Să nu vinzi nimic din taină, nici pentru mustrări, nici pentru laude.
E mai bine să nu fii nimic, decât să fii eroul altora. Ține-te de înger și vezi-ți de treabă!
– Părintele Arsenie Papacioc
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Iata,
Ignatie
Briancianinov,
Domnul sa-l rasplateasca, tot timpul
vorbeste despre asta! Voi nu-l
întelegeti acum. La el, totul sadeste
launtric gandul la smerenie. Ce e
smerenia? Eu am ajuns la întelegerea
smereniei în felul urmator. Odata
mi-a venit un gand foarte limpede:
„Ce sunt toate faptele noastre, toate
rugăciunile noastre, toate ale noastre?
Trebuie să strigăm ca vameșul:
Dumnezeule,
milostiv
fii
mie,
păcătosului!”. Ei, si atunci inima mea
a priceput, a priceput, ca esentialul
este mila lui Dumnezeu. Am înteles
asta nu cu mintea, ci cu inima. Și uite
ca de atunci am început sa rumeg
gandul acesta, sa traiesc cu gandul
acesta, sa ma rog cu gandul acesta, ca
Domnul sa nu mi-l ia, ci sa mi-l
dezvolte. Tocmai aceasta este
smerenia începatoare – subliniez,
începatoare: sa ne dam seama ca noi
însine nu suntem nimic, suntem
faptura a lui Dumnezeu, suntem
numai zidire a lui Dumnezeu. Asadar,

cu ce sa ne mandrim, ce sa-I opunem
lui Dumnezeu? Desi Domnul ne-a
cinstit cu cea mai mare vrednicie –
cea de a fi fii ai lui Dumnezeu – acesta
este tot dar de la Dumnezeu. Pe urma,
chemandu-ne, ne-a rascumparat ca
sa ne refaca, sa ne înfieze Șiesi – dar
si acesta este tot dar de la Dumnezeu.
Pacatuim, pacatuim – Domnul ne
iarta; si acesta este dar de la
Dumnezeu. Iar noi ce avem? Nu avem
nimic care sa fie al nostru. Iata, asta
trebuie sa intre în inima omeneasca.
Trebuie sa întelegem asta, dar nu cu
mintea, ci cu inima. In orice
rugaciune, oricata insuflare, oricata
rapire i-ar da Domnul omului în
rugaciune, el trebuie sa se roage, la
baza, ca vamesul: Dumnezeule,
milostiv fii mie, pacatosului! Totul,
chiar si aceasta insuflare, totul este
dar de la Dumnezeu. Nu este în noi
nimic bun, totul de la Domnul. Pe
scurt, cum a zis David, eu sunt un
purice în Israil, vierme sunt, și nu om.
Ce credeti, ca de frumusete a spus
vorbele astea? Nu. Ele au iesit din
starea asta, de care va vorbesc. La
asta trebuie sa ajungem cu
sinceritate si din starea asta trebuie
sa iasa orice rugaciune a noastra.
Tocmai aceasta este smerenia
începatoare – începatoare, zic. De aici
iese înca ceva, de care trebuie sa va
vorbesc, fiindca e lucrul cel mai
important. Trebuie neaparat ca omul
sa simta nu cu mintea, si nu numai cu
inima, ci cu toata fiinta sa, din crestet
pana în talpa, iubirea dumnezeiasca,
pe care nici oamenii, nici îngerii nu o
pot patrunde. Trebuie ca el sa-I

multumeasca lui Dumnezeu, sa-L
slavosloveasca, sa se plece înaintea
Lui, înaintea Domnului, pentru marea
Lui milostivire si dragoste. El ar
trebui sa doreasca nu doar sa fie
rastignit alaturi de El si sa îndure
toate, ci si sa fie rupt în bucati, si nu
rupt o data în bucati, ci sfasiat toata
viata sa. Iata cum trebuie sa simta. Iar
noi, ticalosii, nu putem rabda nici cel
mai mic necaz, nici macar cel mai mic.
De asta a si randuit Biserica sa
înceapa
rugaciunea
prin
cuvintele: „Slavă Ție, Dumnezeul
nostru, slavă Ție”, adica „Slavă și
mulțumită Ție, Doamne, pentru mila
Ta, pentru dragostea Ta, pentru
îngăduința Ta, pentru faptul că Tu,
Doamne, Făcătorul lumii, de Care
tremură toți îngerii, Te-ai pogorât
până la a ne îngădui să Te numim
Domn al nostru și să-Ți vorbim, să ne
rugăm Ție”. Domnul face totul pentru
om, pentru bucuria lui, pentru
mantuirea lui, chiar si pentru
placerea lui. Face totul, numai sa fie
spre folos, nu spre dauna omului. De
aceea, nu trebuie sa ne temem, nu
trebuie sa ne speriem de necazuri.
Domnul face totul, ne poate si izbavi
de toate. De aceea, trebuie sa ne
plecam înaintea Domnului, sa-I
multumim, sa-L slavoslovim, sa ne
rugam Lui din tot sufletul.
Intelegeti? Cu mintea întelegeti,
dar cu inima sunteti departe de
întelegere. Ca sa întelegeti cu inima
trebuie neaparat, în primul rand, sa
va rugati cu rugaciune însingurata.
Neaparat! Apoi, sa traiti evanghelic,

sa va pocaiti pentru pacate, fiindca
trebuie ca omul nu doar sa înteleaga,
ci sa si simta ca suntem vamesi, ca
trebuie sa-I vorbim lui Dumnezeu ca
vamesul. La asta nu ajungi usor. Vine
omul dupa ce a cazut de multe ori,
dupa ce a încalcat de multe ori
poruncile lui Dumnezeu. A cazut o
data, s-a sculat, s-a pocait. Iarasi a
cazut. Iarasi s-a sculat. Și în cele din
urma întelege ca fara Domnul piere.
La Șisoe cel Mare a venit un frate
si zicea: „Părinte, am căzut!”
„Scoală-te!” „M-am sculat, dar am
căzut
iarăși.”
„Scoală-te
din
nou!” „Până când?” „Până la moarte.”
Cand omul va întelege profund, cu
inima, aceasta cadere a sa, va întelege
ca omul însusi este nimic, ca este pe
de-a-ntregul în cadere, va începe sa
strige catre Domnul: „Dumnezeule,
milostiv fii mie, păcătosului, vezi în ce
stare sunt”, atunci poate sa ajunga în
starea smereniei începatoare si sa se
mantuiasca. Iata de ce cand Il cautam
pe Dumnezeu nu trebuie sa ne
deznadajduim si sa ne temem de
caderi….

Singurele scrieri insuflate de
Duhul Sfânt sunt scrierile Sfinților
Părinți și nevoitori ai Bisericii – de
pildă, ale Episcopului Ignatie
Briancianinov. În ele e cuprinsă
duhovnicia adevărată, și numai
după ele putem să ne călăuzim. În
legătură cu aceasta, el se pronunță
foarte dur cu privire la emigrație,
spunând că este „drăcărie curată”.
Bine ca granita e acum închisa.
Asta e o mare mila dumnezeiasca fata
de poporul nostru. Altfel ne-ar fi
îngropat (mai ales America) în
literatura
sectanta
diavoleasca,
satanica – iar poporul nostru este
foarte atras de tot ce e strain, si ar fi
pierit de tot. Luati-l pe Berdiaev. Ce
profanator îsi îngaduie sa vorbeasca
despre Șfintii Parinti! Asadar, nu i-a
citit niciodata sau i-a citit cu o
bucatica de creier, fara inima, fara
suflet. El nu întelege absolut deloc
crestinismul, si de aceea a scris
minciuni despre Șfintii Parinti. Și
foarte multi altii, mai ales din
emigratie, au scris despre problemele
duhovnicesti lucruri absolut gresite,
mincinoase.
Vorbeste
despre
Dumnezeu, iar el e diavol. Asemenea
carti minunate ne-au lasat Șfintii
Parinti – cum sa poti citi în locul lor
tot felul de maculatura care se da
drept literatura duhovniceasca?
Aceste carti pot doar sa-l piarda pe
om, sa-l bage în înselare vadita.

În legătură cu problema vieții
duhovnicești, părintele sublinia
destul de des în convorbirile sale
că duhovnicia constă nu în haine
duhovnicești și nu în vorbe despre
duhovnicie, cu care le place unora
să se fandosească așa cum alții se
fandosesc cu hainele la modă. El
avertiza: multe cărți scrise despre Sursa: Cuviosul Nikon Vorobiov, Cum să
duhovnicie, multe istorisiri despre trăim în ziua de astăzi - Scrisori despre viața
minuni sunt pătrunse de un duh duhovnicească, Editura Sophia
total anticreștin.

asemanatoare cu cele ale experientei
lor de mai înainte – îi face sa puncteze
în chip exact situatiile predominante,
sau care se asteapta. Pana aici sunt
puterile firesti ale perspicacitatii,
care se poate numi si discernamant.
Cu mult mai înalt însa este
discernamantul duhovnicesc, care
este un dar exclusiv al harului, fiind
rodul ascultarii amanuntite si a
constiintei desavarsite în Hristos.
Duhovniceasca perspicacitate, care
porneste de la intuitie si urca treptat
la perspicacitate, la mai înainte
vedere si proorocie, este rodul si
rezultatul Preasfantului Duh. Aceste
harisme se dau treptat lucratorilor
viei întelegatoare, celor care se silesc
pentru Imparatia Cerurilor, care se ia
cu silire, care o si rapesc pe aceasta,
dobandind însa si harismele ce duc
catre
dansa,
dupa
cuvantul
Domnului: “Împărăția Cerurilor și cei
ce se silesc o răpesc pe ea”.

In scara treptelor sporirii unui
suflet nevoitor, dupa eliberarea lui de
patimi si iesirea sa în iluminarea
dumnezeiasca,
se
afla
discernamantul si perspicacitatea,
care sunt cele mai comune harisme
ale omului obisnuit. Afara de harisma
mai presus de fire a perspicacitatii
exista si perspicacitatea fireasca pe
care o au cei inteligenti, dupa o
experienta deosebita castigata în
nevointe îndelungate împotriva
patimilor si a diavolilor. Avand o
astfel de experienta, multi Batrani
pot sa vada de mai înainte si sa
descrie fapte si situatii ale
prezentului sau ale viitorului
oamenilor chiar de la prima întalnire Sursa: Părintele Iosif Vatopedinul, Cuviosul
cu ei. Prima vedere, povestirea Iosif Sihastrul: Nevoințe, experiențe,
amanuntita, descrierea faptelor – învățături, Schitul Lacu, 2011
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Sâmbătă 17 feb. 18:00 Vecernia și Litia
Utrenia și Sfânta Liturghie
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