Se leapădă mulți de viața aceasta și de lucrurile vieții, dar
puțini se leapădă și de voile lor. Bine spune despre aceștia și cuvântul dumnezeiesc:
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– 13 august –
Este ziua de naștere a părintelui
Arsenie Papacioc. Ar fi împlinit 104
ani. Prin ce era deosebit ca părinte
duhovnicesc?
Părintele Arsenie eră un suflet
tănăr, un suflet viu. Lă o ăniversăre
de-ă lui, de Adormireă Măicii
Domnului, după ce ă fost felicităt lă
sfărsitul slujbei, ă spus „Eu ăcum ăm
88 ăni, dăr cu sufletul tot tănăr sunt”.
Și ăveă el vorbă ăstă „Șă fim putin
bătrăni lă tinerete că să fim tineri lă
bătrănete”. Exemplifică deplin ăceste
cuvinte. Eră un suflet tănăr, un suflet
viu, ătrăgeă, ăveă un măgnet interior.
Nu preă poăte fi pusă în cuvinte, că să
întelegi ătrăctiă ăceăstă. Eră trăită, eră
simtită.
L-ați cunoscut pe Părintele Arsenie
când erați în clasa a XI-a. Sfinția Sa
era foarte iubit de tineri. De ce îi
fascina? Ce sfaturi le oferea?
Veneă foărte multă lume lă el,
multi tineri. Îsi plăngeău problemele

ăcolo si, fireste, erău măngăiăti.
Părintele eră un măre măngăietor,
ăstă făceă el: măngăiă suflete si dădeă
nădejde, dăr toăte prin hărul lui
Dumnezeu.
Părintele Arsenie Păpăcioc L-ă
văzut pe Măntuitorul viu în închisoăre
si trăsăturile Măntuitorului s-ău
imprimăt în el. De ăceăstă emănă
hărul din el.
Părintele ătrăgeă fără cuvinte.
Prezentă lui eră o căldură, te simteăi
foărte bine chiăr dăcă îl vedeăi pentru
scurt timp, că ăsă erău conditiile. Erău
întotdeăună multi oămeni lă el si măi
eră si bolnăv din cănd în cănd..
Înimă lui ă stiut să se făcă locăs ăl
lui Dumnezeu, să-L ăibă pe
Măntuitorul că oăspete si să cineze cu
El.
Arhim. Arsenie Papacioc a fost unul
dintre cei mai iubiți duhovnici. Din
alte relatări ale sfinției voastre am
aflat că părintele era foarte deschis
și înțelegător ca duhovnic. Era
uneori și aspru, autoritar?
Părintele nu se ărătă ă fi sfănt.
Vorbeă spontăn, nu făceă căz de
nimic. Vorbeă firesc cu tine despre
problemă tă. În diălog se ăseză
întotdeăună lă nivelul celui cu căre
discută. Nu ă ăvut niciodătă vreo
pretentie de om îmbunătătit său
superior. Cănd ne ofereă sfături, de
multe ori spuneă: „Îti vorbesc frătiei
tăle că să ăud si eu”. Pentru că nu se
impuneă prin semne măi vizibile,
puteăi usor să-l desconsideri, ăsă cum
si Măntuitorul Șe lăsă desconsiderăt
de oămeni, cu toăte că e Atotputernic
si Atotstiutor. Autorităteă oămenilor
sfinti nu se impune. Autorităteă lor

emănă, se făce înteleăsă, dăr nu
obligă. Dăr noi, fiind măi grosieri,
îndărătnici, pănă învătăm ăcest limbăj
ăl delicătetii si, implicit, voiă lui
Dumnezeu cu noi, ne putem înselă de
multe ori considerănd ă fi o ăutorităte
ceeă ce nu este de făpt si
desconsiderănd ădevărătă ăutorităte.
Deși nu se impunea prin autoritate,
Părintele Arsenie era totuși
cunoscut ca un om sfânt?
Dă. Odătă, cănd ăm fost în Șfăntul
Munte lă Părintele Dionisie Îgnăt de lă
Colciu, ăcestă ă vorbit cu măre respect
despre el. Părintele Dionisie nu iesise
din Șfăntul Munte de 70 ăni, ădică de
cănd ă venit ăcolo.
În vără ănului 2002 ăm mers lă el
si cănd să mă recomănd, i-ăm spus cu
oărecăre măndrie: „Părinte, eu mă
spovedesc lă Părintele Arsenie”.
Părintele s-ă oprit si ă zis: „O,
părintele
Arsenie!
Omul
lui
Dumnezeu!” A vorbit despre el cu
foărte măre respect. Făptul ăcestă m-ă
rusinăt: ăcest părinte sfănt mi-ă ărătăt
că vin de lă un ălt sfănt pe căre nu-l
ăpreciăm lă cuvenită văloăre.
Tocmăi pentru că Părintele
Arsenie nu se impuneă, ofereă
cuvăntul său, dăr nu îl impuneă.
Trebuiă că tu să înveti să-l ăpreciezi si
să-i dăi ăutorităteă căre i se cuveneă.
Probabil că Arhimandritul Arsenie
a fost unic între duhovnicii români.
Totuși, l-ați putea asemăna cu
vreunul dintre marii trăitori
ortodocși?
Pe Părintele Arsenie îl găsesc
foărte ăpropiăt că trăire si că duh cu
Șf. Porfirie Căvsocălivitul. Puneă

ăcelăsi ăccent pe relătiă vie, personălă
cu Măntuitorul, Măică Domnului si
sfintii. Dăr si cu Părintele Șofronie
Șăhărov îl găsesc ăsemănător în măi
multe ăspecte.
Părintele Arsenie Papacioc vorbea
mereu despre pace și iubire. În
perioada actuală, deși împlinim un
secol de la Marea Unire ca țară,
suntem cam dezbinați și tulburați.
Vă mai amintiți ce recomandări
făcea părintele referitoare la
liniștea sufletească, la înțelegerea
dintre oameni?

sufletul lui. Respectă foărte mult
persoănă celuilălt. Eră un om foărte
delicăt, ăsă l-ăm simtit, ăsă îl păstrez
eu în inimă. Și ăceăstă noblete veneă
din smerenie. Șmereniă îl respectă pe
celălălt, îi vede văloăreă lui. Astă
cucereă, stiă cum să iă pe fiecăre om.
Îăr pe lăngă făptul că ăveă o foărte
măre drăgoste, ăveă si un măre
discernămănt.
Detectă
imediăt
problemele tăle duhovnicesti, stiă să
puncteze ce e măi grăv si să te ăjute.
Din păcăte, oricăt ăm vorbi
despre un ăsemeneă om e foărte greu
de exprimăt cum eră de făpt. Dăcă nu
îl întălnesti nu preă poti să stii si
întălnireă cu el este un dăr de lă
Dumnezeu, e o minune.
Șfăntul este „ceă măi rără
minune”, ăsă cum îi plăceă Părintelui
să spună cănd făceă referire lă
monăhism. E o experientă unică căre
se percepe prin multe cănăle si nu se
poăte spune doăr în cuvinte. E greu.
Șurprindem ănumite lucruri, dăr
întălnireă cu ăstfel de persoăne este
un eveniment, prăctic. Prin tot ce eră
el că om exprimă făptul că eră un
locăs ăl Duhului Șfănt, că eră unul
dintre „purtătorii de Dumnezeu
Părinti ăi nostri”.

Părintele Arsenie ăveă foărte
multă încredere în poporul romăn, în
destinul lui, în felul cum ă stiut să
întrupeze Evăngheliă, să întrupeze
răbdăreă, în felul cum ă stiut să-si
poărte cruceă si suferintele.
Părintele pretuiă spirituălităteă
romăneăscă căre nu iese foărte mult
în evidentă, nu este stridentă, în
schimb nu e neăpărăt măi depărte, ci
poăte chiăr măi ăproăpe de
Măntuitorul, în răport cu celelălte
spirituălităti ăle lumii ortodoxe.
E bine să stim că suntem un
popor cu mări resurse de întelepciune
si de cumpătăre si ănumite reăctii măi
stridente ăr fi bine să ne deă de
găndit, să le ănălizăm si să ne Sursa: basilica.ro
delimităm de ele.
Spuneați într-un interviu că
Părintele Arsenie v-a schimbat
personal prin modul lui de a fi.
Cum era Părintele?
Părintele Arsenie ăveă un suflet
bine-mirositor
si
o
noblete
extrăordinără. Nu se poăte spune în
cuvinte nobleteă căre emănă din

▪ Cugetănd
lă
cele
despre
Dumnezeu, fii evlăvios cu prisosintă,
bun, cuminte, blănd, dărnic după
putere, îndătoritor, necertăret si cele
ăsemeneă. Căci ăceăstă este ăvutiă
sufletului căre nu poăte fi furătă: să
plăci lui Dumnezeu prin unele că
ăcesteă, si să nu judeci pe nimeni său
să zici: cutăre este rău si ă păcătuit; ci
măi bine este să-ti căuti de păcătele
tăle si să privesti în tine purtăreă tă,
de este plăcută lui Dumnezeu. Căci ce
ne priveste dăcă ăltul este rău?
▪ Celui ce nu stie să deosebeăscă
binele de rău, nu-i este îngăduit ă
judecă pe cei buni său pe cei răi. Căci
bun este omul căre cunoăste pe
Dumnezeu.
▪ Dă-ti seămă că trebuie să te ărăti
oămenilor neîncetăt. Dăr prin
purtăreă ceă bună si prin făpte. Căci si
bolnăvii ăflă si cunosc pe doctorii
binefăcători si izbăvitori nu din vorbe,
ci din făpte.
▪ Nu-ti
descoperi
găndurile Sursa: basilica.ro
tuturor, ci număi ăceloră căre îti pot
tămădui sufletul.

Marți
28 august

Miercuri
29 august

18:00 Vecernia, Litia
08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
→ Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul

Sâmbătă
1 septembrie

18:00 Vecernia
Duminică 08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
2 septembrie
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