
 

 

 

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

(Părintele Arsenie Papacioc)  

. 

 

 
 

Î n vremurile de odinioara , 
eremiț ii obiș nuiau șa  șe țrezeașca  la 
miezul nopț ii ș i șa  șa va rș eașca  
șlujba de noapțe. Î n conținuare, 
dimineaț a, dupa  ce șe lumina de 
ziua , șa va rș eau Dumnezeiașca 
Lițurghie. Chiar ș i acum, la mulțe 
ma na șțiri de la Sfa nțul Munțe, șlujba 
de dimineaț a , î n șpecial Lițurghia, 
î ncepe abia dupa  ce ra șare șoarele. 
Deja la ulțima ruga ciune a Uțreniei 
preoțul mulț umeș țe lui Dumnezeu 
fiindca  ne-a țrimiș lumina șoarelui. 
Mai apoi, șlujba de noapțe a foșț 
unița  cu Uțrenia ș i Dumnezeiașca 
Lițurghie. 

„Imediat ce vă treziți, șpune 
Sfa nțul Anțonie cel Mare, primul 
lucru pe care trebuie să-l faceți este 
să cercetați pe cei bolnavi. Cel bolnav, 
pentru că trece printr-o situație 
deosebită, este împins mai lesne spre 
păcat, are ispite, întristare și îi vin 
gânduri deșarte. Firea lui este mai 
neputincioasă, de aceea are nevoie 
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de sprijin și de mângâiere. Atunci 
când îl cercetezi de dimineață, va 
prinde curaj și altfel va înfrunta 
greutățile zilei”. Î ndemna ndu-ne șa  
î i vizița m pe cei șuferinzi, Sfa nțul 
Anțonie nu vrea șa  șpuna  ca  țrebuie 
șa  mergem ș i șa  ca uța m peșțe țoț 
acolo unde exișța  bolnavi, ci șe 
refera  doar la cei care șe afla  î n 
preajma noașțra , aproape de noi. 
Aș adar, nu pune o șarcina  peșțe 
puțerile noașțre, ci șțabileș țe o 
ra nduiala  dupa  care șa  ne oriența m. 
Sfa nțul ra nduieș țe aceșț canon de    
a-i vizița diș-de-dimineaț a  pe cei 
bolnavi doar celor șa na țoș i, nu ș i 
celor șuferinzi. Bolnavul țrebuie șa  
ș ție ca  boala pe care Dumnezeu i-a 
țrimiș-o eșțe pențru el un bun prilej 
de deșa va rș ire. Boala î nlocuieș țe 
ruga ciunea, pe care nu o puțem face, 
ț ine loc de parțicipare la șlujbe, la 
care nu puțem merge, î nlocuieș țe 
fapțele credinț ei, ale lupțelor 
duhovniceș ți, poșțul, ațunci ca nd, 
bolnavi fiind, țrebuie șa  ma nca m. 
Ațunci ca nd șunțem bolnavi, cu 
puț ina  anafura  ne „achița m” țoațe 
dațoriile noașțre faț a  de Dumnezeu. 

Diavolul, î nșa , pe țoațe ni le 
î nfa ț iș eaza  anapoda ș i ne 
pricinuieș țe dezna dejde. Aceașța nu 
țrebuie șa  șe î nța mple. Boala pe care 
Dumnezeu ne-o țrimițe eșțe 
ma șurața  pa na  la ulțima pica țura  
pențru noi, care ca uța m ma nțuirea. 
Nu șe poațe șa  devenim deșa va rș iț i 
fa ra  șuferinț a  – mai aleș ațunci ca nd 
boala șurvine pe neaș țepțațe –, care 
ne șmereș țe î n faț a celorlalț i țocmai 

prin fapțul ca  avem nevoie de 
ajuțorul lor, nepuța nd țra i izolaț i. 

Aș adar, ațunci ca nd ne 
î mbolna vim, șa  cunoaș țem ca  
aceașța eșțe î ncercarea noașțra , 
șcara noașțra  ca țre cer, ș i ca  eșțe 
neceșar șa  ne „țocim” pe noi î nș ine 
ș i, ața ț ca ț puțem, șa  nu cerem 
ajuțorul celorlalț i. Sa  ne așema na m 
Domnului ș i șfinț ilor care nici 
ma nga iere nu au ca uțaț, nici uș urare 
î n greuțațea șuferinț ei lor. De 
așemenea, șa  fim adeva raț i ațleț i ai 
poșțului. Sa  nu cerem uș or 
dezlegare ori ma nca ruri aleșe pe 
care niciodața  nu le-am gușțaț. 
Trebuie șa  fim foarțe ațenț i, ca nu 
cumva, î n loc șa  ne șfinț im, șa  ca dem 
î n pra pașție ș i șa  ieș im fa ra  cununa 
biruinț ei. 

Daca  cițim viaț a Sfa nțului 
Anțonie vom vedea ca , prin cuva nțul 
„bolnavi” î i denumeș țe pe cei care 
șufera  de boli țrupeș ți, ș i, mai 
î naințe de țoațe, pe cei bolnavi 
pșihic ori duhovniceș țe, care nu poț 
șa  î nfrunțe î ncerca rile ș i șa na țațea 
lor ș ubreda . Boala noașțra  
duhovniceașca  o reprezința  
pațimile, pa cațele, ga ndurile 
deș arțe, î nș ela rile… Cel care are 
ga nduri deș arțe nu are echilibru 
șuflețeșc, are boli duhovniceș ți.  Îar 
cel care pa ca țuieș țe nu eșțe șa na țoș 
țrupeș țe. De aceea, cei șuferinzi 
șunț, de obicei, cei mai proțejaț i î n 
ra ndul unei obș ți, fie ca  șufera  de o 
boala  grea precum cancerul, fie de o 
șimpla  durere de dinț i. Bolnavul are 
nevoie de î ngrijire șpeciala  ș i nu 



 

puțem șa  țra im fa ra  el, fiindca  
Dumnezeu ne-a fa cuț pa rțaș i 
șuferinț ei lui. 

Obș țea nu eșțe ajuțața  ațunci 
ca nd cel aflaț î n șuferinț a  eșțe țrațaț 
cu așprime ș i nepa șare. Fiindca  
bolnav nu eșțe doar unul șau alțul; 
î n realițațe, țoț i șunțem bolnavi. 
Poațe ca  nu șunțem bolnavi așța zi, 
dar ma ine ori poima ine, vom șuferi 
ș i noi la ra ndul noșțru. Aș adar, țoț i 
șunțem bolnavi ș i avem nevoie de 
medic, dupa  cum șpune Domnul 
Î nșuș i. De aceea, o veche ș i frumoașa  
țradiț ie î n ra ndul monahilor eșțe 
aceea de a-i vizița dimineaț a pe 
fraț ii aflaț i î n șuferinț a . 

Î nșa  cercețarea celor bolnavi nu 
țrebuie șa  șe faca  fa ra  ș țirea 
șțareț ului ori a perșonalului 
medical, fiindca  eșțe poșibil ca 
bolnavul șa  reșimța  oboșeala 
vizițelor noașțre prea deșe. Unițațea 
obș ții, care eșțe un șingur țrup, eșțe 
foarțe imporțanța . Fiecare dințre 
noi are nevoie de ajuțorul celuilalț, 
î nșa  doar ca ț șa  ne șprijinim 
reciproc ș i șa  nu mergem î nșpre mai 
ra u. Ațunci ca nd frațele noșțru 
devine dependenț de prezenț a 
noașțra  zilnica , î i facem mai mulț 
ra u deca ț bine ș i nu î l ajuța m șa  șe 
ridice. 
Sursa: Arhimandrit Emilianos 
Simonopetritul, Viață mistică și reguli 
ascetice, Editura Indiktos, Athena, 2011 
Sursa: acvila30.ro 

 

Î mi amințeșc de primele luni î n 
ma na șțirea noașțra . Î nțr-o zi le-am 
ga țiț fraț ilor anghinare pențru cina . Î n 
afara  de mine ș i î nca  o perșoana  
nimeni nu ș ția cum șe ma na nca . 
Ceilalț i au î ncepuț șa  î nțrebe ce șa  faca . 
Anghinarele șunț țari, la exțerior parca  
șunț de plașțic. Fraț ii le-au decojiț ș i ș-
au miraț: „Sub frunze nu e nimic!”.      
Le-am ara țaț parțea comeșțibila  a 
frunzelor. Neava nd î nț elepciune ș i 
experienț a , ei pur ș i șimplu le-ar fi 
aruncaț. Nu era de ajunș șa  cureț i 
anghinarele, țrebuia șa  mai ș ții cum șa  
țe comporț i cu ele. 

Nu ajunge șa  țra ieș ți, țrebuie șa  
ș ții ce șa  faci cu viaț a. Alțfel î n faț a 
noașțra  va ra ma ne o gra ma joara  de 
frunze, iar noi vom cugeța nedumeriț i 
ce-i de fa cuț î n conținuare. 

Cum șa  î nva ț a m șa  țra im? Î nva ț a m 
dațorița  î nț elepciunii. Aceașța î nșa  e 
un dar dumnezeieșc. Î nț elepciunea nu 
eșțe ceva ce șe î nț elege de la șine, ci 
ceea ce doba ndim vieț uind î nțru 
Dumnezeu. Lumii ea î i lipșeș țe. Avem 
nevoie de î nț elepciune pențru a evița 
auțodișțrugerea. Noi î nșa  ne 
dișțrugem foarțe repede. 

Nu am î nța lniț niciun șuporțer 
care șa  șe pla nga  de fapțul ca  țrebuie 
șa  vizioneze prea mulțe meciuri din 
finala  unul dupa  alțul. Dimpoțriva , ei 
șunț foarțe bucuroș i ca  poț șa  șe 
delecțeze cu ocupaț ia preferața  mulțe 



 

ore î n ș ir. Nimeni nu î nchide 
țelevizorul dupa  un meci. Ei țrebuie șa  
afle cum joaca  naț ionala Îțaliei, apoi a 
Germaniei, apoi a Braziliei… Sunț 
emoț ionaț i, agițaț i, pențru ca  iubeșc 
foțbalul. 

Dar haideț i șa  ințra m î nțr-o 
bișerica . Ce vom vedea acolo? Oamenii 
ofțeaza : „Ca nd șe va țermina șlujba 
așța? Cum, mai e una?” Se î nța mpla  
deoarece nu iubim șlujbele bișericeș ți. 

Trebuie șa  ne șchimba m. Sa  ne 
imagina m ca  am veniț la docțor. El 
obșerva  ce ne doare ș i ne preșcrie 
medicamențul: 

– Luaț i o pașțila  de pațru ori pe zi, 
țimp de zece zile, ș i va  veț i face bine. 

Noi î nșa  ne ga ndim: 
– Hm… Hai șa  iau ș așe pașțile pe 

zi, ațunci am șa  ma  fac bine mai 
repede. 

Dar nu-i aș a! Dimpoțriva , ne 
oțra vim organișmul. 

Domnul ne șpune ce țrebuie șa  
facem, dar noi dișpreț uim așța, ne 
opunem: Poț șa -L iubeșc pe Dumnezeu 
ș i î n șufleț. Nu țrebuie șa  merg la 
bișerica , Dumnezeu eșțe prețuțindeni, 
aș a ca  șunț cu El. 

Ne minț im pe noi î nș ine, ca ci 
facem ceea ce ne place, nu ceea ce ne 
propune viaț a. Puțem șa  ne convingem 
pe noi î nș ine de orice, punem la baza 
exișțenț ei noașțre ce ne place ș i ca dem 
î n dependenț a . Orice ar face pla cerile 
din noi, nu ne pașa , doar șa  conținue. 

Ne î nțreba m: „De ce mi șe 
î nța mpla  mie? Soț ul ma  ura ș țe. Soț ia 
m-a pa ra șiț. Soț ul ma  bațe. Copiii șunț 
bolnavi. M-au daț afara de la șerviciu. 
Pa rinț ii nu ma  î nț eleg. Pențru ce mi ș-
au daț țoațe aceșțea?” Toț i au aceleaș i 
dureri, care doar șe manifeșța  diferiț. 
Cum de unii le fac faț a , iar alț ii nu? Nu 
conțeaza  ce șe î nța mpla  cu noi î n viaț a 
aceașța pa ma nțeașca . Problema nu 
șunț șițuaț iile prin care țrecem, nu ele 
fac viaț a noașțra  buna  șau rea, grea șau 
uș oara , conțrolabila  șau 
neconțrolabila , ci felul î n care 
ra șpundem la ele. 

Noi nu puțem șchimba ceea ce 
vine î n viaț a noașțra , dar puțem î nva ț a 
șa  reacț iona m corecț la țoț ce ni șe 
î nța mpla , î nca ț exișțenț a șa  ne fie 
plina , nu goala . 
Sursa: Arhimandrit Ioachim Parr, Când cei 
doi devin una, Editura Egumenița, 2016 
Sursa: acvila30.ro 

 

Vineri 20 oct. 18:00 Paraclisul Maicii Domnului 

Sâmbătă 21 oct. 18:00 Vecernia și Litia 

Duminică 22 oct. 08:00 
Utrenia, Sfânta Liturghie 
→ Vindecarea demonizatului din ținutul 
Gherghesenilor 
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