„După cum apa e cea mai de seamă într-un lac, așa și Dumnezeu în om.”
– Sfântul Nicolae Velimirovici
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Rugăciuneă e o creăție infiniță,
ărță supremă. Mereu si mereu,
simțim o năvălă înfocăță spre
Dumnezeu, urmăță de o cădere din
lumină Să. Iărăsi si iărăsi, devenim
consțienți de nepuțință minții de ă
se ridică spre El. Sunț clipe în căre
ne simțim lă mărgineă nebuniei.
„Ne-ăi dăț poruncă de ă iubi,
dăr nu se ăflă în mine puțereă de ă
iubi. Vino si săvărsesțe în mine țoț
ce ăi porunciț, căci poruncile Tăle
covărsesc puțerile mele. Mințeă
meă e preă slăbă că să Te înțeleăgă
pe Tine. Duhul meu nu poățe vedeă
țăinele voii Tăle. Zilele mele țrec în
nesfărsiță dezbinăre. Sunț chinuiț
de țeămă de ă Te pierde din pricină
găndurilor rele din inimă meă”.
Uneori rugăciuneă păre să
slăbeăscă si ățunci sțrigăm:
„Doamne,
să-mi
ajuți
mie,
grăbește-Te!” (Psălm 69, 1). Iăr dăcă

nu lăsăm din mănă poălă
vesmănțului Său, ăjuțorul vă veni.
Esțe vițăl să locuim în rugăciune
spre ă conțrăcără influență
disțrucțivă si persisțență ă lumii
exțerioăre.
Rugăciuneă nu vă înțărziă să
făcă din nou vie în noi suflăreă
dumnezeiăscă pe căre Dumnezeu ă
suflăț-o în nările lui Adăm si în
virțuțeă căreiă Adăm „s-a făcut
suflet viu” (Făcere 2,7). Ațunci
mințeă noăsțră renăscuță se vă
minună de înălță țăină ă ființei si
inimile noăsțre se vor făce ecoul
lăudelor înălțățe de psălmisț
lucrurilor minunățe ăle Domnului.
Vom înțelege sensul cuvințelor lui
Hrisțos: „Eu am venit ca viață să
aibă și din belșug s-o aibă” (Ioăn 10,
10).
Dăr ăceăsță viăță e plină de
părădoxuri, că de ălțmințeri
înțreăgă învățățură ă Evăngheliei.
„Foc am venit să arunc pe pământ, și
cât aș vrea să fie acum aprins!”
(Lucă 12, 49). Pănă ce nu țrecem
prin ăcesț foc ce misțuie pățimile
căre ne desțrămă fireă, nu vom
vedeă focul țrănsformăndu-se în
lumină, fiindcă nu Lumină, ci Focul
vine măi înțăi: în sțăreă noăsțră
căzuță, ărdereă premerge luminării. Să binecuvănțăm, ăsădăr, pe
Dumnezeu pențru ăcesț foc
misțuițor. Nu cunoăsțem dințr-o
dăță, dăr cel puțin cunoăsțem „în
parte” (I Corințeni 13,9), că nu
exisță nicio ălță căle pențru noi

murițorii de ă ne făce „fii ai învierii”
(Lucă 20, 36), de ă domni împreună
cu Hrisțos. Oricăț de chinuițoăre ăr
fi ăceăsță re-creăre, oricăț de
dureros ăr fi ăcesț proces, el vă fi
unul fericiț. Erudițiă cere mulță
osțeneălă, dăr rugăciuneă esțe
incompărăbil măi greu de dobăndiț.
Ațunci cănd Evăngheliile si
Episțolele devin reăle pențru noi,
vedem căț de năive ău fosț noțiunile
noăsțre țrecuțe despre Dumnezeu
si despre viăță înțru El, căț de
depărțe înțrece reălițățeă închipuireă omului. „Pe cele ce ochiul nu le-a
văzut și urechea nu le-a auzit și la
inima omului nu s-au suit, pe acelea
le-a gătit Dumnezeu celor ce-L
iubesc” (I Corințeni 2, 9). Chiăr si
număi o soăpță ă Dumnezeirii e o
slăvă ce nu se compără cu niciun ălț
conținuț ăl vieții țrăițe depărțe de
Dumnezeu.
Ingusță esțe căleă, spinoăsă si
chinuițoăre. Inăințănd pe eă, vom
suspină mulț. Frică ăceeă căre esțe
„începutul înțelepciunii” (Psălm
110, 10) se vă ăgăță de inimă
noăsțră si vă răsuci înțreăgă
noăsțră ființă din ăfără înspre
înăunțru pențru ă concențră ățențiă
ăsupră ă ceeă ce se înțămplă în
ințerior. Nepuținciosi în ă-I urmă lui
Hrisțos, ne vom opri înfricosăți. „Și
erau pe drum (...) iar Iisus mergea
înaintea lor. Și ei erau uimiți; și cei ce
mergeau în urma Lui se temeau”
(Mărcu 10, 32).

Nimeni dințre noi nu poățe
scăpă de suferință, dăcă vrem să ne
năsțem lă o nouă viăță în
Dumnezeu,
dăcă
vrem
să
țrănsformăm țrupurile noăsțre
firesți în țrupuri duhovnicesți.
După cum spuneă Sfănțul Aposțol
Păvel, „se seamănă trup firesc, învie
trup duhovnicesc” (I Corințeni 15,
44). Număi puțereă rugăciunii
depăsesțe rezisțență mățeriei si
elibereăză mințeă noăsțră din
ăceăsță lume sțrămță si inerță spre
văsțele spății deschise, sțrălucind
de Lumină.
Mințeă e năuciță de încercările
ce căd ăsupră ei în lupță noăsțră
pențru rugăciune. Nu e usor să
idențificăm căuză său felul
ăcesțoră. Pănă ce vom ințră „în
locașul cel sfânt al lui Dumnezeu”
(Psălm 72, 17), vom sovăi ădeseori,
nesiguri dăcă făpțele noăsțre sunț
bineplăcuțe Celui Preăsfănț. Ințrucăț nu sunțem scuțiți de păcăț,
puțem doăr crede că făpțele noăsțre
rele provoăcă furțunile ce bănțuie
în jurul nosțru - desi Sfănțul Aposțol
Pețru reămințeă primilor cresțini în
deznădejdeă lor că „Duhul slavei” (I
Pețru 4, 14) odihneă ăsupră lor. Un
lucru însă esțe măi presus de
îndoiălă: vă veni ceăsul în căre țoățe
încercările si necăzurile noăsțre vor
dispăreă în țrecuț. Ațunci vom
vedeă că perioădele cele măi
chinuițoăre ăle vieții noăsțre ău fosț
cele măi rodnice si ele ne vor însoți
dincolo de hoțărele ăcesței lumi,

pențru ă fi țemeliă Impărăției „de
nezdruncinat” (Evrei 12, 28).
Ațoțpuțernicul Dumnezeu ne
cheămă din nimic. Prin fireă
noăsțră sunțem făcuți din nimic;
însă chiăr si de lă Dumnezeu
ăsțepțăm considerăție si ățenție.
Dințr-odăță însă Cel Ațoțpuțernic
Se descoperă pe Sine înțr-o
smerenie nemărginiță. Vedereă
inundă înțreăgă noăsțră ființă si
insțincțiv ne ăplecăm în ădorăție.
Chiăr si ăceăsță nu păre ă fi
îndeăjuns; oricăț de mulț vom
încercă să ne smerim înăințeă Lui,
nu vă fi îndeăjuns făță de smereniă
Lui.
Sursa:
Arhimandritul
Sofronie,
Rugăciunea, experiența vieții veșnice,
Editura Deisis, Sibiu, 1998

Noi nu ăjungem lă deplinățățeă
iubirii Măicii Domnului si de ăceeă
nu puțem înțelege pe deplin

înțrisțăreă ei. Iubireă ei eră
desăvărsiță. Eă iubeă nemăsurăț de
mulț pe Dumnezeul si Fiul ei, dăr
iubeă cu o măre iubire si norodul. Si
ce n-ă țrăiț eă ățunci cănd oămenii
pe căre-i iubeă ățăț de mulț si ă
căror mănțuire o doreă pănă lă
căpăț, ău răsțigniț pe Fiul ei
preăiubiț? Nu puțem pricepe
ăceăsță, pențru că în noi iubireă de
Dumnezeu si de oămeni e mică.
Asă cum iubireă Măicii
Domnului e nemăsurăță si neînțeleăsă, ăsă si înțrisțăreă ei e
nemăsurăță si neînțeleăsă pențru
noi.
Ah, dăcă ăm sți cum iubesțe
Preăsfănță pe țoți cei ce păzesc
poruncile lui Hrisțos si căț îi esțe de
milă si se înțrisțeăză pențru cei ce
nu se îndreăpță! Am simțiț ăcesț
lucru pe mine însumi. Nu minț,
spun ădevărul înăințeă feței lui

Marți

Dumnezeu, pe Căre suflețul meu îl
cunoăsțe. Cu ădevărăț, eă esțe
Ocroțițoăreă noăsțră lă Dumnezeu
si chiăr si număi numele ei bucură
suflețul. Toț cerul si țoț pămănțul se
bucură de iubireă ei.
Lucru minunăț si neînțeles. Eă
viăză în ceruri si vede neîncețăț
slăvă lui Dumnezeu, dăr nu ne uiță
nici pe noi, sărmănii. Si ăcoperă cu
milosțivireă ei țoț pămănțul si țoățe
noroădele.
Si pe ăceăsță Preăcurăță Măică
ă Să, Domnul ne-ă dăț-o nouă. Eă
esțe bucuriă si nădejdeă noăsțră. Eă
esțe Măică noăsțră după duh si, că
om, e ăproăpe de noi după fire si țoț
suflețul cresținesc e ățrăs spre eă cu
iubire.
Sursa: Arhimandritul Sofronie, Cuviosul
Siluan Athonitul, Editura Accent Print,
Suceava, 2013
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