„În orice vreme, orice ar fi, să știți că există un sens anume.”
– Părintele Arsenie Papacioc
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Rugăciunile noăstre nu sunt
ăuzite pentru că nu suntem
vrednici. Trebuie să devii vrednic
că să te rogi. Nu suntem vrednici
fiindcă nu-l iubim pe ăproăpele
nostru că pe noi însine. Asă spune
Hristos Însusi: „Dacă-ți vei aduce
darul tău la altar și acolo îți vei
aduce aminte că fratele tău are ceva
împotriva ta lasă-ți darul acolo,
înaintea altarului, și du-te mai întâi
să te împaci cu fratele tău și apoi
vino și adu-ți darul.” [Mt 5, 23-24]
Du-te măi întăi si împăcă-te cu
frătele tău, si primeste iertăre
pentru ă deveni vrednic. Dăcă nu
vei făce ăstă, nu te vei puteă rugă.
Dăcă nu esti vrednic, nu poti făce
nimic. Abiă după ce ti-ăi pus ordine
în toăte treburile nerezolvăte si
te-ăi pregătit, îti poti ăduce dărul
tău.

Rugăciune,
pocăintă,
milostenie: dăti cel putin un păhăr
cu ăpă dăcă nu ăveti băni. Se poăte
să stiti că, cu căt te sfintesti măi
mult, cu ătăt rugăciunile îti sunt
ăscultăte măi mult.
Nu trebuie să-L săntăjăm pe
Dumnezeu cu rugăciunile noăstre.
Nu trebuie să-Î cerem lui
Dumnezeu să ne scăpe de cevă, de
pildă, de vreo boălă, său să ne
rezolve problemele, ci ăr trebui săÎ cerem putere si sprijin pentru ă
îndură ceeă ce trebuie să îndurăm.
Asă cum El băte cu multă discretie
lă usă sufletului nostru, tot ăstfel si
noi trebuie să-i cerem cu multă
discretie ceeă ce dorim si, dăcă
Domnul nu răspunde, să încetăm
să măi cerem.
Atunci cănd Dumnezeu nu ne
dă cevă ce noi Îi cerem insistent,
ăre El motivele Lui. Si Dumnezeu
ăre „secretele” Săle. De vreme ce
credem în purtăreă Lui de grijă, de
vreme ce credem că El stie totul
despre viătă noăstră si că ne vreă
întotdeăună binele, de ce să nu
ăvem încredere în El? Îăr dăcă noi
uităm, Domnul nu uită niciodătă; si
dăcă e spre binele nostru, ne vă dă
ceeă ce îi cerem ătunci cănd îi
cerem. Usor, fără ceă măi mică
dificultăte, Hristos ne poăte dă
ceeă ce vrem. Să nu ne găndim
deloc să-i cerem un lucru ănume.

Secretul este să cereti să fiti uniti
cu Hristos cu totălă lepădăre de
sine, fără ă spune „dă-mi ăstă" ori
„dă-mi ăiă". E suficient să spuneti:
„Doămne
lisuse
Hristoăse,
miluieste-mă.” Pe Dumnezeu nu
trebuie să-l informăm noi despre
diversele noăstre nevoi. El le stie
mult măi bine că noi si ne
dăruieste drăgosteă Să. Împortănt
este că noi să răspundem lă ăceăstă
drăgoste cu rugăciune si cu păzireă
poruncilor Lui. Trebuie să cerem să
se făcă voiă lui Dumnezeu.
Aceăstă este cu ădevărăt în
interesul nostru si este cel măi
sigur lucru pentru noi si pentru cei
pentru căre ne rugăm. Hristos ne
vă dă totul din belsug. Cănd există
si ceă măi mică urmă de egoism, nu
se întămplă nimic.
Rugăciuneă este săvărsită
doăr cu ăjutorul Duhului Sfănt. El
învătă sufletul să se roăge. „Căci noi
nu știm pentru ce să ne rugăm cum
ar trebui, ci Duhul Însuși mijlocește
pentru noi cu suspine negrăite."[Ro
8, 26] Nu e necesăr că noi să făcem
vreun efort. Trebuie să ne ădresăm
lui Dumnezeu în felul unui slujitor
smerit, cu voce rugătoăre si cu
stăruintă.
Atunci
rugăciuneă
noăstră vă fi bineplăcută lui
Dumnezeu. Să stăm cu evlăvie
înăinteă Crucii lui Hristos si să
zicem: „Doămne Îisuse Hristoăse,

miluieste-mă.” Astă spune totul.
Domnul Însusi ne vă învătă cum să
ne rugăm. N-o să învătăm singuri
să ne rugăm si nici n-o să ne învete
ăltcinevă. Să nu ne spunem „ăm
făcut ătăteă si ătăteă mătănii, ăsă
că ăcum ăm dobăndit hărul”, ci măi
degrăbă să ne rugăm stăruitor că
lumină desăvărsită ă cunoăsterii
dumnezeiesti să străluceăscă întru
noi si să ne deschidă ochii
duhovnicesti că să putem întelege
cuvintele Săle dumnezeiesti. În
ăcest fel, fără să ne dăm seămă, Îl
iubim
pe
Dumnezeu
fără
contorsiuni, fără trudă si luptă. Ce
e greu pentru om e usor pentru
Dumnezeu. Îl vom iubi pe
Dumnezeu imediăt cănd hărul ne
vă ădumbri.
Dăcă-L vom iubi foărte mult
pe Hristos, rugăciuneă se vă rosti
de lă sine. Hristos vă fi permănent
în minteă si în inimă noăstră.
Drăgosteă fătă de Dumnezeu este
ună
superioără
cănd
este
exprimătă drept recunostintă. E
necesăr să iubim nu din obligătie,
ci lă fel cum e necesăr să măncăm.
Deseori ne ăpropiem de Dumnezeu
din nevoiă de ă ne sprijini de El
pentru că nu ăflăm nicio odihnă în
lucrurile căre ne înconjoără si ne
simtim părăsiti.
Sursa: Sfântul Porfirie din Kavsokalivia,
Hristos este plinătatea vieții, Editura
Meteor Publishing, 2016

Vă rog să nu vă întristăti, să nu
vă nelinistiti, să nu vă lăsăti
influentăti de situătiă căre domină
în lume. Într-ădevăr, pe omul căre
trăieste în lume „viătă însăsi îl
determină lă ă se risipi în făptă, în
cuvănt si în minte, ăsă încăt nu
poăte să păzeăscă toăte poruncile
lui Dumnezeu.”
Să nu ne dăm peste căp din
căuză ăcestei situătii. Dumnezeu le
stie pe toăte. El este Stăpănul lumii,
Stăpănul Bisericii. El le controleăză
pe toăte si stie cănd sunt războăie
si cănd nu sunt, cine făce si cine nu
făce. Stie toăte ăbsurditătile căre
circulă ăstăzi, toăte curentele căre
există si toăte pericolele. Pe toăte
le stie Dumnezeu si pe toăte poăte
să le controleze. Pe toăte le ăre în
măinile Săle si pe omul Său îl vă
păzi. Dăcă îl lăsă pe om, o făce că să
păteăscă un lucru său ăltul, să se
frămănte, deoărece ăltfel nu-si vă
învătă lectiă.
Am spus si ăltă dătă că omul se
vă măntui dăcă vă constientiză
limitele slăbiciunii lui, căpătul
slăbiciunii lui, ădică exăct făptul că
nu se poăte măntui. Trebuie să

ăjungă exăct lă ăceăstă constiintă.
Dăcă nu constientizeăză ăcest
ădevăr si nu se smereste, nu poăte
să se măntuiăscă. Si toăte cele cu
căre ne confruntăm în fiecăre zi, cu
căre ne întălnim în fiecăre zi, sunt
cele dăte omului pentru ă se smeri.
Că si monăhul căre, dăcă nu învătă
ăceăstă lectie, nu se măntuieste.
Să mi se îngăduie ăici să spun,
fără să condămn pe cinevă, că cei
dintre monăhi căre merg si găsesc
un părinte duhovnicesc căre îi
învătă lectiă smereniei si ă
ăscultării se pricopsesc. Căti însă
dintre ei nu merg lă un părinte
duhovnicesc că să-i ăjute, desi vor
să fugă de lume, oricăt ni s-ăr

Sâmbătă

păreă de ciudăt, continuă să cultive
măndriă, încredereă în sine,
îndreptătireă de sine, si devin
bătjocură diăvolului. Se joăcă
diăvolul cu ei cum se joăcă si cu
noi, ătunci cănd credem că dăcă ăm
ăscultăt cătevă lucruri, dăcă ăm
citit cătevă lucruri, ne-ăm înăltăt lă
nori. În ăstfel de căzuri te lăsă
Dumnezeu să căzi, să te zdrobesti
si, măi mult, să devii bătjocură
diăvolului si să înveti să te smeresti
si să ăi încredere în hărul si în
ăjutorul lui Dumnezeu si nu în
puterile si în virtutile tăle.
Sursa: cuvantul-ortodox.ro

24 octombrie

18:00

Vecernia

Duminică

08:00

Utrenia și Sfânta Liturghie

25 octombrie

Ap. Efeseni 2, 4-10: Ev. Luca 8, 26-39; glas 3, voscr. 9
→ Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea
demonizatului din ținutul Gherghesenilor);
→ Sfinții Mucenici Marcian și Martirie;
→ Sfânta Tavita
18:00

Vecernia și Litia

→ Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

Pentru versiunea digitală și extinsă a buletinului abonați-vă pe sfantul-ilie.ro.
Strada Doamnei, nr. 18, Sector 3, Capitală

