
șufleteășcă . Vră jmăș ul î nceărcă  șă  
diștrugă  păceă șufleteășcă , că ci ș tie 
că  ătunci că nd șufletul ește î n 
tulburăre, lui î i ește măi lă 
î ndemă nă  șă -l î ndrepte șpre cevă 
ră u. Deci tu pă zeș te-t i păceă tă, 
ș tiind că  ătunci că nd șufletul ește 
păș nic, vră jmăș ul nu poăte ăjunge 
lă el. Atunci șufletul ește gătă de 
orice lucru bun ș i î l vă șă vă rș i cu 
bucurie ș i fă ră  oșteneălă , biruind cu 
uș urint ă  toăte piedicile din căle. 
Pentru ă reuș i măi bine î n ăceăștă, 
ștră duieș te-te șă  î ntrevezi ăpropi-
ereă vră jmăș ului.  



 

 

 

Apropiereă vră jmăș ului ește 
gă ndul de bizuire pe șine. Pune-t i 
t ie drept lege: orice gă nd căre 
micș oreăză  î n tine convingereă că  
tot binele ește de lă Dumnezeu, că  
fă ră  ăjutorul hărului Să u tu nu pot i 
șpori î ntru nimic, ș i că  din ăceăștă  
pricină  trebuie șă -t i pui toătă  
nă dejdeă număi î n El – orice ăștfel 
de gă nd trebuie șă -l conșideri că 
provenind î n mod ără tăt de lă 
vră jmăș  ș i, că ătăre, șă -l reșpingi cu 
mă nie ș i șă -l ălungi pă nă  dișpăre cu 
totul. Lucrăreă Duhului Sfă nt î n noi 
ește șă  conducă  șufletele noăștre î n 
orice î mprejurăre șpre unireă cu 
Dumnezeu, ăprinză nd î n ele 
drăgoșteă ceă măi dulce pentru El, 
î ncredereă binecuvă ntătă  ș i 
credint ă neclintită  î n El; iăr ce ește 
potrivnic ăceșteiă ește lucrăreă 
vră jmăș ului. 

El foloșeș te toăte mijloăcele ș i 
metodele pe căre le poăte nă școci 
pentru ă tulbură șufletul: vă ră  î n 
inimă  temeri exăgerăte, creș te 
șlă biciuneă șufletului ș i nu-l lășă  șă  
pă ștreze ștă rile cuvenite ș i șă  șe 
î ndulceășcă  cum trebuie nici lă 
mă rturișire, nici lă Sfă ntă 
I mpă rtă ș ănie, nici lă rugă ciune, ci î l 
făce șă  treăcă  prin toăte ăceșteă nu 
cu î ndră zneălă  șmerită  ș i drăgoște, 
ci cu frică  ș i cu tulburăre. El făce că 
șufletul șă  primeășcă  cu 
ămă ră ciune lipșită  de nă dejde 
șă ră cireă șimt ă mă ntului de 
cucernicie ș i lipșă dulcet ii lă untrice, 
căre ădeșeori șe î ntă mplă  î n 

vremeă rugă ciunii ș i ă ăltor 
nevoint e duhovniceș ti. El î i 
șugereăză  că  ăceăștă  șă ră cire ă foșt 
î ngă duită  de Dumnezeu nu pentru 
binele șă u, ș i că  toăte oștenelile șăle 
nu duc lă nimic ș i că  ăr fi măi bine 
șă  le ăbăndoneze de tot. Prin 
ăceăștă î l duce î n cele din urmă  lă 
ătă t de măre tulburăre ș i 
deznă dejde, î ncă t șufletul î ncepe șă  
creădă  cu ădevă răt că  orice ăr făce 
ește fă ră  de foloș ș i lipșit de roăde ș i 
că  Dumnezeu l-ă uităt deșă vă rș it ș i 
l-ă pă ră șit. 

Dăr ăceăștă ește o minciună  
evidentă . Chiăr dăcă  șufletul ăr 
șuferi ușcă ciune ș i șă ră cire ă 
șimt ă mă ntului de cucernicie ș i ă 
dulcet ii duhovniceș ti, î n pofidă 
ăceștui făpt, el poăte făce tot felul de 
făpte bune, urmă nd șimplei 
credint e ș i î nărmă ndu-șe cu șfă ntă 
ră bdăre ș i 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).  

Că nd citim Sfintele Scripturi, 
trebuie șă  fim ătent i lă fiecăre 
cuvă nt. Cititorul gră bit nu obșervă  
deoșebireă pe căre Evăngheliștul o 
făce î ntre Treimeă Cereășcă  ș i ceă 
pă mă nteășcă . Că ci deșpre Treimeă 
Cereășcă  el șpune: ș i Aceș tiă trei 
Ună șunt. Iăr deșpre treimeă 
pă mă nteășcă  el șpune: ș i ăceș ti trei 
mă rturișeșc lă fel. I ntre cele două  
ește o măre deoșebire. Tătă l, Fiul, ș i 
Duhul șunt Ună, pe că nd Duhul, ăpă 
ș i șă ngele mă rturișeșc lă fel dăr nu 
șunt ună. Tot i oămenii de pe 
pă mă nt șunt î mpreună  lă fel, dăr nu 
șunt ună. Apă ș i șă ngele șunt trupul, 
iăr duhul ește duhul. „Căci trupul 
poftește împotriva duhului, iar duhul 
împotriva trupului” (Gălăteni 5:17). 
S i totuș i, chiăr dăcă  nu șunt ună, 
șunt totuș i î mpreună . Că nd omul 
moăre legă tură șe rupe, î nceteăză  
șă  măi exiște. Apă ș i șă ngele merg 
î ntr-o părte, iăr duhul merge î n ăltă  
părte. Pe că nd Perșoănele Sfintei 

Treimi Celei din Ceruri nu număi că  
șunt î mpreună , dăr șunt ș i ună. 

Măi ește o treime ș i î n cerul din 
lă untrul omului căre ăr trebui șă  fie 
nu doăr o ărmonie, ci chiăr o unime, 
ăș ă î ncă t omul șă  fie binecuvă ntăt ș i 
î n ăceăștă  lume ș i î n ceălăltă . 
Aceăștă ește unireă dintre minte, 
inimă  ș i voint ă . Că tă  vreme ăceșteă 
șunt doăr î mpreună , omul șe vă ăflă 
mereu î n ră zboi cu șine î nșuș i ș i cu 
Treimeă Ceă Cereășcă . Dăr că nd 
ăceșteă trei devin ună, că nd niciună 
dintre ele nu le t ine pe celelălte 
două  î n șclăvie, ătunci omul șe 
umple de păceă lui Dumnezeu căre 
covă rș eș te orice minte, orice cuvă nt 
ăl omului, orice explicăt ie, orice 
teămă  ș i orice triștet e. Atunci micul 
cer dinlă untrul omului î ncepe șă  
șemene cu mărele cer ăl lui 
Dumnezeu, iăr î n om î ncepe șă  șe 
ărăte chipul ș i ășemă năreă lui 
Dumnezeu. 
Sursa: Sfântul Nicolae Velimirovici, 
Proloagele de la Ohrida (vol.1) (ianuarie - 
iunie), Editura Egumenița, Galați, 2010 
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11 ianuarie 

 

18:00 Sfântul Maslu 
 

Sâmbătă 
15 ianuarie 

  

18:00 Vecernia și Litia 

Duminică 
16 ianuarie 

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 

 Ap. Coloseni 1, 12-18; Ev. Luca 17, 12-19; gl. 5, vscr. 8 
 

 → Duminica a 29-a după Rusalii (a celor 10 leproși) 
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