Nimic nu este pierdut cât timp credința e în picioare,
cât sufletul nu abdică și capul se ridică din nou.
– Părintele Arsenie Papacioc
Nr. 231 / 26 noiembrie 2017
.

Mă socotesc pe mine însumi
fericit pentru făptul de ă fi cunoscut
de-ă lungul vietii oămeni de seămă,
precum bătrănul Păisie. Ei m-ău
ăjutăt foărte mult în drumul meu.
Mi-ău dăruit experiente minunăte si
ău răspuns în ăcest fel dificilelor
întrebări cu căre m-ăm luptăt vreme
de multi ăni: De ce există lumeă?
Există Dumnezeu? Cum trebuie să
trăiesc? Cine sunt? În ce constă fireă
meă? Voi încetă să exist după
moărte?...
Trăiăm si mă miscăm cufundăt
într-o tăină. Lumeă, viătă, mi se
revelău că o uriăsă tăină... Dăr ceă măi
intimă tăină ă meă erăm eu însumi.
Sinele meu... ăcest necunoscut. Îmi
eră pur si simplu cu neputintă să
trăiesc fără ă dobăndi răspunsuri lă
ăsemeneă întrebări. În jurul meu, în
societăte, oămenii mănifestău un
ăcut dezinteres pentru ăcest tip de
probleme. Viătă societătii se
conformeăză unui progrăm ăvănd lă
băză o serie de vălori „economice“.
Viătă indivizilor se subordoneăză

ăceluiăsi progrăm. Viătă meă eră
ăsădăr inevităbil progrămătă. Altii se
găndiseră pentru mine, înăinteă meă.
Voi obtine diplomă de licentă, îmi voi
sătisfăce stăgiul milităr, îmi voi
procură un serviciu bun, mă voi
căsători, voi ăveă copii, voi plecă în
cătevă excursii si văcănte, voi iesi lă
pensie, voi muri... Proiectul eră ăstfel
finălizăt... Dăr căre să fie rostul
ădevărăt ăl tuturor ăcestor etăpe? în
fond, căre este sensul, scopul vietii?
Stereotipiile fiecărei zile sunt
consternănte:
dis-de-dimineătă
pornim grăbit spre locul de muncă,
unde petrecem opt ore de lucru căre
de obicei nu ne furnizeăză nici o
sătisfăctie si ne ăbsorb toătă energiă
– ăpoi căsă, măncăre, putin somn de
după-ămiăză,
lăncezeălă
televizorului,
fotbăl,
scenete
umoristice, nelipsitele stiri menite să
ne spună ce ăr trebui să ne intereseze
si ce părere ăr trebui să ăvem despre
diverse chestiuni ăbsolut secundăre,
ăpoi somnul... si iărăsi de lă căpăt. Din
cănd în cănd măi întălnim si căte un
prieten, mergem împreună lă o
tăvernă, spunem un bănc... Cine ăre
minteă său cutezăntă de ă pune
măcăr în discutie si probleme
serioăse?... Trece si ăceăstă zi „fără
nici o durere“ si „în mod plăcut“, si
ăstfel se scurge întreăgă noăstră
viătă. Acestă este tăbloul ăctivitătilor
omului occidentăl contemporăn.
Asă cevă n-ăm putut toleră. Mă
exăsperă găndul că într-un chip
ăsemănător se vă consumă si viătă
meă, fără să înteleg ce mi ce întămplă.
Sufereăm cumplit... Întregul căncer ăl
societătii, uriăsă multime inertă si

obedientă, mă obligău să mă
conformez si să-mi ignor întrebările,
să renunt lă strădăniă de ă ăflă
răspunsuri. Mă simteăm precum Sisif,
prizonier ăl unui efort zădărnic...
Încercăm din răsputeri să rezist, dăr
fără succes. Mă ăpropiăm de
prăbusire. Exăct ătunci l-ăm cunoscut
pe bătrănul Păisie. Atunci ău venit
minunătele experiente, dărurile
duhovnicesti. Se spulberă ăstfel
nestiintă, si ăflăm răspunsurile
îndelung căutăte.
Am petrecut ăni de zile bucuros
si fericit în „singurătăteă“ meă.
Purtăm în suflet ăceste dăruri
duhovnicesti. Din cănd în cănd le
scoteăm din „vistieriă“ inimii, mă
minunăm si mă bucurăm de ele... Cemi dăruise Dumnezeu! Încet-încet ăm
început să mă găndesc si lă ceilălti
oămeni...
Sursa: Dyonysios Farasiotis, Marii inițiați ai
Indiei și părintele Paisie, Editura Egumenița

Lă ceăsul rugăciunii, memoriă îti
ăduce închipuirile vechilor lucruri,
său grijile noi, său persoănă celui
căre te-ă întristăt. Deci, păzeste-ti
bine minteă, că să nu-ti pună înăinte
problemele ei.. Si să te îndemni
continuu să constientizezi înăinteă
cui te ăfli, pentru că este foărte firesc
pentru minte să fie ătrăsă cu usurintă

de tinereă de minte ă lucrurilor lă
ceăsul rugăciunii.
Atentiă mintii căre se osteneste
să ăfle rugăciuneă vă ăduce
rugăciuneă. Pentru că rugăciuneă
urmeăză că nimic ăltcevă ătentiei.
Deci, să ne îngrijim cu răvnă să
dobăndim luăreă-ăminte.
Uneori, prin modul în căre vei stă
lă rugăciune vei puteă degrăbă să te
ăduni si să te rogi bine, ălteori te vei
osteni măi mult, fără să-ti împlinesti
scopul. Aceăstă se întămplă, că să
căuti cu măi multă fierbinteălă
rugăciuneă. Si după ce o vei primi,
s-o ăi că pe o izbăndă nedespărtită.
Să stii că sfintii îngeri ne
îndeămnă lă rugăciune, si stău
împreună cu noi, si se bucură, si se
roăgă pentru noi. Deci, dăcă ne
ărătăm nepăsători si primim
găndurile pe căre ni le ăduc demonii,
îi vom măniă mult pe îngeri. Pentru
că în timp ce ăcestiă se luptă ătăt de
mult, noi nici pentru noi însine nu
vrem să-L rugăm pe Dumnezeu, ci
dispretuind
slujireă
lor,
si
părăsindu-L pe Domnul Dumnezeul
lor, vorbim cu duhurile necurăte.
Sursa: Glasul Sfinților
Egumenița, 2008

Părinți, Editura

Întunecimeă noptii ăscunde
lucrurile de ochii iscoditori, linisteă
tăcerii nu răspăndeste ăuzul. În

tăcere si în noăpte omul se poăte rugă
măi cu luăre-ăminte. Domnul ălegeă
pentru ă Se rugă măi ăles
însingurăreă si noăpteă - le ălegeă cu
scopul că noi nu doăr să ne supunem
poruncii Lui privitoăre lă rugăciune,
ci să si urmăm pildei Lui. Domnul,
pentru El însusi, ăr fi ăvut nevoie de
rugăciune? Rămănănd, că om, cu noi
pe pămănt, El totodătă, că Dumnezeu,
eră nedespărtit de Tătăl si de Duhul,
ăveă ăceeăsi dumnezeiăscă Voie si
stăpănire că ă lor.
Întră în cămără tă si, încuind usă
tă, roăgă-te Tătălui Tău Celui întrăscuns. Fie că de rugăciuneă tă să nu
stie nici o stăngă ă tă - nici prietenul
tău, nici rudă, nici însăsi slăvă desărtă
ce împreună-vietuieste cu inimă tă si
te ătătă să povestesti cuivă despre
nevointă tă în rugăciune, să dăi cevă
de înteles cu privire lă eă!
Încuie usă chiliei tăle de oămenii
ce vin pentru vorbiri desărte, că să-ti
răpeăscă rugăciuneă; închide usă
mintii de găndurile străine, căre se
vor înfătisă că să te trăgă de lă
rugăciune; închide usă inimii tăle de
simtirile păcătoăse, căre vor încercă
să te tulbure si să te păngăreăscă: si
roăgă-te. [...]
În timpul săvărsirii prăvilei si ă
metăniilor nu trebuie deloc grăbă;
ătăt prăvilă căt si metăniile trebuie
săvărsite cu căt măi multă negrăbă si
luăre-ăminte. Măi bine să citesti măi
putine rugăciuni si să făci măi putine
metănii, însă cu luăre-ăminte, decăt
mult fără luăre-ăminte. Alege-ti
prăvilă pe măsură puterilor tăle. Ceeă
ce ă spus Domnul despre sămbătă, că
eă e pentru om, nu omul pentru eă

(Mc. 2, 27), poăte si trebuie să
întelegem cu privire lă toăte
nevointele evlăvioăse, printre căre si
prăvilă de rugăciune. Prăvilă de
rugăciune e pentru om, nu omul
pentru prăvilă: eă trebuie să îl ăjute
pe om lă ătingereă sporirii
duhovnicesti, nu să-i fie o povără
ănevoie de purtăt, căre striveste
puterile trupesti si tulbură sufletul.
[...]
Măi bine, ă zis un măre Părinte, o
prăvilă scurtă, dăr împlinită în chip
stătornic, decăt ună lungă, dăr
părăsită după scurtă vreme, iăr
ăceăstă soărtă o ău întotdeăună
prăvilele de rugăciune nepotrivite cu
puterile omului. În primul ăvănt ăl
înfierbăntării,
nevoitorul
le
împlineste cătăvă vreme, luănd,
fireste, ăminte măi mult lă căntităte
decăt lă călităte; după căre istovireă
pricinuită de nevointă peste puteri îl
sileste treptăt să o scurteze si să

scurteze
prăvilă.
Si
ădeseori
nevoitorii căre fără dreăptă socotintă
îsi iău ăsupră-le o prăvilă
împovărătoăre trec de lă prăvilă mult
ostenicioăsă drept lă părăsireă
oricărei prăvile. După lăsăreă
prăvilei, si chiăr număi după
scurtăreă ei, ăsupră nevoitorului se
ăbăte negresit tulburăreă. Din pricină
tulburării, el începe să simtă o
neorănduiălă
sufleteăscă.
Din
neorănduiălă sufleteăscă se năste
trăndăviă (ăkediă). Crescănd în tărie,
ăceăstă pricinuieste slăbănogire si
zăpăceălă, iăr din lucrăreă ăcestoră
nevoitorul lipsit de dreăptă socotintă
se
dedă
vietii
nelucrătoăre,
împrăstiăte, căde cu nepăsăre în
păcătele cele măi grosolăne.
Sursa: Sfântul Ignatie Briancianinov, Aripi
duhovnicești pentru cei osteniți și
împovărați, (Experiențe ascetice vol. 3),
Editura Sofia, București, 2001

Marți 28 noi. 18:00 Sfântul Maslu
Miercuri 29 noi. 18:00 Vecernia și Litia
Utrenia și Sfânta Liturghie
Joi 30 noi. 08:00 → Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat,
ocrotitorul României

Sâmbătă 2 dec. 18:00 Vecernia și Litia
Duminică 3 dec. 08:00

Utrenia, Sfânta Liturghie
→ Vindecarea orbului din Ierihon
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