
 

 

 

„Cu cât suferă mai mult omul din afară, cu atât înflorește cel dinăuntru.”  
– Varnava Anahoretul (Limonariu) 

 
 

  

Adam a lepa dat Adeva rul ș i ș-a 
î ndreptat șpre o minciuna ; acum 
Domnul î i cerceteaza  pe urmaș ii lui 
Adam, ca aceș tia șa  șe lepede de 
minciuna  ș i șa  șe lipeașca  mai mult de 
Adeva r, de la care au ca zut. De aceea, a 
șe lepa da de șine î nșeamna  a șe 
lepa da de firea cea î nș ela toare care    
ș-a șa la ș luit î n noi, î n locul firii noaștre 
care ne-a foșt data  de ca tre 
Dumnezeu. Noi trebuie șa  ne lepa da m 
de cele ce șunt pa ma nteș ti, care au 
luat locul duhovniciei din la untrul 
noștru, ș i de patimile, care au luat 
locul faptelor celor bune; frica 
șlugarnica  care a î ntunecat î n noi 
calitatea de fiu al lui Dumnezeu ș i 
nemult umirea pe care o ara ta m 
î mpotriva lui Dumnezeu, care a uciș î n 
noi duhul așculta rii fat a  de El. Noi 
trebuie șa  ne lepa da m de ga ndurile 
cele rele, de doririle cele rele ș i de 
faptele cele rele. Pe șcurt: trebuie șa  
ne lepa da m de tot ceea ce credem ca  
î nșeamna  "eu", dar care î n realitate nu 
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t ine de noi, ci ește diavolul ș i pa catul, 
ștrica ciunea, î nș elarea ș i moartea. O, 
șa  ne lepa da m de obiceiurile cele rele, 
care au ajunș a doua fire pentru noi; șa  
ne lepa da m de aceașta  "a doua fire", 
ca ci nu ește firea noaștra , aș a cum a 
fa cut-o Dumnezeu, ci o ama gire ș i 
propria î nș elare din noi î nș ine. 

Ce î nșeamna  aceașta: șa -t i iei 
crucea? Aceașta î nșeamna  primirea 
de buna voie a fieca rui mijloc de 
vindecare care ni șe da  din ma na lui 
Dumnezeu, orica t de amar ar putea fi. 
Cad nenorociri mari așupra ta? Fa  
așcultare fat a  de Voia lui Dumnezeu, 
aș a cum a fa cut Noe. Ț i șe cere jertfa ? 
Aș aza -te î n ma inile lui Dumnezeu cu 
aceeaș i credint a  pe care a avut-o 
Avraam, atunci ca nd a merș ca șa -ș i 
jertfeașca  fiul. Ț i ș-a na ruit 
goșpoda ria? Ț i-au murit copiii  
dintr-odata ? Î ndura  toate cu ra bdare, 
lipindu-te de Dumnezeu î n inima ta, 
aș a cum a fa cut Îov. Țe pa ra șeșc 
prietenii ș i te-au î mpreșurat 
duș manii? Rabda  toate fa ra  ca rteala  ș i 
cu credint a ca  ajutorul lui Dumnezeu 
ește aproape, aș a cum au fa cut 
Apoștolii. Eș ti trimiș la moarte pentru 
Hriștoș? Mult umeș te-Î lui Dumnezeu 
pentru așemenea cinște, ca miile de 
mucenici creș tini. Nu șe va cere de la 
tine nimic ce nu a mai foșt î nainte, ci 
tu vei urma mai degraba  exemplul 
multora - apoștoli, șfint i, ma rturișitori 
ș i mucenici - care au fa cut Voia lui 
Hriștoș. Mai mult deca t ata t, trebuie șa  
ș tim ca  umbla nd dupa  ra ștignirea 
noaștra , Domnul vrea ra ștignirea 
omului celui vechi, a omului alca tuit 
din obiceiurile cele rele ș i din șlujirea 
pa catului. Ca ci, prin aceașta  

ra ștignire, omul cel vechi ește trimiș la 
moarte, iar omul cel nou, alca tuit dupa  
așema narea ș i nemurirea lui 
Dumnezeu, șe î nalt a  la viat a . Crucea 
ește grea pentru omul cel vechi, 
trupeșc, grea pentru un trup cu patimi 
ș i cu pofte (Galateni 5:24), dar nu ește 
grea pentru omul cel duhovniceșc. 
Crucea pentru cei ce pier, ește 
nebunie; iar pentru cei ce ne 
ma ntuim, ește puterea lui Dumnezeu 
(Î Corinteni 1:18). Domnul nu cauta  ca 
noi șa  lua m Crucea Lui, ci pe a noaștra . 
Crucea Lui ește cea mai grea. El nu a 
foșt ra ștignit pentru pa catele Lui, ci 
pentru ale noaștre ș i, de aceea Crucea 
lui ește cea mai grea. Noi șuntem 
ra ștignit i pentru propriile noaștre 
pa cate: de aceea crucea noaștra  ește 
mai uș oara . Ș i, ca nd șuferint ele 
noaștre șunt cele mai mari, nu trebuie 
șa  șpunem ca  șunt prea mari, ca  
depa ș eșc toate limitele. Dumnezeu 
ește viu ș i El cunoaș te ma șura 
șuferint ei noaștre ș i nu ne va la șa șa  
șuferim mai mult deca t putem șa  
ra bda m. Ma șura șuferint ei noaștre nu 
ește mai put in ra nduita  ș i șocotita , 
deca t ește ra nduita  ș i șocotita  ma șura 
zilei ș i a nopt ii. Șporeș te șuferint a 
noaștra ? Șe face mai grea crucea 
noaștra ? Puterea lui Dumnezeu ește 
cea mai mare, dupa  cum șpune 
Apoștolul: Că precum prisosesc 
pătimirile lui Hristos întru noi, așa 
prisosește prin Hristos și mângâierea 
noastră. (ÎÎ Corinteni 1:5) 

Mai preșuș de toate, ma nga ierea 
noaștra  ește mare, prin faptul ca  
Domnul ne cheama  șa -L urma m. Să 
vină după Mine, șpune Domnul. De ce 
roșteș te Domnul aceașta  chemare 



 

 

celor care î ș i iau crucea? Mai î nta i, ca 
șa  nu cada  ș i șa  fie ștrivit i șub ea. 
Oamenii șunt ata t de șlabi, î nca t 
crucea cea mai uș oara  ește grea 
pentru omul cel mai puternic, daca  
aceșta nu o cara  cu ajutor din cer. 
Vedem cum șe dezna da jduieșc 
credincioș ii la cea mai uș oara  șuflare; 
cum ștriga  î mpotriva cerului ș i a 
pa ma ntului la un necaz mic! Cum șe 
clatina  neputincioș i ca uta nd vreun 
șprijin ș i ajutor î n deș erta ciunea 
aceștei lumi ș i șocoteșc, ca  daca  lumea 
nu le poate aduce șprijin ș i ajutor, 
atunci î ntreaga lume ește un puștiu al 
dezna dejdii. De aceea Domnul ne 
cheama  șa -L urma m, pentru ca  numai 
urma ndu-L vom putea ra bda 
greutatea crucii. Î n El vom afla putere, 
curaj ș i ma nga iere. El ne va fi lumina  
pe calea cea î ntunecata , șa na tate 
acolo unde ește boala , tova ra ș ie ne va 
fi î n șingura tate, bucurie î n șuferint a  
ș i boga t ii î n lipșuri. Î n camera î n care 
șe afla  un om bolnav, șe lașa  noaptea o 
lumina  aprinșa  ș i, î n noaptea aceștei 
viet i, ește nevoie de lumina cea 
veș nica  a lui Hriștoș. 

Daca  dorim cu adeva rat, putem ș i 
noi vedea Î mpa ra t ia lui Dumnezeu 
venind î ntru putere ș i șlava , î nainte de 
a gușta moartea. Î mprejura rile î n care 
aceașta ni șe va deșcoperi, șunt 
ara tate cu limpezime î n Evanghelia de 
așta zi. Șa  ne oștenim șa  ne pierdem 
șufletul noștru cel vechi, viat a noaștra  
pa ca toașa , ș i șa  î nva t a m ca  ește mai 
mare pret  pentru om șa -și șcape 
șufletul șa u, deca t șa  ca știge lumea 
î ntreaga . Aș a ne vom î nvrednici prin 
mila lui Dumnezeu, șa  vedem 
Î mpa ra t ia lui Dumnezeu, î ntru putere 

mare ș i fa ra  de așema nare î ntru șlava , 
unde î ngerii, dimpreuna  cu șfint ii, dau 
șlava  Dumnezeului Celui viu, zi ș i 
noapte: Țata lui ș i Fiului ș i Șfa ntului 
Duh - Țreimii celei deofiint a  ș i 
nedeșpa rt ite, acum ș i pururea ș i-n 
vecii vecilor. Amin. 
Sursa: crestinortodox.ro  
 

 

Îata  ca  Domnul da  unuia cinci 
talant i ș i altuia doi. Ește cumva 
vinovat î n vreun fel cel care a primit 
numai doi? Nicidecum. Domnul 
cunoaș te cum ește bine pentru 
fiecare. Dar, deș i i-a dat numai doi, 
aude ș i el acelaș i glaș, care-i șpune: 
Intră întru bucuria Domnului tău. Nu                    
i-a șpuș: „De ce nu ai fa cut ș i tu zece 
talant i?” Vezi deci fiule ca , daca  ai 
primit mult de la Dumnezeu, mult î t i 
va ș i cere. 

Aș adar, nici cel care a primit mult 
har nu poate șa -l dișpret uiașca  ș i șa -l 
judece pe cel care nu a primit, nici cel 
care nu a primit acelaș i har nu trebuie 
șa  șe î ntrișteze ș i șa  ca rteașca  pentru 
ca  nu i-a dat ș i lui Dumnezeu la fel. Cel 
care are harul trebuie șa  aiba  
î ndelunga  ra bdare fat a  de cel ce nu 
are, purta nd toate neputint ele lui 
trupeș ti ș i șufleteș ti ș i î ndruma ndu-l 
cu multa  grija  pe calea duhovniceașca , 
pa na  ca nd ș i aceșta va ajunge șa  
î nmult eașca  talant ii șa i; șau pa na  
ca nd va veni o raza  care șa -i deșchida  
ș i șa -i lumineze ș i lui ochii șufletului, 



 

 

șa -ș i vada  neputint a ș i șa  așculte fa ra  
ezitare de Cel care ește deașupra șa. 

Aceșta ește, fiule, modul î n care 
trebuie șa  î nt elegem lucrurile; ca , 
adica , fa ra  ajutorul lui Dumnezeu nu 
putem face nimic. Țrebuie șa  cerem șa  
ni șe dea ș i cunoaș tere duhovniceașca  
cu duhul diștingerii, pentru ca  fa ra  
aceștea ș i cele care ni șe par bune la 
prima privire șunt rele ș i anapoda. 
Acolo unde vedem noi miere poate șa  
fie otrava . 
Sursa: Gheron Iosif Isihastul, Mărturii din 

viața monahală, Editura Bizantină, București 
 

 

Șa  nu faci cinștitul șemn î ntru 
batjocura  ș i cu pa cat, crucea șa  fie 

dreapta  ș i adeva rata . Cele trei degete 
mari - aș aza -le î nta i la frunte - care 
reprezinta  cerul, cerem Țata lui din 
ceruri Î nt elepciunea - șa  șfint eașca  
neputincioașa noaștra  minte ș i ș-o 
izba veașca  de ga ndurile rele; 
pogora rea la pa ntece - care reprezinta  
pa ma ntul, ne ruga m Fiului - care Ș-a 
pogora t pe pa ma nt pentru ma ntuirea 
noaștra , șa  ne șcape de la comie, de 
bet ii ș i de deșfra nare; î na lt a nd 
dreapta ca tre umeri, chema m pe 
Duhul Șfa nt, care plineș te lucrarea 
ma ntuirii ș i toate le șfint eș te, șa  
î nta reașca  ș i șa  șfint eașca  puterile 
noaștre șpre șa va rș irea faptelor bune, 
iar ca nd zicem "amin", fa ga duim 
î naintea lui Dumnezeu șa  ne facem 
vrednici de șemnul crucii (Altarul pe 
care Ș-a jertfit Ma ntuitorul), pentru ca  
vorba "amin" î nșeamna  "aș a șa  fie". 
Sursa: episcopia-italiei.it 

 

Marți 
21 martie 

 

18:00 Sfântul Maslu 
 

Vineri 
24 martie 

  

18:00 Vecernia și Litia 

Sâmbătă 
25 martie 

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 
→ Buna Vestire 

18:00 Vecernia și Litia 

Duminică 
26 martie 

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 

 → Duminica a 4-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul) 
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