
 

 

 

Nimic nu este pierdut cât timp credința e în picioare,  
cât sufletul nu abdică și capul se ridică din nou. 

(Părintele Arsenie Papacioc)  

. 

1.  

„Rugă ciuneă ăre dărul de ă făce să  
picure î n suflet neî ncetătul izvor ăl 
bucuriei. Sufletul din căre nu se î nălt ă  
spre Cer glăs de rugă ciune este 
ăsemeneă unei căse pustii, plină  de 
pă ienjenis , locuită  număi de pă să rile 
î ntunericului. Un suflet căre nu se s tie 
rugă, nu vă s ti ce-i fericireă, chiăr de ăr 
ăveă toăte bogă t iile pă mă ntului. 
Rugă ciuneă ădevă rătă  este trudă  
sfă ntă .” 

 
2.  

„Că nd es ti mă hnit, că nd es ti 
necă jit, că nd ăi ispite, nu te tulbură. 
Du-te lă frătele tă u s i intră  î n vorbă  cu 
el: „Ce făci, frăte?”. Fă ră  să -i spui că  ăi 
venit fiindcă  es ti tăre nelinis tit. 
Discută  bănălită t i. Tristet eă se poăte 
risipi s i primes ti putere din putereă 
lui.” 

 
3.  

„Trebuie să  ne pă stră m s i să  ne 
cultivă m dorul de Dumnezeu, dorul de 
Măică Domnului, dorul de sfint i. Să  
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că ută m să  ănulă m bărierele căre ne 
ră cesc sufletes te, căre ne î mpietresc, 
prin căre uită m de Dumnezeu.” 

 
4.  

„Că nd un om reus es te să  iubeăscă , 
î n ădevă rătul î nt eles ăl cuvă ntului, se 
î ndumnezeies te, devine ăsemeneă cu 
Dumnezeu.” 

 
5.  

„Prin ră bdăre ăjungi să -l iubes ti 
pe frătele tă u, să -l iert i pe frătele tă u, 
să -l respect i pe frătele tă u, să  vezi că -i 
măi bun decă t tine, să  vezi că -i măi 
frumos decă t tine, să  vezi că -i măi 
hărnic decă t tine. Prin ră bdăre le vezi 
pe toăte ăcesteă. Abiă ătunci te ridici.” 

 
6.  

„Ceă măi puternică  rugă ciune este 
pomenireă numelui lui Iisus Hristos. 
Cu ră bdăre s i prăctică , rugă ciuneă lui 
Iisus ăjunge să  făcă  părte din viăt ă 
noăstră , lă fel că ăerul pe căre-l 
respiră m.” 

 
7.  

„Că nd Iisus este cunoscut s i 
ăscultăt cu ădevă răt, ătunci se făce 
păce s i î n suflet, s i î n fămilie, s i î n t ără , 
s i î n lume.” 

 
8.  

„Omul, ăbuză nd de libertăteă pe 
căre ă primit-o de lă Dumnezeu, ă 
că zut din stăreă lui ceă dintă i s i, din 
stă pă n ă devenit rob, rob ăl 
instinctelor; toăte s-ău î ntunecăt 
î nlă untrul lui, iăr odătă  cu că dereă lui 
s-ă tulburăt toătă  creăt iă.” 

 

9.  

„Stresul se creeăză  din grijă 
exăgerătă . Din grijă  s i iăr din grijă . 
Toăte relele vin din ăceăstă  exăgerătă  
grijă …” 

 
10.  

„Voi stă lă poărtă Răiului s i voi 
ăs teptă să  sosit i cu tot ii ăcolo!” 

 
Sursa: basilica.ro 
 
 
 

Mă  bucur tăre mult că  ne-ăm 

î ntă lnit. Nu î n toăte zilele pot i merge lă 

stăret . Nu î n toăte zilele pot i merge lă 

un episcop, lă un duhovnic. Dăr ăi 

lă ngă  tine, permănent, un duhovnic. 

Cum se cheămă  ăcest duhovnic? 

Propriă tă cons tiint ă  este cel dintă i 

duhovnic ăl tă u. Eă î t i spune ce e bine, 

ce e ră u. As ă funct ioneăză  cons tiint ă 

omului credincios. Sunt s i oămeni căre 

ucid s i făc toăte fă ră delegile, fă ră  că   

să -i mustre cons tiint ă. A s tiă-s un fel de 

demoni, că  număi drăcii nu ău 

cons tiint ă . Pe ei nu-i mustră  

fă ră delegile pe căre le făc î mpotrivă lui 

Dumnezeu. Dăr oămenii normăli ău 

cons tiint ă . S i cel dintă i duhovnic este 

propriă tă cons tiint ă . Am dreptăte? Nu 

trebuie să  mergi lă episcop, nu trebuie 

să  mergi lă nu s tiu ce duhovnic vestit, 

ci î ntă i să  ăscult i voceă sufletului tă u, 

grăiul propriei tăle inimi s i ăl 



 

cons tiint ei tăle. Apoi, după  ăceăstă, te 

duci s i lă duhovnic. Un bun duhovnic î l 

pot i ăveă, oărecum, s i pe colegul tă u, 

pe frătele tă u.  

Te duci lă el, nu-i spui lui că lă 

duhovnic, dăr te duci lă el, stăi de 

vorbă  cu el ătunci că nd ăi o tulburăre. 

Nu toăte î ncercă rile sunt de lă diăvol, 

ci s i de lă Dumnezeu. Dumnezeu ne 

măi î nceărcă , ăltfel ne-ăm mă ndri s i 

ăm dormi toătă  ziuă. 

Dăr ăpăre ăceăstă  î ncercăre s i es ti 

nelinis tit. S i, dăcă  te duci lă colegul tă u, 

lă frătele tă u, nu-i spui: „Mă i, ăm venit 

că -s tăre nelinis tit...” Ci mergi lă el ăs ă 

s i schimbi două  vorbe s i se poăte risipi 

nelinis teă. Lui sătănă î i făce măre 

plă cere că să  tăci, să  nu spui, să  nu te 

plă ngi lă nimeni, ci, dimpotrivă , să  

clocotes ti î n tine; s i ăstă unde duce? Lă 

disperăre, lă deznă dejde. S i 

deznă dejdeă duce lă pieireă ves nică . 

De ăceeă, î ntă i t inem cont de glăsul 

inimii, de glăsul cons tiint ei, ăpoi stă m 

de vorbă  s i cu frătele nostru – s i ăstă 

s tiu că  făcet i. Si noi tot i, î n mă nă stire, 

stă m de vorbă  unul cu ăltul. Ai un frăte 

căre î t i este măi ăpropiăt, ăi un prieten 

– iătă  binecuvă ntăreă lui Dumnezeu.  

Prieteniă este un dăr extrăordinăr 

de lă Dumnezeu. Aproăpe tot i mării 

î nt elept i pret uiesc foărte mult 

ădevă rătă prietenie. Există  prietenie 

binecuvă ntătă  de Dumnezeu s i există  

prietenie blestemătă  de Dumnezeu. 

Dăcă  prieteniă tă este spre bine, ătunci 

e binecuvă ntătă  de Dumnezeu, dăr 

dăcă  prieteniă tă este că rdă s ie, este 

tovă ră s ie î n cele rele, ătunci eă este un 

blestem. Se spune că  prietenul de 

ăproăpe î t i este măi de folos decă t 

frătele pe căre î l ăi depărte.  

V-ăs  î ntrebă: că nd ă vorbit 

Domnul Iisus Hristos despre 

prietenie? I n Evăngheliă după  Ioăn, 

căpitolul 15, versetul 14. Ce zice 

Hristos ăcolo? „Voi suntet i prietenii 

mei”. Teribil! Fiul lui Dumnezeu, 

I mpă rătul cerului s i ăl pă mă ntului, ne 

oferă  prieteniă. Aproăpe incredibil! 

Ată tă  bună tăte lă Mă ntuitorul lumii: 

„Voi suntet i prietenii mei”. Număi că  

Mă ntuitorul condit ioneăză  ăceăstă  

prietenie. Acceptă  să  fie prieten cu 

tine, dăr condit ionăt. S i căre-i 

condit iă? „Dăcă  făcet i ceeă ce vă  

poruncesc” (Ioăn 15, 14), ătunci 

suntet i prietenii Mei, ne spune tuturor 

Fiul lui Dumnezeu. E clăr! Tot ăs ă, î ntre 

frăt i, prieteniă e vălăbilă  dăcă  

prietenul tă u este un făctor benefic, 

dăcă  te ăjută  lă cele bune, lă cele 

ziditoăre. Atunci prieteniă este reălă , 

ădevă rătă . E o măre bucurie că nd te 

î ntă lnes ti cu o persoănă  căre s tii că  ăre 

gă ndul tă u, gă ndes te cum gă ndes ti s i 

tu. Inimă lui băte î n ritm cu propriă tă 

inimă . Astă-i extrăordinăr! Acestă-i un 

lucru foărte măre. 

Uneori, viăt ă celor din lume poăte 

fi mult măi trudită , măi chinuită , decă t 

ă noăstră , ă celor din mă nă stire. 

Pentru că  s i ei se zbăt î ntre lumină  s i 

î ntuneric, î ntre ă ăscultă cuvă ntul lui 

Dumnezeu s i ă-l că lcă. Nici cel din lume 

nu ăre dreptul să  făcă  ce-l tăie căpul. S i 

el trebuie să  fie, î ntr-o ănumită  formă , 

tot un că lugă r, dăcă  vreă să  



 

dobă ndeăscă  viăt ă ceă ves nică . S i el 

trebuie să -s i pă streze curăte trupul s i 

sufletul. Nu ăre fecioriă, dăr î i este de 

trebuint ă  cură t iă. Fecioriă o ău put ini, 

eă este, î ntr-un fel, culmeă virtut ilor. 

Dăr, cei din lume este bine să  se 

stră duiăscă  pentru ă ăgonisi stăreă de 

cură t ie.  

Un om curăt nu este deprăvăt, nu-

i desfră năt, nu-i un om căre-s i 

bătjocores te propriul lui trup, iăr 

mă dulărele lui nu le făce mă dulăre ăle 

pă cătului. Astă este extrăordinăr de 

importănt! S i el trebuie să  făcă  

ăscultăre. S i el trebuie să  slujeăscă . Cel 

din lume ăre măi multe obligăt ii, măi 

multe greută t i decă t ăvem noi, 

monăhii. Lă noi... căre e că lugă r 

cuminte, dăcă  e decis s i-s i făce 

ăscultăreă, ătunci e foărte us or. I-ă 

spus stăret ul său economul: „Făcem 

treăbă ăceăstă.” El nu măi trebuie să  se 

zbuciume: „Ce mă  făc, că să  fie pă ine pe 

măsă  s i lumină -n căsă ?” De ăsteă ăre 

grijă  măi-mărele. 

Tă cereă se spune că  este de ăur, 

iăr vorbă e de ărgint. Este vorbă de 

tă cereă roditoăre. Nu tă cereă 

obis nuită , că  s i prostul tăce. Astă nu 

î nseămnă  tă cere. Ci să  tăci, că nd 

trebuie să  tăci. Tă cereă este de ăur 

că nd nu gră ies ti decă t ceeă ce trebuie 

s i că nd trebuie s i unde trebuie. Astă 

î nseămnă  tă cereă. Nu că  pur s i simplu 

ăm tă cut. As ijdereă s i cuvă ntul. E de 

ărgint că nd e o vorbă  curătă  că 

ărgintul, o vorbă  mătură , o vorbă  

serioăsă , o glumă  cu bun simt . O glumă  

proăstă  este un pă căt. 

Tă cereă ăceăstă, fră t iile voăstre o 

cunoăs tet i, că ci că lugă rul e măre 

prieten cu tă cereă. El ăre chiliă lui, î n 

căre poăte să  tră iăscă  î n tă cere.  

Sursa: Arhiepiscop Justinian Chira, Crinii 
țarinii 2 - "Trăiți frumos și-n bucurie", 
Editura Nicodim Caligraful, Putna, 2014

 

 

 

 

Sâmbătă 
23 septembrie 

18:00 Vecernia 

Duminică 
24 septembrie 

08:00 
Utrenia, Sfânta Liturghie 
→ Duminica a 18-a după Rusalii 
→ Pescuirea minunată 
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