„Socotiți, drept aceea, cum să umblați cu pază, nu ca niște neînțelepți, ci ca cei
înțelepți, răscumpărând vremea, că zilele rele sunt.” – Efeseni 5, 15-16
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În drum spre Mănăstirea
Stavronichita, facem un scurt popas
la chilia schimonahului Paisie - unul
dintre cei mai cuvioși sihaștri
athoniți. Este grec de neam și
renumit în toată Grecia. La el vin
pentru sfat călugări și egumeni din
Athos și din Grecia, profesori
universitari, studenți, oameni de la
orașe și sate, și toți se folosesc de
cuvintele lui.
Chilia părintelui Paisie din
Kapsala este înconjurată de livadă și
viță-de-vie. Batem în poartă și
așteptăm. Un călugăr mic de statură,
slab, modest îmbrăcat, cam de 75
ani, dar luminat la chip și plin de
smerenie, vine să ne deschidă. Este
bătrânul!
— Binecuvintează-ne, părinte
Paisie! Suntem câțiva pelerini din
România.
— Domnul să ne binecuvinteze
pe toți!

Ne invită în micul paraclis situat
alături de chilie, unde ne închinăm
și cântăm axionul Maicii Domnului.
Apoi, ne invită în chilia pentru
oaspeți, o încăpere de 2 x 3 metri.
Ne așezăm. Suntem cu toții zece
suflete. Părintele Paisie ne servește,
după obiceiul călugărilor athoniți,
cu zahăr și apă rece. Apoi se așază
pe un mic scăunel în pragul ușii.
— Părinte Paisie, venim din
România. Vă rugăm, dați-ne un
cuvânt de folos.
— Iertați-mă, vă rog, eu nu sunt
ieromonah și nu îndrăznesc să dau
cuvânt de folos preoților, a răspuns
bătrânul.
— Totuși, găsiți și pentru noi
un cuvânt, am insistat noi.
— Părinților, eu încă n-am
terminat școala călugăriei și nu știu
multe cuvinte.
Arhimandritul Cleopa, văzând
smerenia lui, l-a întrebat:
— Părinte Paisie, ce rugăciune
este mai de folos pentru călugăr?
Să citească mai mult la Psaltire
sau să zică rugăciunea lui Iisus?
— Amândouă sunt bune, a
răspuns el, numai să le spunem din
inimă, cu credință și cu lacrimi.
— Care nevoință călugărească
este mai bună? Viața de obște sau
cea de pustie?
— Dacă ai smerenie – a zis
bătrânul – în amândouă te poți
mântui! Cel ce vrea să fie mai sigur
de mântuire, să intre la obște, sub

ascultare; iar cel ce iubește mai mult
liniștea și rugăciunea, să se retragă
în singurătate.
—
Cum putem ajuta la
mântuirea altora?
— Prin rugăciune. Călugărul să
fie mai întâi om de rugăciune și
făclie în sfeșnic pentru toți. Numai
așa putem ajuta și zidi duhovnicește
pe oameni. Întâi să fie rugăciunea,
apoi exemplul vieții noastre, apoi
cuvântul de învățătură.
— Cum putem dobândi darul
lacrimilor?
— Dacă vom avea smerenia
sfinților, vom dobândi și rugăciunea
inimii și darul lacrimilor. Eu n-am
putut dobândi acest dar, care se
primește de la Dumnezeu cu mare
osteneală.
— Ce părere aveți despre
monahismul athonit de astăzi?
— N-am nicio părere. Dar știu că
toți au venit în Sfântul Munte să
slăvească pe Dumnezeu și să se
mântuiască! De aceea, toți se silesc
după râvnă și putere la rugăciune, la
ascultare, la post, la priveghere de
noapte și la toate faptele bune. Toți
se smeresc, au nădejde, se ostenesc
și urmează lui Hristos. Însă cine va
lua cununa mântuirii, nimeni nu știe
decât singur Dumnezeu.
— Ce cărți sfinte trebuie să
citească monahii?
— Întâi Sfânta Scriptură. Apoi
„Viețile Sfinților” și scrierile
patristice. Nu trebuie să citim, nici

să vorbim mult! Ci trebuie să facem
mult!
— Părinte Paisie, de câte ori
trebuie să ne împărtășim pe an?
— De câte ori ne îndeamnă
cugetul inimii și duhovnicul. Unii
mai des, alții mai rar. Dar dacă
monahii se pot împărtăși o dată pe
săptămână, este foarte bine. Mirenii,
oricum, mai rar, după cum hotărăsc
duhovnicii lor.
— Ce alte sfaturi ne mai dați?
— Să fim gata întotdeauna de
moarte, „căci în ceasul în care nu ne
gândim va veni Fiul Omului” (Matei
24, 44).
— Părinte Paisie, câte ore
trebuie să doarmă un monah pe
noapte?
— Eu, dacă aș aduna orele câte
dorm întins în pat și câte dorm în
picioare, ați vedea că dorm toată
ziua, pentru că nu veghez cu mintea
la rugăciune.
Folosindu-ne mult de smerenia
și înțelepciunea părintelui Paisie,
mulțumim pentru primire și pentru
sfaturile
date,
apoi
cerem
binecuvântare și ne continuăm
drumul.
Sursa: Protosinghel Ioanichie Bălan,
Pelerinaj la Locurile Sfinte, Editura
Episcopiei Romanului și Hușilor, 1992

Din ce cauză a slăbit râvna
pentru rugăciune și pentru orice
faptă bună, atât în mânăstiri, cât
și între mireni?
— Pentru că a slăbit credința în
toată lumea. Astăzi, fiecare creștin și
călugăr mărturisește că nu se mai
poate ruga în prezent cum se ruga
în trecut. Numai cu mare silă și
osteneală, unii călugări buni și
—

creștini își mențin rugăciunea
curată de zi și de noapte. Ceilalți
sunt mereu învăluiți de griji, de
oameni și de neputințe; iar când ne
rugăm, mintea ne este plină de
gânduri și răspândire. Având în
vedere cele trei atacuri prin care a
trecut Mântuitorul pe muntele
ispitirii, când L-a ispitit satana, întâi
cu lăcomia, al doilea cu mândria și al
treilea cu necredința, biruirea
oricărui atac este ca "Domnului
Dumnezeu să ne închinăm și numai
Lui să-I slujim".
Astăzi este mare ceartă între
cele două surori ale lui Lazăr, Marta
și Maria, care "și-a ales partea cea
bună". În mânăstiri, ca peste tot,
Marta asuprește pe Maria și n-o lasă

să se roage mai mult, iar Maria
plânge nemângâiată. Dacă vom pune
întâi biserica, lauda lui Dumnezeu,
adică pe Maria, și apoi ascultarea,
lucrul mâinilor, adică pe Marta,
atunci toate mânăstirile și bisericile
noastre ar înflori și diavolul ar fi
izgonit dintre oameni. Iar sporirea
duhovnicească a fiecăruia începe de
la aceste cuvinte: "Doamne, dă să-mi
văd păcatele mele și să nu osândesc
pe
fratele
meu..."
(Extras
din Rugăciunea Sfântului Efrem
Sirul).
Sursa: Protosinghel Ioanichie Bălan,
Părintele Paisie Duhovnicul, Editura
Doxologia, 2005

Marți
16 aprilie

Sâmbătă
20 aprilie

Duminică
21 aprilie

18:00 Sfântul Maslu
08:00 Ceasurile, Sfânta Liturghie și Parastas
→ Sâmbăta lui Lazăr – Pomenirea morților
08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
Ap. Filipeni 4, 4-9; Ev. Ioan 12, 1-18
→ Intrarea Domnului în Ierusalim
→ Duminica a 6-a din post (a Floriilor)

18:00 Denie
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