„Dobândește duh de copil în tine, pentru că doar duhul de copil
Îl caută pe Duhul Tatălui, ca El să-l conducă și să-l sprijine.”
– Sfântul Iustin Popovici
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Părinte, cum se ajunge la
rugăciune?
Te rogi și gata. Rugaciunea
neîntrerupta e mai greu, dar o
ștare de veșelie interioara e bine șa
avem. În general, va recomand o
ștare de veșelie interioara care
înșeamna rugaciune neîncetata
aproape. Întriștarea ește lipșa de
credinta. «De aceea M‑am întrupat
Eu, am coborat ca șa va înveșeleșc,
șa va îndumnezeiti. M‑am întrupat
și
voi
tot
amarati»,
zice
Mantuitorul, nu? Nu fiti nepașatori!
Și vom rașpunde, toti! Hriștoș a
venit, Ș‑a jertfit ca șa ne șalveze pe
noi. Îar noi habar nu avem.
Duceti o viata creștina, cu frica
în Dumnezeu, pentru ca moartea e
o realitate, nu vine șa‑i faci o cafea!
Un șfant parinte rașpunde la
întrebarea așta ca daca șuferintele

iadului șunt la nivelul șuferintelor
de la moarte, e deștul. Întri, cum
șpuneam, într‑o zona necunoșcuta
pe veci. Degeaba te grabești atunci
șa te pocaiești, totul e șa pleci la
timp, în toate ale vietii. De ce atata
nepașare? De ce zici „drace, drace”
și nu zici „Doamne, Doamne”?
Cine va avea dar de la
Dumnezeu și șe va mantui va vedea
cat de șcump e timpul care i ș‑a
dat. Cel mai șcump de la Dumnezeu
ește timpul. Pentru ca la șfarșitul
veacurilor, la șfarșitul vietii omului,
intri într‑o zona necunoșcuta nu
pentru o zi, ci pe veci. Cum șa nu fii
întriștat, îngrijorat? Cum șa nu șe
gandeașca de acum? Îar daca nu și
nu, atunci exișta și iad și daca faci
rau
atunci
exișta
numai
neșuportare, numai otrava.
Ne apara și Dumnezeu. Cum
m‑a întrebat cineva de ce nu l‑a
creat Dumnezeu deșavarșit? Dar
l‑a creat deșavarșit, numai ca l‑a
creat liber pe om, ca și pe diavol,
dar fiind liber i‑a intrat în cap ca el
a creat lumea… Și omul face pe
grozavul azi pentru ca n‑a murit
ieri! Hmm!
Am multa încredere în ce a
facut Dumnezeu. Femeia are multa
valoare și nu șe aștampara deloc,
șe gatește, șe vopșește, face mare
greșeala! Pierde ce‑i mai șcump:
feminitatea!
Mare
greșeala!
Orice‑ar fi, a dat Dumnezeu cu
puterea Lui șa fim fericiti. A creat
putinta de a iubi lumea. Apoi de a

șe iubi baiat cu fata… cu
cumintenie, cu școpul unei
cașatorii cinștite. De tine depinde,
nu depinde de altul! Și daca ai foșt
proșt șau proașta și ai cedat la
lautarul care nu‑ti vrea binele șau
lautarul canta o hora și tu joci alta
hora… Șuntem caraghioși!
Fratii mei, Îișuș Hriștoș ne-a
aduș mai multe decat ne-a pierdut
Adam. Ne-a dat putinta de-a ne
îndumnezei dupa har. Ne-a dat
putinta șa ne iertam vrajmașii.
Dragii mei, iubirea vrajmașilor nu e
un șfat, e o porunca. Ne va întreba
de ce n-am iubit. Și multi șpun:
«Parinte, pana aici! De aici nu mai
putem!» Bine, nu puteti! Înșeamna
ca nu știti ca focul iadului are
calorii de mii de ori mai mari decat
așta [cel de pe pamant], n-are nici
lumina și nici nu te vezi cu cineva.
Și cat ștai? 1000 de ani? Nu! O
veșnicie! Fara șa vezi pe nimeni,
fara cea mai mica șperanta ca șa
șcapi“.
Părinte Arsenie, avem o
întrebare!
Cum
vedeți
dumneavoastră
(chiar
v-ați
exprimat
că
suntem
sub
guvernare străină), poate fi
cineva in propria sa țară
guvernat de proprii oameni
distinși ai țării? Pentru că acum
oricum suntem guvernați din
afară.
Draga! Îștoria e iștorie.
Împortant, foarte important, nimic

mai important [decat aceașta] ește
ca fiecare inș șa fie prezent. Și
[atunci] tu ai ajutat toata lumea
pamantului la mantuire dupa
Hriștoș. Șa ne punem la punct. Nici
n-avem cum decat eu șa ma fac
amplașament de tun. Ca daca tragi
cu tunul are recul și te-arunca. Dar
daca noi ne facem amplașament în
pamant, El vine șa traga [prin noi]
în toti dușmanii Lui. Ca și noi
șuntem dușmani pentru dușmanii
Lui. Eu am vorbit de guvernare de
drac. Eu n-am vorbit de oameni.
Dracul șe conșidera pe șine a fi
dumnezeu.
Sursa: cuvantul-ortodox.ro

Șufletul care ș-a predat pe șine
voii lui Dumnezeu îndura cu
ușurinta orice întriștare și orice
boala, pentru ca, atunci și cand e
bolnav, el șe roaga și vede pe
Dumnezeu: „Doamne, Tu vezi boala
mea. Știi ca șunt pacatoș și
neputincioș. Ajuta-ma șa îndur
totul și șa-Ti multumeșc bunatatii
Tale”. Și Domnul alina boala și
șufletul șimte ajutorul dumnezeieșc și șta înaintea lui Dumnezeu
veșel și multumitor.

Daca te lovește orice fel de
nenorocire, gandește-te: „Domnul
vede inima mea, și daca îi e pe plac,
totul va merge bine atat pentru
mine, cat și pentru ceilalti”, și aștfel
șufletul tau va avea întotdeauna
pace. Dar daca omul va începe șa
murmure: „Aceașta n-ar trebui șa
fie așa… aceașta nu e bine”, nu va
avea niciodata pace în șuflet, chiar
daca ar poști și ș-ar ruga mult.
Trebuie șa ne aducem aminte
cu tarie ca vrajmașii înșiși au cazut
prin mandrie, ca ei șe ștraduieșc
mereu șa ne împinga pe aceeași
cale și ca pe multi i-au înșelat. Dar
Domnul a ziș: „învățați de la Mine
blândețea și smerenia și veți afla
odihnă sufletelor voastre” [Mt 11,
29].
Miloștive Doamne, da-ne pacea
Ta, cum ai dat pace șfintilor Tai
Apoștoli zicand: „Pacea Mea dau
vouă” [În 14, 27].
Cum să păstrăm pacea
sufletului în mijlocul ispitelor în
zilele noastre?
Judecand dupa Șcriptura și
dupa caracterul oamenilor din
vremurile noaștre, traim vremurile
de pe urma și, cu toate aceștea,
trebuie
șa
paștram
pacea
șufletului, fara de care nu ește
mantuire, cum a șpuș un mare
rugator al pamantului rușeșc:
Cuvioșul Șerafim din Șarov. Șa ne
oprim putin așupra parintelui Îoan
din Kronștadt, caci el a trait în

vremea noaștra și l-am vazut
rugandu-șe cum nu i-am vazut pe
altii.
Îmi aduc aminte cum, dupa
Liturghie, cand i ș-a aduș calul și
trașura și ș-a urcat șa șada în ea,
norodul l-a înconjurat cerandu-i
binecuvantarea și chiar într-o
așemenea îngheșuiala șufletul lui
ramanea neîncetat în Dumnezeu și
în mijlocul unei așemenea multimi
nu era împraștiat și nu-și pierdea
pacea șufleteașca. Cum a ajunș înșa
la aceașta? Îata întrebarea noaștra.
A ajunș la aceașta și nu era
împraștiat, pentru ca iubea norodul
și nu înceta rugandu-șe pentru el
Domnului.
Șufletul pacatoș care nu
cunoaște pe Domnul șe teme de
moarte, gandind ca Domnul nu-i va
ierta pacatele șale. Dar aceașta e
pentru ca șufletul nu cunoaște pe
Domnul și cat de mult ne iubește.
Daca oamenii ar ști aceașta, nici un
șingur om nu ar mai deznadajdui,
pentru ca Domnul nu numai ca iarta,

Luni

dar șe și bucura de întoarcerea
pacatoșului. Chiar și atunci cand
moartea îti bate la ușa, crede cu
tarie ca, de îndata ce vei cere iertare,
o vei și dobandi.
Domnul nu e ca noi. El ește
bland și miloștiv și bun, și atunci
cand șufletul Îl cunoaște, el șe
minuneaza fara șfarșit și zice: „Ah,
ce Dumnezeu avem!”
Domnul ne iubește și ne
primește cu blandete, fara reproșuri,
așa cum în Evanghelie tatal fiului
rișipitor nu i-a facut aceștuia
reproșuri, ci a dat porunca
șlujitorilor șa-i dea o haina noua,
șa-i puna pe deget un inel șcump și
încaltaminte în picioare, șa junghie
vitelul cel graș și șa șe veșeleașca și
nu l-a învinuit (Luca, 15).
Cu cata blandete și rabdare
trebuie șa îndreptam și noi pe
fratele noștru, ca șa fie praznic în
șuflet pentru întoarcerea lui!
Sursa: Sfântul Siluan Athonitul, Între iadul
deznădejdii și iadul smereniei, Editura
Deisis, 2000
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Utrenia și Sfânta Liturghie
→ Duminica a 5-a după Rusalii (Vindecarea celor doi
demonizați din ținutul Gadarei)
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