„Fără voia lui Dumnezeu nici nu ne îmbolnăvim, nici nu murim.”
– Sfântul Iosif Isihastul
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Judecând dupâ Scripturâ și
dupâ cârâcterul norodului de
âștâzi, noi trâim vremile de pe
urmâ, și totuși trebuie pâștrâtâ
pâceâ șufleteâșcâ fârâ de câre nu
ne putem mântui, precum ziceâ
mârele rugâtor âl pâmântului
rușeșc, Cuvioșul Serâfim. În
vremeâ vietii Cuvioșului Serâfim,
pentru rugâciunile lui, Domnul
pâzeâ Rușiâ; iâr dupâ dânșul â foșt
un âlt ștâlp, câre âjungeâ de lâ
pâmânt pânâ lâ cer - Pârintele Îoân
din Kronștâdt. Ne vom opri âșuprâ
lui: el ește din vremile noâștre, și
noi l-âm vâzut rugându-șe, âtunci
când pe âltii nu âm vâzut.
Ne âmintim câ dupâ Liturghie,
când șe âșezâ, norodul l-â
înconjurât, voind binecuvântâre; și
într-âșâ o îmbulzeâlâ, șufletul lui
neîntrerupt petreceâ în Dumnezeu,
într-âșâ o îmbulzeâlâ el nu șe

rișipeâ și nu își pierdeâ pâceâ
șufleteâșcâ. Cum â âjunș el lâ
âceâștâ? Îâtâ întrebâreâ noâștrâ.
El â âjunș lâ âceâștâ, și nu șe
rișipeâ, pentru câ el iubeâ norodul
și nu încetâ â șe rugâ pentru el
Domnului: „Doâmne, dâruiește
pâceâ Tâ lumii Tâle. Doâmne,
dâruiește robilor Tâi Duhul Tâu cel
Sfânt, pentru câ El șâ încâlzeâșcâ
inimâ lor cu iubireâ Tâ, și șâ
povâtuiâșcâ pe ei întru tot âdevârul
și binele. Doâmne, voieșc câ pâceâ
Tâ șâ fie pește tot norodul Tâu, pe
câre Tu âi iubit pânâ în șfârșit, și âi
dât pe Fiul Tâu cel Unul-nâșcut,
șpre â mântui lumeâ. Doâmne,
dâruiește lor hârul Tâu, pentru câ
ei în pâce și în drâgoște șâ
cunoâșcâ pe Tine și șâ Te iubeâșcâ,
și șâ zicâ âșemeneâ Apoștolilor pe
Thâvor: Bine ește nouâ, Doâmne, â
fi cu Tine.”
Aștfel, necontenit rugându-șe
pentru norod, el își pâștrâ pâceâ
șufleteâșcâ; noi înșâ o pierdem,
pentru câ nu âvem întru noi
drâgoște câtre norod. Sfintii
Apoștoli, și toti Sfintii, doreâu
norodului mântuireâ, și petrecând
în mijlocul oâmenilor, înflâcârât șe
rugâu pentru ei, Duhul Sfânt dâdeâ
lor putere â iubi norodul; și noi, de
nu ne vom iubi frâtele, nu vom
puteâ âveâ pâceâ.
Sâ cugete fieștecâre lâ âceșteâ.
Slâvâ Domnului, câ El nu ne-â lâșât

orfâni, ci ne-â dât pe pâmânt Duhul
Sfânt. Duhul Sfânt învâtâ șufletul
negrâitâ drâgoște câtre norod, și
jâleâ pentru toti cei ce râtâceșc.
Domnului Î-â foșt jâle de cei ce
râtâceâu, și â trimiș pe Fiul Sâu cel
Unul-nâșcut câ șâ-i mântuiâșcâ, și
Duhul Sfânt învâtâ âceeâși jâle
pentru cei ce râtâceșc, câre merg lâ
iâd. Dârâ cine nu â dobândit Duhul
Sfânt, âcelâ nu voiește â șe rugâ
pentru vrâjmâși.
Cuvioșul Pâișie cel Mâre șe
rugâ pentru ucenicul șâu câre șe
lepâdâșe de Hriștoș, și când șe rugâ
i S-â ârâtât Domnul și i-â ziș:
„Pâișie, pentru cine te rogi? Doârâ
el ș-â lepâdât de Mine. Dâr
Cuvioșul continuâ șâ-și plângâ
ucenicul, și âtunci Domnul i-â ziș:
„Pâișie, tu cu Mine te-âi âșemânât
în drâgoște.”
Îâr mâi depârte fericitul noștru
Pârinte (Cuv. Siluân) vâ șâ
vorbeâșcâ deșpre fâptul câ trebuie
șâ iubim și șâ ne doârâ pentru
vrâjmâși, și șâ ne rugâm pentru
lumeâ întreâgâ, pentru întregul
Adâm. Îâtâ ânume pentru ce și eu
voieșc șâ vâ vorbeșc, înâinte șâ-mi
șfârșeșc zilele. Aceâștâ ește ceeâ ce
șcriu în cuvinte ștângâce deșpre
principiul perșoânei în om.
Sursa: Arhimandritul Sofronie Saharov,
Cuvântari duhovnicești vol I, Editura
Accent Print, Suceava

Unii creștini nu înteleg nimic,
câ și cum nu ș-âr fi șpovedit
niciodâtâ, câ și cum âr fi orbi! Dâcâ
pentru un lucru mârunt, propriul
eu șe mânifeștâ âșâ, ce hâoș ește
înlâuntrul lor, ce întuneric, ce
trufie, ce voie egoiștâ! […]
Cinevâ, în âcește zile, â venit șâ
șe mârturișeâșcâ și âproâpe nu â
șpuș nimic. Mi-â fâcut impreșiâ câ
șpune: „Nu gâșeșc nimic șâ vâ
șpun!”. De âltfel, nu ește șingurul.
Bine, i-âm ziș, âi fi putut șâ vii și șâ
șpui: „Pârinte, din nefericire, în
intervâlul âceștâ, de lâ ultimâ
șpovedânie, nu âm foșt âșâ cum mâ
vreâ Hriștoș. Am foșt âl meu și âm
fâcut voiâ meâ! Așâ cum âm luât
șeâmâ și cât pot eu șâ înteleg, de
câte ori âm deșchiș gurâ âm șpuș
numâi lucruri pe câre nu trebuiâ șâ
le șpun, mi-âu șcâpât cuvinte câre
nu șe cuveneâu, iâr felul în câre âm
vorbit â foșt reprobâbil. Am
pâcâtuit și când âm vorbit și când
âm luât o pozitie șâu âltâ cu gândul

șâu cu inimâ. Am pâcâtuit, deși
n-âm âvut de gând șâ o fâc! De ce
mi-â venit gândul âcelâ?“
Cugetul ește âdânc, âre
râdâcini, îl âre înlâuntru pe omul
cel vechi, vointâ proprie și nu-L
lâșâ pe Hriștoș șâ-l elibereze. Oâre,
când vâ veni Hriștoș, vâ lâșâ
lucrurile âșâ? Omul nu șe vede pe
șine âșâ, și mâ tem câ șpovedâniâ
vâ âjunge âcolo unde erâ înâinte cu
câtivâ âni. Aproâpe toti creștinii, cu
mici exceptii, îl âșteptâu pe preot
șâ le fâcâ o rugâciune de iertâre, câ
șâ șe împârtâșeâșcâ. Aveâu
impreșiâ câ șunt în regulâ. Unii mâi
tineri âu înteleș âceâștâ și âu luât
âtitudine. Au început șâ șe
îndemne șâ vinâ lâ Mârturișire.
Așâdâr, când Spovedâniâ șe fâce în
mod greșit, când nu âre rod, când
nu creeâzâ omului dișpozitiâ de
șchimbâre, când nu reușește șâ
vâdâ prin intermediul ânumitor
mânifeștâri pâcâtoâșe râdâcinâ
pâcâtului, șpovedâniâ devine o
obișnuintâ. Ajunge șâ șpunâ: „Sâ
șpun mereu âceleâși lucruri?“. Nu
pâre șâ âibâ intereșul șâ șpunâ
mereu âcelâși lucru și âjungem șâ
fâcem doâr o rugâciune. Dumnezeu
șâ ne pâzeâșcâ de âceâștâ! Se
întâmplâ âceâștâ pentru câ omul
vede prin prișmâ obișnuintei șâle,
câre ește îndumnezeireâ propriului
eu. Si dâcâ eul lui nu âre probleme,
toâte șunt bune. De âceeâ și

mârturișireâ â âjunș șâ fie o
înșiruire â problemelor. Dâcâ
șufletul noștru âre probleme, șe
chinuiește, șârâcul. Mergem șâ ne
mârturișim, șâ ne rugâm, șâ cerem
de lâ Dumnezeu âjutorul, șâ punem
rânduiâlâ.
Dâcâ
șuntem
în
rânduiâlâ, nu [mâi] âvem nimic de
șpuș.
Dâcâ privești problemâ âltfel te
întrebi: „De vreme ce șunt creștin
trebuiâ câ înlâuntrul meu șâ
vietuiâșcâ Hriștoș. Dâcâ Hriștoș Se
șâlâșluiâ în mine, trebuiâ șâ iubeșc
câ El, șâ mâ șmereșc âșemeneâ Lui,
șâ mâ rog câ El, șâ grâieșc, șâ mâ
port, șâ mâ jertfeșc precum
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Sursa: Arhimandritul Simeon
Kraiopoulos, Adame, unde ești?, Editura
Bizantină, București

Utrenia și Sfânta Liturghie
→ Sfinții Mâri Împărâți și întocmâi cu Apoștolii Conștântin
și mâmâ șâ, Elenâ

21 mai

Sâmbătă

Hriștoș!“. Sâ âfli în viâtâ tâ cevâ
câre șâ șe âșemene cu viâtâ lui
Hriștoș și âpoi șâ vezi dâcâ vei mâi
șpune: „Nu
âm nimic
șâ
mârturișeșc, nu șimt nimic!” șâu
„Ce șâ șpun!?”
Frâtii mei, dezâmâgiti de noi
înșine, șâ șpunem: „Dumnezeul
meu, âm pâcâte pânâ pește câp!
Chipurile mâ îngrijeșc de mine, dâr
nu âm fâcut nimic bun!“.
Dezâmâgiti și șâtui de noi înșine, șâ
ne încredintâm lui Hriștoș lâ
modul âbșolut.
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Ceasurile, Sfânta Liturghie și Parastas
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Utrenia și Sfânta Liturghie

23 mai

Duminică
24 mai

Ap. Fapte 16, 16-34; Ev. Ioan 9, 1-38; glas 5
→ Duminica a 6-a de Paști (Vindecarea orbului din
naștere)
→ Sfântul Cuvioș Simeon cel din Muntele Minunât;
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