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MERINDE PENTRU SUFLET 
Apare cu binecuvântarea PS Părinte Episcop Siluan,  

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 
Foaie de învățătură duhovnicească și cateheză a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 

“Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”(Mt.4,4) 

DUMINICA IZGONIRII LUI ADAM DIN RAI  
(A LĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ) 

  TÂLCUIRI 

 Romani 13, 11-14; 14, 1-4 

 
Fraţilor, acum mântuirea este mai 
aproape de noi, decât atunci când 
am crezut. Noaptea e pe sfârşite; 
ziua este aproape. Să lepădăm dar 
lucrurile întunericului şi să ne 
îmbrăcăm cu armele luminii. Să 
umblăm cuviincios, ca ziua: nu în 

ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări şi 
în fapte de ruşine, nu în ceartă şi în 
pizmă, ci îmbrăcaţi-vă în Domnul 
Iisus Hristos şi grija de trup să nu 
o faceţi spre pofte. 
Primiţi-l pe cel slab în credinţă fără 
să-i judecaţi gândurile. Unul crede 
să mănânce de toate; cel slab însă 
mănâncă legume. Cel ce mănâncă 

să nu dispreţuiască pe cel ce nu 
mănâncă, iar cel ce nu mănâncă să 
nu osândească pe cel ce mănâncă, 
fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine 
eşti tu, ca să judeci pe sluga altuia? 
Pentru stăpânul său stă sau cade. 
Dar va sta, căci Domnul are putere 
ca să-l facă să stea. 

 Matei 6,14-21 
 
Zis-a Domnul: dacă veţi ierta 
oamenilor greşelile lor, şi vouă 
Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta 
greşelile voastre. Iar dacă nu veţi 
ierta oamenilor greşelile lor, nici 
Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile 
voastre. Când postiţi, nu fiţi trişti ca 

făţarnicii, căci ei îşi întunecă feţele 
lor, ca să se arate oamenilor că 
postesc. Adevărat vă spun vouă că 
îşi iau răsplata lor. Iat tu, când 
posteşti, unge-ţi capul tău şi faţa ta 
o spală, ca să nu te arăţi oamenilor 
că posteşti, ci Tatălui tău care este 
în ascuns; şi Tatăl tău care vede cele 
ascunse îţi va răsplăti ţie. Nu vă 

adunaţi comori pe pământ, unde 
moliile şi rugina le strică, şi unde 
furii le sapă şi le fură. Ci vă adunaţi 
comori în cer, unde nici moliile, nici 
rugina nu le strică, şi unde furii nu 
le sapă, nici le fură. Că unde este 
comoara voastră, acolo va fi şi 
inima voastră.  

 Suntem în pragul Sfântului şi 
Marelui Post. Duminica izgonirii lui 
Adam din Rai, ultimul popas 
înaintea duhovniceştii ofensive, ne 
pune la începutul vieţii noastre 
păcătoase pe pământ. Suntem 
izgoniţi din Raiul desfătării din 
pricina neascultării, a mândriei şi a 
neînfrânării. Viaţa cu sudoare, cu 
chinuire, cu necazuri şi lacrimi se 
încheie cu întoarcerea în pământul 
din care am fost luaţi, cu moartea, 
plata păcatului. 
Starea lui Adam cel izgonit, care 
este şi starea noastră, se oglindeşte 
în cântările pline de umilinţă ale 
Duminicii. „Şezut-a Adam în 
preajma Raiului, şi de goliciunea sa 
plângând, se tânguia: Vai mie, celui 
ce m-am supus înşelăciunii celei 
viclene, şi am fost furat de ea şi de 

mărire m-am depărtat. Vai mie, 
celui dezbrăcat de nevinovăţie şi 
lăsat în sărăcie. Ci, o raiule, de 
acum nu mă voi mai desfăta întru 
dulceaţa ta...”(Vecernie). „Adam cu 
plângere a strigat: Vai mie, că 
ş a r pe l e  ş i  f eme i a  de  l a 
dumnezeiasca îndrăzneală m-au 
izgonit şi din desfătarea raiului 
mâncarea din pom m-a înstrăinat. 
Vai mie, cel ce eram odinioară 
împărat tuturor făpturilor lui 
Dumnezeu celor pământeşti, acum 
rob m-am făcut dintr-o sfătuire fără 
de lege. Şi cel ce eram oarecând cu 
slava nemuririi îmbrăcat, cu piele 
de omorâciune, ca un muritor, 
jalnic sunt îmbrăcat. Vai mie, ce 
plângere voi lua într-ajutor! Ci tu, 
Iubitorule de oameni, Cel ce din 
pământ m-ai făcut, îmbrăcându-Te 

cu milost ivirea ,  din robia 
vrăjmaşului scoate-mă şi mă 
mântuieşte!”. 
De aceea, nevoinţele, întristarea şi 
plângerea postului sunt si o 
întristare şi tânguire pentru Raiul 
pierdut şi pe care cu mul-le 
suferinţe se cade să-l redobândim 
(Faptele Apostolilor 14, 22). 
Evanghelia duminicii, de la Sfânta 
Liturghie, ne aduce aminte, iarăşi, 
de cele două mari fapte: smerenia şi 
dragostea, care sunt temeiul a toată 
fapta bună. 
Postul, împreună cu rugăciunea şi 
toate nevoinţele legate de dânsul, 
poate fi zădărnicit de vrăjmaşul 
dacă nu suntem cu luare aminte. 
De aceea, ne învaţă Mântuitorul: 
„Când postiţi, nu fiţi trişti, ca 
făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele, ca 
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să se arate oamenilor că postesc... 
tu însă, când posteşti, unge capul şi 
faţa ta o spală, ca să nu te arăţi 
oamenilor că posteşti” (Matei 6, 16
-18). Să nu uităm lecţia din pilda 
vameşului şi fariseului când postim. 
Să lucrăm cu dragoste nevoinţele 
postului, dar să le acoperim şi să le 
păzim cu smerenie. Vestejirea 
firească a trupului să o împodobim 
cu veselia inimii şi a feţei, gândindu
-ne la folosul cel mare pe care-l 
aduce postul. Ungerea capului şi 
spălarea feţei nu trebuie luate în 
literă, ci cu un înţeles duhovnicesc. 
Sf. Maxim Mărturisitorul ne arată 
că faţa este icoana întregii noastre 
vieţi, iar capul este simbolul minţii. 
Deci, a spăla faţa înseamnă a ne 
curaţi viaţa de toată întinăciunea 
păcatului, iar a unge capul 
înseamnă a face mintea să 
stră lucească de cunoştinţa 
dumnezeiască. 
Grijile lumeşti, de obicei, răpesc 
omului toată vremea, iar pentru 
grija de suflet nu-i mai rămâne nici 
un răgaz. Dar grijile trebuie 
proporţionate cu însemnătatea 
lucrului respectiv. De aceea ne 
îndeamnă iarăşi Mântuitorul: „Nu 
vă adunaţi comori pe pământ, unde 
molia şi rugina le strică şi unde 
furii le sapă şi le fură. Ci adunaţi-vă 
comori în cer... căci unde este 
comoara voastră, acolo va fi şi 
inima voastră” (Matei 6, 19-21). 
Averile pământeşti, faţă de 
comoara mai scumpă decât toată 
lumea a sufletului, nu merită 
atenţia care li se dă. Nu ne putem 
lipsi de grijile legate de trup, dar 
grijirii de suflet i se cuvine 
întâietatea, deci vremea postului, 
vreme de osteneli de suflet 
mântuitoare, nu trebuie zădărnicită 
cu grijirea de multe a celor 
pământeşti. 
În chip deosebit, Sfânta Evanghelie 
ne atrage atenţia asupra altei laturi 
a dragostei de aproapele, asupra 
milosteniei sufleteşti şi anume 
asupra iertării aproapelui, care este 
o mare faptă bună şi bine plăcută 
lui Dumnezeu. Aşa de mult ţine 

Mântuitorul la iertarea aproapelui, 
încât fără de ea nici El nu ne iartă 
păcatele noastre. „De veţi ierta 
oamenilor greşalele lor, ierta-va şi 
vouă Tatăl Ceresc; iar de nu veţi 
ierta oamenilor greşalele lor, nici 
Tatăl vostru nu vă va ierta greşalele 
voastre” (Matei 6, 14-15). Deşi tot 
păcatul este împotriva lui 
Dumnezeu şi numai de la El 
putem dobândi iertarea, totuşi de 
păcatul faţă de aproapele, 

Dumnezeu nu ne iartă fără 
aprobarea acestuia. De aceea, când 
cerem iertare cuiva pe care l-am 
supărat cu ceva, el răspunde: 
„Dumnezeu să te ierte!”, adică: 
iată, eu te-am iertat, de acum poate 
şi Dumnezeu să te ierte. Şi numai 
aşa ne iartă. Fiindcă pentru 
înnoirea noastră sufletească în 
primul rând avem nevoie de 
iertarea păcatelor de la Dumnezeu, 

ostenelile postului urmăresc şi 
acest lucru. Dumnezeu, în marea 
Lui iubire de oameni, ne cere şi El 
ceva în schimbul iertării de care 
avem nevoie: „Voieşti să-ţi iert 
păcatele cele multe? Ţi le iert cu o 
condiţie: să ierţi şi tu greşalele 
aproapelui tău”. Iar noi în 
rugăciunea domnească din fiecare 
zi, ne angajăm faţă de Dumnezeu 
să facem acest lucru: „Iartă-ne 
Doamne, greşalele noastre, că şi 
noi iertăm greşiţilor noştri”. Fără 
de această iertare, nu ne iartă nici 
Dumnezeu pe noi. 
Nu mimai că nu ne iartă, dar nici 
faptele cele bune nu ni le primeşte. 
Ne-o spune  l impede  to t 
Mântuitorul Hristos: 
„De-ţi vei aduce darul tău la Altar 
şi acolo-ţi vei aduce a-minte că 
fratele tău are ceva asupra ta, lasă 
acolo darul şi mergi mai întâi de te 
împacă cu fratele tău şi apoi 
venind, adu darul tău” (Matei 5, 23
-24). 
Ostenelile pentru virtute, postul şi 
toate celelalte, deşi sunt trebuitoare 
pentru mântuire, totuşi Dumnezeu 
le primeşte nu numai ca un lucru 
datorat, ci şi ca pe o faptă bună, ca 
pe un dar. De aceea Sfinţii Părinţi 
mai numesc postul şi zeciuială, o 
zeciuială de fapte bune pe care o 
dăm lui Dumnezeu pentru întreaga 
curgere a anului. Darul însă, pentru 
a putea fi primit trebuie să 
îndeplinească condiţia evanghelică 
a darului, să fim împăcaţi cu 
aproapele nostru. De aici vine aşa 
de frumoasa rânduială a iertării 
obşteşti, care se face în această 
duminică dinaintea postului, care 
se numeşte şi  „Duminica 
iertării”. La sfârşitul vecerniei, toţi 
părinţii şi fraţii, precum şi creştinii 
de faţă îşi cei iertare unii 
a l to ra :  „ Ia r t ă -mă f r a t e ! ” , 
„Dumnezeu să te ierte!”. Tot aşa 
fac şi creştinii, se iartă cu cei din 
casă, cu vecinii şi cu cei care nu au 
vreo pricină. Ştergem astfel toată 
răutatea cea de la inimă şi putem 
aduce în pace şi cu bună nădejde 
lui Dumnezeu darul ostenelilor 
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 GÂNDUL 
SĂPTĂMÂNII 

  
 "Ce folos este ca trupul să 

fie deșert de bucate, iar 
sufletul a-l umplea de 

păcate? Ce folos este a fi 
galbeni și ofiliți de post, 
iar de pizmă și ură să fim 
aprinși? Ce folos este a nu 
bea vin și a fi beți de veni-
nul mâniei? Ce folos este a 
nu mânca cineva carne și 
cu hulele a rupe carnea 
fraților noștri? Ce folos 
este a ne opri de cele ce 
sunt uneori slobode și a 

face cele ce nu sunt nicio-
dată slobode? Că Dumne-
zeu pe aceia îi iubește și îi 
cinstește, care se feresc de 

cele oprite."  
 

Sfântul Antim Ivireanul  



postului. 
Iertarea aproapelui însă, mai are un 
dar. Fiindcă viaţa noastră este un 
nesfârşit şir de greşeli, pocăinţa şi 
virtuţile noastre simt nedesăvârşite 
pentru a putea cu ele dobândi 
iertarea deplină. Dumnezeu, în 
marea Sa milostivire, pentru 
mântuirea noastră, ne-a pus la 
îndemână calea cea mai lesnicioasă: 
iertarea fratelui. Pilda fratelui 
lenevos din Pateric  mult mai 
grăitoare în această privinţă. 
Aproape de un bătrân, trăia un 
frate cam trândav în nevoinţă. 
Venindu-i vremea să moară, 
stăteau lângă dânsul mai mulţi fraţi. 
Bătrânul, vrând să-i folosească, 
văzând pe acela că se duce din trup 
vesel şi cu bucurie, i-a zis: „Frate, 
noi toţi ştim că nu prea ai fost 
osârdnic la nevoinţe, şi de unde cu 
aşa osârdie te duci?”Şi i-a răspuns 
fratele: „Crede, părinte, adevărul 
grăieşti, însă de când m-am făcut 
monah, nu ştiu să fi judecat sau să 
fi ţinut pomenire de rău asupra 
cuiva, ci de s-a întâmplat vreo 
prigonire cu cineva, întru acel ceas 
m-am împăcat cu el. Deci voi să zic 
lui Dumnezeu: Stăpâne, Tu ai zis: 
«Nu judecaţi si nu veţi fi 
judecaţi»; şi: «iertaţi şi vi se va ierta 
vouă». Deci i-au zis Iui bătrânul: 
„Pace ţie, fiule, că fără osteneală te-
ai mântuit”. 
Ia tă  de  câ te  darur i  es te 
pricinuitoare iertarea aproapelui: 
- ne aduce de la Dumnezeu iertarea 

păcatelor, 
- ne face bine primite faptele cele 
bune, 
- ne agoniseşte cu lesnire 
mântuirea. 
Şi pe bună dreptate, pentru că 
iertarea aduce pace între oameni, 
înlătură vrajba, pentru care lucru a 
trebuit să Se întrupeze însuşi Fiul 
lui Dumnezeu. 
Cu acestea, suntem gata pentru 
ostenelile sfântului post. Vremea 
îndelungată de pregătire ne-a pus la 
îndemână toate cele trebuitoare 
pentru această călătorie  a 
bunătăţilor. Astfel: 
- suntem îmbrăcaţi cu mantia 
smereniei, 
- avem toiagul nădejdii celei bune, 
- cu ochii ţintă la ceasul judecăţii, 
- cu cugetul la moarte, 
- întăriţi de pilda marilor luptători 
ai duhului, 
- cu nădejdea la frumuseţea 
răsplătirii, 
- iertaţi şi împăcaţi cu aproapele. 
„Sosit-a vremea, începutul luptelor 
celor duhovniceşti, biruinţa cea 
împotriva dracilor, înfrânarea cea 
într-armată, podoaba îngerilor, 
î n d r ă z n e a l a  c e a  c ă t r e 
Dumnezeu...”'. 
„Călătoria virtuţilor s-a deschis. Cei 
ce voiţi să vă nevoiţi intraţi, 
încingându-vă cu nevoinţa cea 
bună a postului; că cei ce se luptă 
după lege, după dreptate se 
încununează. Şi luând toată într-
armarea crucii, să ne luptăm 

împotriva vrăjmaşului, ca un zid 
nestricat ţinând credinţa, ca o 
platoşă rugăciunea şi ca un coif 
milostenia. în loc de sabie, postul 
care taie toată răutatea cea de la 
inimă...”. 
„Strălucit-a darul Tău, Doamne, 
strălucit-a luminarea sufletelor 
noastre. Iată vreme bine primită, 
iată vremea pocăinţei. Să lepădăm 
dar lucrurile întunericului şi să ne 
îmbrăcăm cu armele luminii. Ca 
trecând noianul cel mare al 
postului, să ajungem la învierea cea 
de-a treia zi a Domnului şi 
Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos, Cel ce mântuieşte sufletele 
noastre”. 
Doamne şi Stăpânul vieţii mele, 
duhul trândăviei, 
al grijii de multe, 
al iubirii de stăpânire şi al grăirii în 
deşert 
nu mi-l da mie; 
iar duhul curăţiei, 
al gândului smerit, 
al răbdării şi al dragostei, 
dăruieşte-l mie, slugii Tale. 
Aşa, Doamne, împărate, 
dăruieşte-mi ca să-mi văd păcatele 
mele 
şi să nu osândesc pe fratele meu, 
că binecuvântat eşti în vecii vecilor. 
Amin! 
( P r o t o s i n g h e l  P e t r o n i u 
Tănase,  Uşile pocăinţei. 
Meditaţii duhovniceşti la 
vremea Triodului, Editura 
Doxologia, Iaşi, 2012) 

GRĂIT-AU PROOROCII 
 Cartea înţelepciunii lui 

Isus, fiul lui Sirah 
(Ecclesiasticul)   

 
  Capitolul al 44-lea 

 
1. Să lăudăm pe bărbaţii cei vestiţi 
în neamul lor. 
2. Multă mărire a făcut Domnul, 
slava Lui este din veci. 
3. Stăpânind în regatele lor, şi fiind 
bărbaţi vestiţi în putere, 

4. Ei erau plini de sfat în înţelege-
rea lor, vestiţi fiind în proorocii; 
5. Povăţuitori ai poporului în sfatu-
ri şi în înţelegerea ştiinţei. 
6. Aveau înţelepte cuvinte întru 
învăţătura lor, cercând versurile 
cântăreţilor şi cântări scrise grăind, 
7. Fiind bărbaţi bogaţi, dăruiţi cu 
putere şi având pace în locaşurile 
lor. 
8. Toţi aceştia în neamurile lor s-au 
mărit şi în zilele lor au fost de lau-

dă. 
9. Sunt dintre ei unii care au lăsat 
nume, ca să se vestească laudele lor. 
10. Şi sunt alţii care nu au pomeni-
re şi au pierit ca şi cum n-ar fi fost, 
şi s-au născut ca şi cum nu s-ar fi 
născut ei şi fiii lor după ei. 
11 Ci numai aceştia sunt bărbaţii 
milei, ale căror dreptăţi nu s-au ui-
tat. 
12. Cu sămânţa lor va rămâne bună 
moştenirea urmaşilor, în aşezămin-
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te de lege a stat sămânţa lor, şi fiii 
lor în locul lor. 
13. Până în veac va rămâne 
sămânţa lor şi mărirea lor nu va 
pieri. 
14. Trupul lor cu pace s-a îngropat, 
şi numele lor trăieşte între neamuri. 
15. Înţelepciunea lor o povestesc 
popoarele şi lauda lor o vesteşte 
adunarea. 
16. Enoh, bine-plăcut Domnului 
fiind, s-a mutat cu trupul şi este 
pildă de pocăinţă neamurilor. 
17. Noe s-a aflat desăvârşit şi drept 
în vremea mâniei Domnului şi a 
ajuns să fie împăcarea neamului 
omenesc. 

18. Pentru aceea a rămas rămăşiţă 
pe pământ, când s-a făcut potopul. 
19. Legătură veşnică cu el s-a aşe-
zat, ca să nu se mai piardă de po-
top tot trupul. 
20. Avraam a fost mare părinte al 
multor neamuri şi nu s-a aflat altul 
asemenea lui intru mărire, 
21. Ca unul care a păzit legea Celui 
Preaînalt şi a făcut legătură cu El; 
22. Şi în trupul său a pus legătură şi 
în ispită s-a aflat credincios. 
23. Pentru aceea cu jurământ a sta-
tornicit Dumnezeu că întru 
sămânţa lui va binecuvânta neamu-
rile, şi va înmulţi-o ca ţărâna 
pământului, şi ca stelele va înălţa 

sămânţa lui, 
24. Ca să le dea lor moştenire de la 
mare până la mare şi de la râu până 
la marginea pământului. 
25. De asemenea şi întru Isaac a 
întărit acestea, pentru Avraam, tatăl 
lui. 
26. Binecuvântarea tuturor oameni-
lor şi aşezământul de lege a odihnit 
pe capul lui Iacov. 
27. Cunoscutu-l-a pe el întru bine-
cuvântările sale şi i-a dat lui moşte-
nire. 
28. Şi a osebit părţile lui; în 
douăsprezece neamuri  le -a 
împărţit. 
 

 CUVÂNT DE LA PĂRINTI 

 1.Să postiţi nu numai de 
mâncăruri, ci mai ales simţurile 
să le îngrădiţi. Simţurile, hrănite 
fiind cu lucrurile dinafară, trimit 
minţii şi inimii otrava potrivită, 
făcând astfel ca sufletul să fie 
mort dinspre Dumnezeu. 
Părinţii niptici ne-au spus atâtea 
despre paza simţurilor. Toată 
învăţătura se întoarce mai ales în 
jurul curăţirii mintii de imagi-
naţiile păcătoase şi gândurile ne-
curate, iar inima de simţămintele 
bolnăvicioase. De asemenea ei 
învaţă că trebuie să stârpim orice 
răutate încă de la început, de la 
ivirea ei, pentru a se păstra sufle-
tul curat. De îndată ce se apropie 
gândul cel rău, trebuie să-l alun-
găm cu Rugăciunea lui Iisus. Iar 
când vom înfrunta astfel gându-
rile cele pricinuite de simţuri şi 
de diavol, foarte curând vom 
simţi bucurie si folosul din înfrâ-
narea simţurilor. 
Eva, dacă şi-ar fi înfrânat simţul 
văzului, nu ar fi otrăvit roadele 
pântecelui ei, adică pe oamenii 
care s-au născut dintr-însa. Intr-
un cuvânt, înfrânarea simţurilor 
îl izbăveşte pe om de munca ia-
dului. 

2. Iţi doresc, fiul meu, ca să iz-
goneşti toate gândurile cele pline 
de mândrie şi egoism, fiindcă de 
la acestea si de la patimile 
asemănătoare pornesc toate ce-
lelalte patimi ale răutăţii şi-l îm-
brâncesc pe om în prăpastia 
pierzării. 
Să nu dai atenţie la gândurile 
pătimaşe, ci să le dispreţuieşti cu 
desăvârşire, de vreme ce au pe 
chipul lor urâţenia celui rău. 
Dispreţuirea gândurilor aduse de 
diavol este mântuitoare, iar cea 
mai bună artă este smerenia, 
pentru că evitarea convorbirii cu 
ele şi refugierea la Hristos prin 
rugăciune înseamnă smerenie. 
Se pot izgoni aceste gânduri şi 
prin cuvântul împotrivitor, dar 
această luptă este grea şi este ne-
voie ca luptătorul lui Hristos să 
fie foarte experimentat, pentru a 
putea ajunge la capăt fără pierde-
ri, fiindcă şi satana cunoaşte 
foarte bine textele Sfintei Scrip-
turi şi aduce mărturii spre surpa-
rea celui cu care se luptă. 
De aceea orice ţi-ar spune prin 
gânduri, fie mândrie, fie slavă 
deşartă, ţie pe o ureche să-ţi in-
tre, iar pe alta să-ţi iasă. De vre-

me ce sunt gânduri pătimaşe, nu 
trebuie să discuţi cu ele, ci să le 
„închizi afară". Să spui: „Nu pri-
mesc însoţire şi convorbire cu 
gânduri eretice" şi să rămâi sta-
tornic în rugăciune. 
3.Nu da importanţă la ceea ce-ţi 
spune vrăjmaşul, ci de îndată ce 
îţi va şopti ceva la ureche, tu de-
grabă să spui „Doamne Iisuse 
Hristoase, miluieşte-mă! Doam-
ne Iisuse Hristoase, mântuieşte-
mă!" repede şi neîncetat. Peste 
puţin vei vedea că va slăbi gân-
dul sau mai degrabă apăsarea şi 
nu-ţi vei mai aminti ce voia să-ţi 
spună. 
Această metodă este mai uşoară 
si mai eficientă decât impotrivi-
rea în cuvânt, adică să spui cu-
vinte împotriva celor insuflate de 
vrăjmaşul, căci în felul acesta nu 
rămâne nimic după ce pleacă 
demonul, din cele aduse de el. 
Pe când a doua metodă, împotri-
virea în cuvânt, lasă rămăşiţe din 
gândurile pe care le-a insuflat 
sufletului, adică amintiri ale celor 
cu care a fost luptat cineva. 
Prima metodă, adică să scapi în-
dată la Rugăciunea lui Iisus, este 
mai odihnitoare şi linişteşte foar-
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te repede sufletul. Pe când cea 
de-a doua este mai obositoare şi 
dacă sufletul nu o scoate la capăt 
cu împotrivirea în cuvânt, este 
cu putinţă ca să fie rănit pe 
măsură, dată fiind experienţa 
demonului de a-l convinge pe 
om. 
4. Alungă gândurile păcătoase, 
taie închipuirea, chipul pro-
vocării, fiindcă ştie satana să te 
despartă de Dumnezeu, Zidito-
rul tău. Căci atunci când îl face 
vinovat pe om prin consimţirea 
cea păcătoasă, Sfântul Duh 
pleacă, aşa cum fuge albina de 
fum, şi lasă sufletul fără Har, 
fără bucurie, plin de descurajare 
şi de întristare. Insă atunci când 
ne împotrivim închipuirii 
păcătoase de îndată ce se arată în 
minte, sugrumând-o şi cu râvnă 
apucăm cuţitul Duhului, care 
este Rugăciunea lui Iisus, îndată 
vom vedea gândul cel viclean 
părăsindu-şi locul său şi dând 
biruinţa gândului celui stăpâni-
tor, care a fost ţinut de Harul şi 
mila lui Dumnezeu. 
Nu suferă mult-meşteşugăreţul 
să vadă pe Sfântul înger, păzito-
rul sufletului nostru, stând lângă 
noi. Se străduieşte să-l îndepăr-
teze, ca să ne afle lipsiţi de păzi-
torul nostru şi astfel să cadă asu-
pra noastră ca o furtună năpra-
snică, după care să fim înghiţiţi 
de balaurul din adânc. El cu-
noaşte că numai gândurile potri-
vnice întregi i - în ţelepciuni 
îndepărtează pe îngerul păzitor. 
Şi vezi ridicând mulţime de gân-
duri ruşinoase şi închipuiri 
deşarte, ca să întineze mintea, 
inima şi trupul. Dar când nevoi-
torul cunoaşte răutatea lui, apucă 
îndată arma lui Hristos şi îi risi-
peşte meşteşugurile. 
5.Fiul meu, ia aminte la imagi-
naţie, căci de la aceasta pornesc 
toate păcatele; ea este rădăcina 

păcatului. De aceea ia aminte! 
De îndată ce va veni o închipuire 
a unei persoane sau unei fapte, 
ceva care ai văzut sau ai auzit, 
degrabă alungă-le din mintea ta 
cu mânie şi cu Rugăciunea lui 
Iisus. Rosteşte rugăciunea repe-
de şi cu intensitate. Şi îndată să o 
rogi pe Maica Domnului cu du-
rere ca să te ajute şi nădăjduiesc 
în Dumnezeu că vei dobândi 
biruinţa. 
Te-ai mândrit şi pentru aceasta ţi
-a ridicat război diavolul. Acum 
smereşte-te, prihăneşte-te pe tine 
însuţi, ocărăşte-te în sinea ta şi 
Dumnezeu văzând smerenia ta 
te va ajuta. Aşa cum fugi de foc 
ca să nu te arzi, tot astfel şi chiar 
mai mult să fugi de închipuirile 
aduse de diavolul. 
Ia aminte, îţi spun, la închipuirile 
necurate, căci din pricina acesto-
ra au căzut bărbaţi duhovniceşti 
şi s-au pierdut. 
6.Alungă, aşadar, gândurile 
ruşinoase cu mânie şi având ca 
armă Rugăciunea lui Iisus şi cu 
ajutorul lui Hristos vei birui în 
orice război cu diavolul.  
7.Ia aminte la minte, ca să nu-ţi 
hoinărească pe ici-colo, ci lipeşte-o 
strâns de Numele lui Hristos şi, ca 
şi cum ar fi înaintea ta, să-L rogi 
chemând Numele Său cu I durere 
în suflet şi atunci vei vedea cât fo-
los vei dobândi. Gândurile cele rele 
scoate-le afară repede cu „lovituri". 
Să strigi: „Afară, tâlharilor, din bi-
serica lui Dumnezeu, din sufletul 
meu!" 
Alungă gândurile cele rele de îndată 
ce vin, nu le lăsa lăuntrul tău, căci 
te primejduieşti să fii rănit şi apoi 
nevoie de lacrimi şi suspine. Fă răb-
dare, fiul meu! Fugi de gândurile 
cele rele ca de foc, căci acestea pu-
stiesc sufletul, îl răcesc, îl omoară. 
Dacă însă le alungăm cu mânie, 
ţinând trezvia şi rugăciunea, ni se 
fac pricină de mult folos. 
De aceea nevoieşte-te şi nu te teme! 

Cheamă pe Doctorul nostru Cel ce 
este gata a ne ajuta. Nu este nevoie 
de multe rugăminţi, nu cere bani, 
nu se scârbeşte de răni, primeşte 
lacrimile ca un bun Samarinean; 
îngrijeşte de cel care a fost rănit de 
tâlharii cei gândiţi. Drept aceea să 
alergăm la El. 
8.Cât despre gândurile cele  
necuviincioase, acestea izvorăsc din 
imaginaţie, adică vin în minte per-
soane, lucruri, fapte, pe care le-au 
adunat cele cinci simţuri şi le-au 
mutat prin canale în vistieria imagi-
naţiei. Şi din când în când diavolul 
aduce în minte prin imaginaţie per-
soane sau cântece şi altele pe care 
cele cinci simţuri le-au învistierit, 
mişcând patima în cuget, ca să cu-
cerească cetatea lui Dumnezeu, 
adică inima, şi să o întineze. 
Pentru aceasta meşteşugul nostru 
să fie acela de a alunga imaginaţiile 
de îndată ce se închipuiesc în min-
te. Şi dacă vom izbândi aceasta, cu 
ajutorul Harului lui Dumnezeu, 
răul este stârpit încă de la naşterea 
sa şi astfel izbândim cu puţină oste-
neală. Iar dacă gândurile insistă, 
atunci să chemăm Numele lui Hri-
stos, întorcându-ne cu mânie împo-
triva acelor gânduri. 
Să ne străduim ca atunci când ve-
dem persoane care smintesc, să nu 
le păstrăm amintirea în lăuntrul no-
stru, ci îndată să o alungăm, ca nu 
cumva închipuirea acestor persoane 
să pătrundă în sufletul nostru, iar 
apoi să ne-o pună diavolul înainte 
pentru a ne pricinui război.Pentru 
gândurile de hulă, fiul meu, pe care 
ţi le aduce diavolul, îţi spun să nu te 
temi; este sămânţa invidiei celui 
rău. Nu caută altceva decât să 
înăbusească sufletul creştinului cu 
ideea că huleşte el însuşi, ca în felul 
acesta să-i otrăvească inima. Pe o 
ureche să intre şi pe alta să iasă, 
atâta nepăsare să arăţi. Şi aceasta 
pentru că nu sunt ale tale gândurile 
acestea….. 
 

Avva Efrem Filotheitul 
Povete parintesti,  

Editura Evanghelismos      
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