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NOTĂ ASUPRA EDIȚIEI
În 28 noiembrie 2019 se împlinesc 30 de ani de la trecerea la cele
veșnice a Părintelui Arsenie Boca. Sinodul Mitropoliei Ardealului a finalizat
dosarul pentru canonizarea Părintelui Arsenie și a înaintat în septemb rie
2019, propunerea de canonizare către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, care urmează să ia o decizie.
Pr. Ierod. Ieronim Coldea ne mărturisește că „ Părintele Arsenie nu
era mulţumit dacă te duceai şi nu făceai ce-ţi spune. Spunea aşa: „Eu,
dacă veniţi la mine şi stau de vorbă cu voi, atunci ce vă spun eu aş vrea să
şi faceţi. Eu nu am timp de pierdut. Dacă stau de vorbă cu voi vreau să se
simtă ceva. Veniţi la mine, apoi mergeţi acasă şi lumea nu ştie că aţi fost la
mine. Vreau să spună lumea: omul ăsta nu mai e ca până ieri”. „M-am
săturat să tot aprind lumânările şi iar să cadă, iar le aprind şi iar cad”.
Cartea de față încearcă să cuprindă câteva învățături folositoare pe
calea mântuirii transmise prin viu grai sau scrise de Părintele Arsenie
preluate dintr-o serie de cărţi.
Viața mea s-a schimbat după pelerinajul la Mănăstirea Prislop din a
doua zi de Paști 2012 când am simțit „ lumină și bucurie„ în suflet. Și, de
atunci, am început o continuă și neobosită căutare și împlinire a rostului
vieții pe pământ spre mântuire, pe care dragul nostru Părinte Arsenie îl
descoperă tuturor prin învățăturile sale, mijlocind către Dumnezeu pentru
noi toți.
Nicoleta Rusu, Președinte Asociația SOS

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE
1.1. CUVÂNT ÎNAINTE
Fragment din cartea - Arsenie Boca, Fericirea de a cunoaşte calea,
ed. Credinţa Strămoşească, 2006.
„Găsiţi aici o seamă de cuvinte, răspuns la atâtea lacrimi... şi unele
şi altele se adunau la măsuţa Sfintei Spovedanii, unde mila lui Dumnezeu
strălucea în ele, ca soarele în picurii de rouă.
Strălucirile acelea, prinse din lacrimi, împreuna le dăm - Părinte şi
părinţi – învăţături din vreme urmaşilor, în neam şi în neam, ca să nu mai
orbecăiască şi ei în noaptea neştiinţei şi a lipsei de sfat, de unde vin toate
relele, care chinuiesc pe oameni, întunecă vremile şi cruntă pământul.
Este şi o cale mai senină: trăirea învăţăturii creştine în toată adâncimea ei
şi în toată sinceritatea noastră. Asta e singura cale sigură, asta e Cărarea.
Dăruită cu părinteasca iubire tuturor cititorilor şi ostenitorilor.”
Arsenie Boca
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1.2.

ÎN LOC DE INTRODUCERE

„De la început e bine să plecăm cu câteva lucruri ştiute şi anume că:
toţi oamenii, fără deosebire, suntem în acelaşi timp şi fiii oamenilor şi fiii lui
Dumnezeu (Ioan I, 12-13).
Adică, după trup suntem făpturi pământeşti, iar după duh făpturi
cereşti, care însa petrecem vremelnic în corturi pământeşti (II Corinteni 5,
1). De la Dumnezeu ieşim (I Ioan 5, 19), petrecem pe pământ o vreme şi
iarăşi la Dumnezeu ne întoarcem. Fericit cine se întoarce s-ajungă iar
Acasă, rotunjind ocolul. Aceasta e cărarea.
Unii însa nu se mai întorc... Sunt cei ce ascultă de o vrajă vrăjmaşă,
care îi scoate din cale şi-i încâlceşte în lume cu pofte pieritoare. Vraja
aceea, a păcatului, cu vremea le slăbeşte mintea şi de aşa fel le-o
întoarce, încât ajung să zică răului bine, şi binelui rău (Isaia 5,20), şi nu
mai vor să se întoarcă. Vremea li se gată, puterea li se stinge şi aşa îi
prinde noaptea (Ioan 9,4) - moartea - rămaşi rătăciţi de Dumnezeu şi
neîntorşi Acasă.
Acesta este omul cel căzut între tâlhari, pe când se pogora din
Ierusalim în Ierihon (Luca 10,30), adică Adam căzut din Rai în lumea
aceasta, cu toţi urmaşii lui. Pentru el s-a pogorât din ceruri Samarineanul
milostiv. El ne-a făcut datori să ştim: ce suntem, cine ni-s Părinţii, de unde
venim, ce-i cu noi pe aici, cum să ne purtăm într-o lume cu viclene
primejdii, cine ne cheamă Acasă şi cine ne întinde momeli?
Că de la cârma minții atârnă încotro pornim şi unde să ajungem.”
Arsenie Boca
1.3.

AUTOBIOGRAFIE

Declaraţie autobiografică dintr-un dosar de anchetă din anul 1945.
„Subsemnatul m-am născut în 1910, septembrie 29, în Vața de Sus,
jud. Hunedoara.
Şcoala primară şi liceul în orăşelul Brad, acelaşi judeţ. De pe atunci
mi se remarca o anumită înclinaţie spre singurătate şi spre probleme de
religie, chiar peste puterile mele de atunci. Aşa spre pildă am o carte a lui
Immanuel Kant: „Religia în limitele raţiunii” iscălită: „Boca Zian cl. IV. lic.”
La intrarea în cursul superior de liceu am rămas orfan de tată, care
era cizmar de meserie şi foarte bun pedagog cu fiul său. Ştiu până astăzi
că m-a bătut odată pentru ca să nu mai pierd timpul - ceea ce i-am făgăduit
cu lacrimi şi n-am uitat până acum, şi de multe ori mi-a folosit în viaţă.
În cursul liceului mi-au plăcut foarte mult: matematicile, fizica, religia,
desenul şi muzica.
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Terminând liceul şi luând bacalaureatul la prima prezentare, înclinam
spre ştiinţele pozitive, dar dacă aveam avere sau garantau tutorii pentru
mine intram la aviaţie la Cotroceni ceea ce n-a fost, împiedicându-mă
sărăcia. Drept aceea a biruit înclinaţia contemplativă, sau speculativă şi în
1929 m-am înscris la Academia Teologică din Sibiu.
În cursul teologiei mi-am vândut casa părintească spre a-mi putea
continua studiile.
Eram şi bursier. Mamei nu i-am cerut niciun ajutor şi nici nu mă
înduram. În timpul teologiei mi se lămurea frumuseţea chipului vieţuirii
călugăreşti şi doream să mă instruiesc, pe cât puteam, mai temeinic, cu
deosebire în latura mistică a vieţii. Cu prilejul acela aveam următoarele
note caracteristice: deprindeam pe mama cât mai fără mine şi cât mai fără
corespondenţă, ca oarecum să mă uite şi să nu-i vie greu când va afla că
m-am călugărit. Apoi, de la plecarea din Brad, mi-am pus o anumită
disciplină austeră, care avea mai multe amănunte greu de crezut. Aşa de
pildă mi-am propus ca toată vremea teologiei să nu fac nici o cunoştinţă cu
fete. Ceea ce n-am reuşit, întrucât tocmai în anul acela 1929 Ministerul
îngăduie şi fetelor să studieze teologia, şi m-am pomenit cu câteva colege.
Dar cunoştinţe în oraş am izbutit să n-am. Asta am reuşit toată vremea
teologiei, deşi făceam parte şi din „Reuniunea de muzică Gh. Dima” din
Sibiu, de sub dirijorul N. Oancea, şi care era mixtă. Aveam problema
voinţei în stăpânirea simţurilor.
Mai mult chiar, mă preocupa, studiind mistica comparată a diferitelor
religii superioare, ca să văd prin proprie experienţă, cât se întinde sfera
voinţei în domeniul vieţii sufleteşti şi biologice. Mă interesa să văd dacă e
adevărat ce afirmă cărţile asupra actelor reflexe, şi asupra instinctelor, că
anume sunt independente de voinţă şi controlul conştiinţei.
Experienţa mea personală însă mi-a dovedit că acţiunea voinţei şi a
conştiinţei se poate întinde şi peste instincte şi actele reflexe după o
oarecare variabilă. Mă ajutau la aceste adânciri şi studiile ce le făcea pe
vremea aceea Mircea Eliade la Ecutta, trimis de Universitatea din
Bucureşti, pentru studii orientalistice. Iar parte de studii le tipărea în
Revista de filosofie din Bucureşti, şi-mi parveneau pe această cale.
Toate acestea mă interesau să le aflu şi să le probez în vederea
călugăriei. Mă abţineam de la „voia în oraş”, ci stam în curtea şcolii cu
poarta deschisă. Cu colegii nu ieşeam în oraş decât dacă trebuia în
interesul şcolii, a vreunui profesor, sau însoţiţi de profesori, cum era cazul
cu reuniunea de muzică. N-am dansat şi n-am învăţat lucrul acesta. Îmi
dase tata grija asta - şi mai cu deosebire când eram teolog nu-mi puteam
închipui să fac aşa ceva.
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De viaţa altora în afara zidurilor teologiei am fost în cea mai perfectă
indiferență şi necunoştinţă. Toate preocupările mele erau şi sunt până
astăzi interioare, nu exterioare.
Vorbirea mi-a fost urâtă de când mă ştiu. Chiar numele călugăresc
l-am ales pentru că Avva Arsenie îşi alesese nevoinţa tăcerii, prin care s-a
desăvârşit interior.
Teza de licenţă în Academia Teologică rezuma strădaniile mele spre
acea desăvârşire interioară a omului, şi purta titlul: „Încercări asupra vieţii
duhovniceşti”. Terminam teologia prin 1933.
În vacanţă mă ocupam cu pictura.
Pictura mi-a lungit școala. Căci aflând Mitropolitul Nicolae Bălan că
am talentul acesta, m-a trimis anul următor 1933/34 la Academia de Arte
Frumoase din Bucureşti, care am terminat-o în cinci ani. Profesori principali
aveam pe dl. Francisc Sirato, Costin Petrescu şi Fr. Reiner, ultimul de la
Facultatea de medicină. La medicină de multe ori nu puteam merge din
cauza frământărilor şi grevelor studenţeşti, care mă supărau pentru motivul
că pierdeam vremea şi cunoştinţele de anatomie şi antropologie cu
profesorul meu, care de multe ori era pus în imposibilitatea să-şi ţină
cursul. Abia aci m-am lovit de mişcările politice studenţeşti, care mi-au
produs o impresie neplăcută. În mişcări studenţeşti n-am intrat nici de fapt,
nici de drept, întrucât Academia de Arte Frumoase nu era considerată în
cadrul Universităţii, ci ca o şcoală aparte. Deci pe noi de la Bellearte ne
tratau ca fiind înafară de studenţii ce să se poată înscrie în centrul
studenţesc Bucureşti. Am fost complet în afară de orice mişcare
studenţească sau înscriere în vreo mişcare politică.
Vremea în Bucureşti am petrecut-o nelipsind de la scoală niciodată.
Bolnav încă n-am fost, ca să lipsesc pe pricina asta. Lucram la atelier
foarte mult. Primăvara mergeam de la 5 dimineaţa şi mă întorceam la
internatul Radu Vodă unde locuiam, seara la cină. Trei ani am stat la
internat, ca să fie o garanţie pentru mine că nu mă ocup cu nici o pierdere
de vreme. Pe-acolo mai veneau şi studenţi legionari care ne chemau cu ei.
Nu m-am dus niciodată. Scoala mă absorbea total şi n-aveam vreme de
pierdut. (Bătaia din copilărie pentru a nu pierde vremea mă urmărea ca un
înger păzitor.)
Studiam foarte mult. Timpul ce-mi mai rămânea liber acasă îl
foloseam citind şi discutând teologie cu încă un coleg de-al meu care
studia Conservatorul. Aşa s-a întâmplat că odată, plăcându-mi foarte mult
scrierea mistică a sfântului Ioan Scărarul, am tradus-o în româneşte, în
vreme de 5 luni. M-a ajutat foarte mult la încheierea convingerii mele de-a
intra în călugărie.
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În vremea aceea, mişcarea legionară era în toi şi se discuta de ea în
toate părţile. Eu, ca un independent de politic, nu mi-am găsit înclinaţie
către mişcare. Apoi s-a întâmplat că nici nu m-a mai chemat nimeni.
Singura mea participare a fost asta: când se întorceau din Spania,
morţi, Moţa şi Marin, am ieşit cu colegii întâmplător prin curte până la
trotuarul străzii „Calea Grivitei”, pe care trecea convoiul de la Gara de Nord
spre Calea Victoriei. Căci Academia noastră era pe Calea Grivitei. Deci am
privit o parte din convoi şi pe cei doi morţi. Atâta tot.
Colegi la şcoală am avut de toate soiurile şi neamurile. Aveam, la alţi
profesori, pe unul Vulpescu; ăsta era comunist, purta cravata roşie, însă
discuţii n-am avut împreună niciodată. Aveam coleg de clasă pe un evreu
Ithoc Steinberg - eram prieteni. Îi spuneam câteodată: „Mai Steinberg, tu
eşti evreu şi eu creştin, deci ar fi să fim unul împotriva altuia. Eu însă am
să fiu mai bun ca tine şi tu n-ai să te poţi supăra pe mine, dacă în felul
acesta te voi concura în viaţă.”
Mai pe urmă, când am citit Biblia, am văzut că ultima misiune
mondială e a evreilor, eventual a unei idei a evreilor.
Am terminat Belleartele cu bine, am făcut anul de practică, ce însă a
fost mai scurt; am plecat, trimis de Mitropolitul Nicolae Bălan, în Sfântul
Munte, ca să deprind călugăria de acolo. La plecare erau cele mai aspre
cercetări ca nimeni din cei ce-au fost legionari vreodată să nu poată ieşi
din ţară. Eu, neavând absolut nimic la activ, am obţinut paşaport de
călătorie: în Europa „sans Russie”, de la Prefectura poliţiei din Sibiu.
Iar întrucât eram diacon, am obţinut şi încuviinţările speciale de la
cele trei Patriarhii: a României, a Constantinopolului şi a Atenei, precum şi
a celor două guverne: român şi grec, precum că n-am nimic suspect la
activ, ci simpla chemare către desăvârşirea interioară prin meşteşugul
călugăriei.
M-am întors în ţară la 8 iunie 1938. Ţin minte acea dată, că intrând în
ţară prin Moraviţa am văzut drapelele româneşti, de acel 8 Iunie de odată.
De la data aceasta, până la Paștile anului viitor când am intrat în
călugărie, mi-am adunat unelte de pictură, materiale, am mai învăţat la
Chişinău cu nişte meşteri ruşi poleitura cu aur „cicanca”, şi alte lucruri
trebuitoare unui atelier de pictură.
În Vinerea Izvorului după Pastile anului 1939, am fost tuns în
călugărie primind numele Arsenie.
Un an m-am ocupat cu gospodăria, eram primul şi singurul călugăr la
Mănăstirea Brâncoveanu - Sâmbăta de Sus, jud. Făgăraş. De pictură
nu-mi mai rămânea vreme. Al doilea an la fel. Până când m-am luat de
grijă că am învăţat pictura degeaba. Se întâmpla în vremea asta că ne
veneau oameni cu durerile lor şi evlavie la Mănăstire şi călugări.
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Mai intrase în călugărie Părintele Serafim Popescu. L-am rugat pe el
să primească preoţia eu simţindu-mă nevrednic. A primit-o. Aşa au început
slujbele la Mănăstire după puteri.
Într-o iarnă, probabil prin 1941, ne trezim cu o avalanşă de oameni
de toate vârstele şi treptele, năpădindu-mă să stau de vorbă cu ei despre
necazurile lor. Aci m-am trezit să fac duhovnicie cu oamenii, deşi nu eram
preot. Ştiam că tot ce păţesc oamenii, li se trage de pe urma greşelilor sau
păcatelor. Aşa m-am văzut silit să primesc preoţia şi misiunea majoră a
propovăduirii lui Hristos Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, precum şi a
sfinţirii omului, ca să aibă pacea lui Dumnezeu în sine, absolut în orice
împrejurări s-ar afla în viaţă. I-am învăţat să fie curaţi faţă de oameni şi faţă
de Dumnezeu; să dea Cezarului ce e al Cezarului (ascultare cetăţeneasca,
dajdie etc.) şi lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu (cuget curat, suflet
purificat şi trup curăţit de patimi).
Despre această învăţătură, martori îmi sunt toţi cei ce-au ascultat
poveţele cele după Dumnezeu pe care li le-am dat: iubirea de Dumnezeu,
iubirea de toţi oamenii, fără deosebire, şi viaţa curată , care fac cu putinţă
reîntoarcerea noastră, a împlinitorilor, iarăşi în Împărăţia de obârşie, de
unde ne-a trimis Dumnezeu spre scurta cercare a cuminţeniei şi a iubirii
noastre, pe pământ, în stadia şi arena vieţii.
Asta îmi este toată misiunea şi rostul pe pământ, pentru care m-a
înzestrat cu daruri, deşi eu sunt nevrednic. Pentru asta sunt solicitat în
toate părţile, ca să propovăduiesc iubirea lui Dumnezeu şi sfinţirea
oamenilor prin iubire. De alte gânduri şi rosturi sunt străin.
Râmnicu Vâlcii 17 iulie 1945 Ieromonahul Arsenie.”
1.4.

VIAȚA ȘI ACTIVITATEA PĂRINTELUI ARSENIE BOCA

Părintele Arsenie Boca s-a născut în satul Vaţa de Sus la 29
septembrie 1910, din părinţi creştini şi dreptcredincioşi, Iosif şi Cristina
care i-au pus numele de botez Zian, ca rod al rugăciunii. Spunea părintele:
„Mama mea când a rămas însărcinată cu mine, s-a uitat la icoana Maicii
Domnului şi a pictat-o în inima ei. A pictat-o rugându-se: „Maica Domnului,
îţi cer un copil, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, care să îţi
slujescă ţie, Maicii Domnului şi Domnului Iisus Hristos. Nu pentru mine îl
cer”.
Părintele spunea ca tatăl său, care cunoştea meseria de pantofar, îl
punea şi pe el să înveţe să bată cuie de lemn, dar el neavând
îndemânarea necesară le rupea şi atunci tatăl său îl bătea iar, o dată a fost
bătut, de tatăl său pentru că nu folosea bine timpul iar acea bătaie i-a
folosit toată viaţa.
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Zian Boca face şcoala primară în satul natal (4 clase) şi apoi intră la
Liceul Naţional Ortodox „Avram Iancu” din Brad, al cincilea liceu românesc
din Transilvania, ctitorie a Mitropolitului Andrei Şaguna, pe care-l absolvă
în 1929.
Colegul de bancă, Romulus Neag, îl înfăţişează pe Zian ca
„Excepţional de înzestrat, de-o voinţă extraordinară, o memorie
formidabilă, o putere de muncă şi o tenacitate ieşite din comun”.
«Statură pozitivistă», excelează la matematică, fizică, chimie,
biologie, are preocupări care depăşesc nivelul programelor şcolare în
domeniul artelor: desen, caligrafie, muzică. Munceşte suplimentar la desen
şi pictură, cântă la flaut.
Cu zestrea intelectuală şi spirituală dobândită la Brad, se înscrie la
Institutul Teologic din Sibiu (1929-1933) unde este „extrem de sârguincios
şi studios”, încât între colegi are aureola unui „Sfânt”.
Nu l-a pasionat prea mult studiul limbilor străine. Cunoştea totuşi
foarte bine limba franceză şi citea cu aviditate studii de psihologie, de
caracteriologie, de grafologie, căutând să se adâncească în descifrarea
tainiţelor sufletului. A iubit de mic desenul, sculptura şi mai ales pictura.
La intervenţia profesorului Nicolae Popovici, proaspăt reîntors de la
studii din străinătate, Părintele Arsenie (Boca Zian), după absolvirea
Institutului Teologic (1933), este trimis cu bursă la Institutul de Belle-Arte
din Bucureşti. Aici urmează cursuri de medicină (în special cele de
anatomie, ale Profesorului Rainer Francisc - cf. Pr. Nicolae Streza),
participă cu interes la prelegerile de mistică ale lui Nichifor Crainic, şi
frecventează şi alte cursuri în domeniul culturii şi artei.
La puţină vreme după terminarea Institutului de Belle-Arte, urmează
o scurtă perioadă de ucenicie în monahism la Sfântul Munte Athos, timp de
3 luni. La reîntoarcerea în ţară, aduce câteva manuscrise ale Filocaliei
pentru fostul său profesor de la Sibiu, Părintele Dumitru Stăniloae, cu care
colaborează la traducerea în limba română a acestei monumentale lucrări.
Zian Boca s-a închinoviat la Mănăstirea Brâncoveanu de la
Sâmbăta de Sus în iunie 1939, fiind deja diacon celib. După aproape un an
de zile, în 3 mai 1940, are loc tunderea în monahism, luând numele de
Arsenie iar in 10 aprilie 1942 a fost hirotonit preot.
„În anii de ctitorie la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de
Sus, se remarcă în chip strălucitor ca «pictor de suflete după modelul
Domnului Iisus Hristos» (Nichifor Crainic). Se reînvie acum o tradiţie a
marilor pelerinaje la locurile sfinte. Chilia Părintelui din munte a rămas
până astăzi un loc de pelerinaj unde credincioşii se roagă, pun o floare sau
aprind o lumânare.
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La 25 noiembrie 1948, mitropolitul de atunci al Ardealului, Dr.
Nicolae Bălan (1929-1955), a adus personal la Prislop pe Ieromonahul
Arsenie Boca. Mănăstirea era într-o stare jalnică, părăsită de ultimii trei
vieţuitori uniţi. Poate că a fost o soluţie pe vremea aceea, pentru că
Părintele începuse să fie prigonit şi urmărit de Securitate.
Aici a fost numit stareţ şi apoi duhovnic, punându-şi pecetea de
ziditor de suflete şi ziditor de aşezăminte.
Activitatea Părintelui Arsenie ca stareţ se încheie în 1950, pentru că
între timp Prislopul devenise mănăstire de maici cu viaţă de obşte şi el
rămane preot-duhovnic până in 1959 când este alungat de la Prislop şi i se
ridică dreptul de slujire ca preot. In această perioadă Părintele Arsenie a
fost ridicat de Securitate ș i dus la Ocnele Mari și apoi la Canal unde a stat
9 luni de zile.
In 1959 a început pribegia în Bucureşti. A fost angajat la Biserica
Sfântul Elefterie ca pictor secund pe lângă pictorul Vasile Rudeanu, iar în
1961 a fost angajat la Atelierul de pictură al Patriarhiei de la Schitul
Maicilor.
In 1968 a început pictura bisericii parohiale din Drăgănescu, de
lângă Bucureşti, la care a lucrat vreme de 15 ani, pictând-o de 2 ori si
devenind astfel "Capela Sixtină" a ortodoxiei românești.
După izgonirea forţată din mănăstirea Prislop în 1959, obştea s-a
reorganizat într-un Aşezământ mănăstiresc în oraşul Sinaia, care acum
este metocul Mănăstirii Prislop. În acest aşezământ Părintele Arsenie şi-a
avut chilia şi atelierul de pictură din 1969 până în 28 noiembrie 1989, când
s-a săvârşit din viaţă. Prohodit de o mulţime impresionantă de credincioşi,
Părintele Arsenie a fost înmormântat în cimitirul Mănăstirii Prislop în 4
decembrie 1989. Vorba "De dincolo vă voi putea ajuta mai mult!" însoţește
miile de pelerini la mormântul său.
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CAPITOLUL II - MĂRTURII DESPRE PĂRINTELE
ARSENIE BOCA
În acest capitol prezentăm fragmente din mărturiile unor persoane
care l-au cunoscut sau care au primit ajutor de la Părintele Arsenie dupa
mutarea la ceruri. Nădăjduim ca aceste învățături și sfaturi să fie de folos
pentru noi toți.
2.1. MĂRTURIE DE SUFLET A MAICII STAREŢE A MĂNĂSTIRII
BIC, JUD SĂLAJ - Stavrofora Marina Lupou - care ne-a împărtăşit
"Cuvinte Vii" auzite în tinereţe la Mănăstirea Prislop, în cadrul unei seri
duhovnicești desfăşurată la Turda, v ineri 31 mai 2019 - "Cum să trăim
frumos ! - Sfaturi de la Pr. Ierom. Arsenie Boca"
Maica Marina este rodul rugăciunilor şi al înrâuririi extraordinare pe
care părintele Arsenie Boca a avut-o asupra vieţii sfinţiei sale. Toate îşi au
izvorul sau se întreţesc cu cuvintele şi cu pilda vieţii dorite de Părintele
Arsenie, care, aşa cum ştiţi, a luminat şi luminează întregul neam
românesc şi de sus, din împărăţia lui Dumnezeu şi de la Prislop, dar şi de
la Hristos şi din toate învăţăturile pe care părintele le-a lăsat fie în scris, fie
mai ales în sufletele oamenilor.
În continuare, Maica Marina ne va spune mai multe sfaturi şi
îndemnuri ale Părintelui de care este bine să luăm aminte.
…………………………………………………………………………..................
Eu l-am cunoscut pe Părintele Arsenie în 1975 şi sunt vindecată de
cancer. Atunci l-am văzut pentru prima dată la Bucureşti pe dânsul, acolo
la Drăgănescu, m-a trimis Maica Stareţă că eu eram la Govora în
mănăstire şi am fost aşa de bolnavă, iubiţilor, încât nu mai era nicio
speranţă de la doctori. Îmi făceau evacuare cât mai repede din spitale,
timp de 10 ani numai prin spitale şi staţiuni am fost.
Maica Stareţă era ucenică a părintelui Arsenie şi a fost vindecată şi
dânsa de o boală gravă de plămâni în tinereţe şi după ce m-a dus la
spitale la Bucureşti, Cluj, Timişoara, în 1975 mi-a zis că o să mă trimită la
Bucureşti. Chiar şi ajungerea noastră în mănăstire a fost tot o minune a
Părintelui că a trecut părintele pe la dânsa la Govora şi i-a zis maica că nu
are personal, că era perioada comunistă, și nu se intra în mănăstire, atunci
era prigoană, dar tot mai intra tineret şi maica se plângea la părintele şi
părintele i-a zis: ”Nu te necăji, mă, că-ţi vor veni!” Și peste o săptămână
am fost noi 5 odată, 5 tinere, eu eram cea mai mare de 27 de ani, doar
celelalte de 18 ani.

11

Deci în 1975, din iulie şi până în octombrie am fost numai prin
spitale: la Bucureşti, Cluj, Sibiu, Timişoara. Nu mă ţineau mult şi îmi făceau
repede evacuarea că se temeau că voi muri pe acolo. Şi îi spuneau la
Maica Stareţă: ”Fata asta moare, duceţi-o cât mai repede acasă!” Şi
când am venit acasă în octombrie m-a trimis la Bucureşti cu cineva, că
Părintele era urmărit de securitate.
Aici vreau să vă spun, ca să înţelegeţi sfinţenia Părintelui, el
spunea: "Mă, eu fără să vreau, mă, văd ce-i în voi", deci cunoştea şi
gândurile, cunoştea şi ce-ai făcut cu 10-15 ani în urmă, cunoştea şi familia
ta şi dacă aveai o ereditate cu păcate grele, îţi spunea care rudenii unde
sunt, care sunt în iad.
Când am ajuns acolo, la Bucureşti, la Drăgănescu - aş vrea să
spun cum se manifesta Părintele, cum este un sfânt, nici noi nu înţelegeam
că şi noi eram tinere ca maici, nu puteai să-l înţelegi, să-i înţelegi vorbele,
ideile, sfaturile - când intru la Drăgănescu acolo în curte m-am dus spre
biserică şi a ieşit în fața bisericii, şi când punea mâinile aşa cruciş, ştiam că
avea ceva important să spună.
Vorbele dânsului erau importante dar de data asta erau
cutremurătoare. Și zice: " Mă, în sfârşit ai venit!".
Părintele ştie de când am dorit eu să ajung la dânsul, extraordinar,
că eu eram în Timişoara şi eram fără serviciu şi stăteam în chirie la o
credincioasă care era din Sibiu şi mi-a povestit, printre altele, despre un
călugăr care era la Mănăstirea Sâmbăta şi acel călugăr, acuma e la
Bucureşti şi stă pe scară cu spatele către noi şi pictează. Şi îmi explica ea
ce spunea la oameni. Ioane, Mărie, îi chema cu numele şi era cu spatele
către ei. Şi am văzut şi eu treaba aceasta, cum m-a primit pe mine, ştiind
că mi-am dorit să ajung la dânsul de când aveam 17 ani, vă daţi seama?
Şi merge în biserică şi trage un scaun cu spatele la sobă şi zice:
" Hai, mă, lângă sobă, nu vezi că eşti îngheţată de frig?!". Eu eram
minunată de vorbele Părintelui care părea că ştie atâtea despre mine.
Pentru că eu pe la vârsta de 15 ani m-am rătăcit prin pădurile noastre din
Bihor şi am îngheţat prin pădure şi am căpătat reumatism şi m-am
îmbolnăvit de picioare aşa de tare, că am stat o jumătate de an internată
foarte grav.
Pe urmă mă lasă şi vorbeşte cu altă lume şi se întoarce şi spune:
" Mă, tu dă slavă lui Dumnezeu că ai venit la mănăstire. De-ai ajunge
să rozi pietrele, de acolo să nu pleci!". Părintele ştie cât am suferit eu
până am intrat în mănăstire, ca tatăl meu vroia să mă căsătorească şi eu
am fugit la mănăstire şi ... viaţa e ca un roman.
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Iar vorbeşte cu lumea şi iar se întoarce ultima dată şi spune: " Mă,
tu cu sănătatea eşti ca într-un azil de bătrâni, dar e ceva ce nu ştii tu
și îţi spun o pildă - un om era bolnav de cancer, asta ţi-o spun ţie, şi
doctorii l-au dat acasă că moare, asta ţi-o spun ţie, şi vine la mine şi îi
spun să se pregătească de moarte, asta ţi-o spun ţie, peste un an se
duce la control şi doctorii nu mai găsesc nimic, asta ţi-o spun ţie". Eu
aveam cancer la ficat, stomacul aproape preforat, inima în pioneze,
insufiecență cardiacă, reumatismul ăsta grav. Iubiţilor, numai mintea o
aveam întreagă. Deci mi-a spus că sunt pe moarte, atâta am înţeles din
pilda Părintelui, că am cancer, cuvântul cancer l-am auzit prima dată din
gura Părintelui.
Dar când să plecăm, eu am zis că mă întorc să mai întreb odată, că
a spus să mă pregătesc de moarte. Ştiţi dumnevoastră ce autoritate de
sfinţenie avea Părintele? Extraordinară. Nu că a fost dur cum zic unii, că a
fost aspru, dar de sfinţenia dânsului, nu îndrăzneai să te apropii de dânsul.
Aşa era părintele Arsenie şi nu îndrăzneai oricum să-l întrebi ceva ce ţi-a
spus odată dar eu am inventat o viclenie şi m-am întors şi m-am prefăcut
că-i sărut mâna şi am zis: “ Părinte vă rog să mă iertaţi dar ce zice
Sfinţia voastră, mai am de trăit sau nu?”. Şi atunci m-a scuturat de
mână c-am crezut că toată mă împrăştii şi zice: “ Mă, până mai e nevoie
de tine ai să mai trăieşti, când nu…, şi când te doare măgarul ăsta
- a făcut la mâna dansului, referindu-se la trup – zi că îmi pare bine că mă
scap de tine.”.
Prima reţetă grozavă, şi a doua reţetă de viaţă valabilă pentru toţi, a
zis aşa: “ Şi orice necaz în viaţă vei avea să nu te prea necăjeşti şi
orice bucurie cât va fi ea de mare, să nu te prea bucuri.”. Asta m-a
ajutat, iubiţilor, toată viaţa.
Aş vrea să vă spun că după ce am plecat de la Părintele, pe
nesimţite, au început să nu mă mai doară mâinile şi picioarele şi am
început să muncesc, să mănânc, şi-am înviat din morţi. Iată sănătatea şi
viaţa mea este pe scurt datorită acestui mare Sfânt.
Vă spun nişte lucruri folositoare despre viaţa noastră împreună cu
Părintele la Prislop. Părintele ne vorbea despre rugăciune..., zicea
Părintele Arsenie că: “Rugăciunea este respiraţia sufletului precum
aerul este respiraţia trupului. Un suflet care nu se roagă este mort,
precum un trup care n-are aer este mort, pe catafalc, n-ai ce să-i faci,
este mort.”
Vreau să fac o paranteză, în dialogurile mele cu lumea şi cu
necazurile oamenilor, întâlnesc foarte multă lume care nu se roagă lui
Dumnezeu. Nu se roagă! Orice ne dă dracu de lucru dar să ne rugăm nu
ne lasă.
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Şi Părintele Arsenie spunea că în ziua judecăţii vom răspunde şi de
vorbe şi de gândurile fără rost şi de tot timpul petrecut fără rost în faţa lui
Dumnezeu.
Şi vă spun, aşa o bucurie încurajatoare care m-a întărit în credinţă!
Era o dimineaţă după ce am ieşit de la masă, toate maicile şi Părintele
venind printre noi, se opreşte aşa şi întreabă: ,,Mă, câte sunteţi aici? – a
răspuns careva că eram pe vremea aceea 25 de maici - voi credeţi mă că
dacă voi 25 câte sunteţi aici, faceţi ce trebuie, aici, Dumnezeu ține
pacea în lume?”. Deci o comunitate într-o mănăstrire, sau o comunitate
într-o parohie să facă ceea ce-i place Lui Dumnezeu, El să țină pacea în
întreaga lume! Ei, dar cum trebuie să fie aceia, iubiţilor, ca Dumnezeu
pentru aceia 25 să ţină pacea în întreaga lume? Nu-i posibil! Să vedeţi de
ce, adică cum trebuie să fim noi şi cum să fie rugăciunea noastră? A
întrebat cineva pe Părintele care rugăciune e mai primită la Dumnezeu, şi
i-a explicat că toate rugăciunile sunt primite: acatiste, paraclise, Psaltirea.
Dar se întoarce Părintele spre noi şi zice: ,,Da ştiţi voi, mă, care-i cea mai
primită rugăciune la Dumnezeu? Când toată viaţa ta, când toată fiinţa
ta o aduci ca o rugăciune lui Dumnezeu”.
Avea şi umor când vorbea, la cap îi zicea cutie de maimuţe unde
bântuie şi bune şi rele, iar la minte îi zicea minte cutră, când cu Dumnezeu
când cu dracul, că acuma ne închinăm, apoi înjurăm sau cine ştie ce gând
ne zboară, că nu-i statornică. Eu nu înţelegeam cum să fie toată viaţa ta,
toată fiinţa ta, mă frământam. Şi zice părintele: “Hai să vă dau un
exemplu de rugăciune: acolo la Drăgănescu eram singur în altar şi nu
mă vedea nimeni şi intră în biserică o femeie, se uită într-o parte, în
alta şi vede că nu-i nimeni.
Apoi se-aruncă cu faţa la pământ în mijlocul bisericii şi spune
cuvintele ,,Doamne scapă-mă, Doamne nu mă lăsa, Doamne scapămă, Doamne nu mă lasa!”. Şi se întoarce părintele spre noi şi zice “ Ce
lecţie! Aia rugăciune, mă, când te rogi, să fii traversat de Domnul
Hristos. Şi când te rogi să nu ai nici umbra gândului rău asupra cuiva
ca rugăciunea ta să fie luată în seamă de Dumnezeu.”
Gravă situaţia, că noi suntem compromişi până dincolo. Apoi ne dă
un exemplu de rugăciune când într-o dimineaţă opreşte o persoană care
trecea şi îi zice: “Mă, n-ai nimic, nimic ţesut pe inima ta din toate
rugăciunile pe care le faci”. Iată, iubiţilor, aşa a spus Părintele la capitolul
rugăciune, deci rugăciunea să nu fie compromisă, pătată, dacă eu mă rog
şi nu te pot ierta, rugăciunea mea nu e bună dar dacă nu mă rog deloc, e
şi mai grav, pentru că părintele Arsenie a zis că noi atunci când ne naştem,
venim în lume cu o moştenire ereditară, cum ne-au fost părinţii…
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A zis părintele către nişte tineri că educaţia unui copil se face cu 20
de ani înainte să se nască şi trebuie s-o aibă părinţii că să poată să dea
educaţie la copil. Iar către părinţii care se plângeau de copii că sunt răi, că
nu ascultă, că-s obraznici şi de toate câte sunt stricăciuni şi rele în lume,
Părintele Arsenie a zis aşa ,,Cine are minte să ia aminte! Copiii vostri,
sunteţi voi! Cum i-aţi născut, aşa-i aveţi!”.
Părintele ne vorbea mereu despre superficialitate, adică o viaţă de
suprafaţă, indiferentism şi că umblăm cu două fețe: una către Dumnezeu şi
una către dracul. Suntem oameni duplicitari care pe faț ă spunem vorbe
dulci şi pe la spate facem rău altora.
Altă problemă este că nu înţelegeam de ce părinţii îşi pierd copiii,
fie în ţară, fie în străinătate, nu mai ştiu ce să facă cu copiii, nu-i pot duce
la biserică, nu-i pot ţine în frâu, nu-i pot educa, să-i salveze de la anturajul
desfrânat. Şi m-am rugat la Dumnezeu să-mi arate, să-mi descopere
aceasta. Dragii mei vă spun cauza foarte gravă, de ce vă pierdeţi copiii şi
voi, copiii, să luaţi aminte, voi din anturajul blestemat nu aveţi ce învaţa.
Dumneavoastră părinţii vă pierdeţi copiii că nu-i ţineţi aproape de
Dumnezeu şi de rugăciune şi aproape de dumneavoastră. Mama cu
serviciul şi bucătăria, tata cu serviciul şi televizorul, copiii cu internetul şi
tableta şi telefonul şi nu se roagă deloc şi azi aşa, mâine aşa şi vine
moartea şi cu ce ne prezentăm în faţa lui Dumnezeu?
Dacă vă văd pe dvs. că vă aşezaţi în genunchi şi vă rugaţi, aşa fac
şi ei şi dacă mergeţi cu ei la biserică în fiecare duminică îi ţineţi aproape de
Dumnezeu şi de dvs. şi îi stăpâniţi şi pot să facă şi studii şi orice, dar cu
Dumnezeu şi cu rugăciunea, fără Dumnezeu nu ajungeţi departe … decât
în iad.
Părintele Arsenie spunea că oamenii sunt ademenți de puterea
satanei şi de împrejurările şi necazul vieţii.
Dacă voi vă rugaţi şi mergeţi şi vă spovediţi înainte de examene
sau de alte greutăţi o să aveţi mintea să treceţi cu bine. Că din discoteci şi
din baruri nu ies oameni de viitor în ţară, din biserică şi din şcoală, da.
Şi vă spun să fiţi buni şi să aveţi grijă de suflet că a zis părintele
Arsenie: “Citiţi Scriptura, mă, că-i cuvântul lui Dumnezeu viu şi intră în
venele şi în sângele vostru, intră în fiinţa voastră!”.
Ne-a spus odată Părintele despre fericirile de la Matei capitolul 5
până la 7, acolo sunt poruncile noului testament şi zicea: „Mă, dacă vă
alegeți o fericire, numai una să o împliniți că le-ați împlinit pe toate!
Alegeţi-vă o fericire şi o urmaţi! Fericiţi cei milostivi, fericiţi cei ce
plâng, fericiţi cei curaţi cu inima că-l vor vedea pe Dumnezeu. Alea
nu-s puse acolo în cărţi să le cânte cântăreţul la strană şi Evanghelia
să o spună părintele în faţa altarului.
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Mă, este cuvântul lui Dumnezeu viu, când vedeţi preotul că citeşte
Sfânta Evanghelie în faţa altarului, l-aţi văzut şi l-aţi auzit pe Hristos!”.
Acesta să fie rostul nostru de a merge la biserică…
Era o pildă, un dialog între un călugăr pământean şi un înger trimis
de Dumnezeu pe pământ Era în pustie un călugăr care se ruga lui
Dumnezeu şi a fost vrednic să vorbească cu îngerul care îl întreaba cum e
lumea, merge la biserică, se roagă lui Dumnezeu? Şi răspunde călugărul
că sunt pline bisericile. Şi îl duce pe înger în cea mai mare biserică, care-i
mai plină de lume să se uite cât se roagă cei care sunt acolo. Încep să vină
oamenii la primele ore, se închină şi fiecare se roagă: “Doamne ajută-mi
să-mi meargă afacerile, Doamne ajută-mi să fac aşa, Doamne ajută-mi
să-mi iau maşina de nu ştiu câţi cai putere” şi îngerul tace… călugărul
“auzea” toate rugăciunile din mintea oamenilor. Era o doamnă îmbrăcată
decent, cu pălărie, nu vopsită, nu machiată, nu despuiată şi merge în faţa
icoanei şi gândea: “Uite ce fustă are aia, uite ce papuci are aia…”. Şi
zice îngerul după ce se umple biserica: “Fiule, din toată biserica cea
plină, nimeni nu s-a rugat cu adevărat, hai să mergem să vedem dacă
găsim la ieşirea din Biserică pe cineva care se roagă cu adevărat lui
Dumnezeu, cu o rugăciune plăcută Lui”. Spre ieşirea din biserică, în
spate, acolo, era o fetiţă de vreo 15-16 anişori, tot aşa, îmbrăcată decent
cu batic pe cap şi plângea la icoană şi zicea: “Doamne Iisuse şi Măicuţă
Sfântă ajută-i la tatăl meu să se lase de băutură şi să n-o mai bată pe
mama, ajută-i să poată munci şi să nu ne mai bată şi să ne scoată în
frig, flămânzi pe drumuri şi noaptea. Scapă-ne de acest păcat” şi
plângea fata şi-şi spunea durerea. Îngerul s-a oprit lângă fată şi i-a zis
călugărului: “Din toată Biserica ce ai spus tu că-i plină doar acest copil
s-a rugat cu adevărat lui Dumnezeu“. Iată, iubiţilor, că degeaba mergem
la Biserică şi inima noastră e departe de Dumnezeu.
Dar spunea părintele Arsenie aşa de frumos: “Ce credeţi voi, mă,
că sfinţii acolo de pe perete sunt numai vopsele şi picturi? Sfinţii sunt
vii, sunt prezenţi, ei sunt fraţii noştri mai mari. Şi şansă de sfinţenie
toţi avem. Ei nu s-au născut sfinţi ci au devenit sfinţi prin iubirea lor
către Dumnezeu şi către aproapele”.
Iadul şi raiul depinde de noi, zicea Părintele Arsenie într-o seară la
masă: “Hai să vă descriu iadul. Ce credeţi voi, mă, în ce constă iadul?
Credeţi că ard cu orele în şir, în pucioasă? Nu! Ard în patimile şi în
pasiunile lor”. Eu mă întrebam cum or fi alea patimi şi pasiuni, ştiu că-s
păcate, ştiu că ard acolo în foc în diferite chinuri ale iadului, şi fiind sfânt
ştia ce bântuie prin minte şi ne zice: “Hai, mă, să vă descriu o patimă de
actualitate.
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Uitaţi-vă la beţivii care aleargă toată viaţa până găsesc paharul,
îşi dau şi pâinea de la prunci, îşi dau şi haina de pe ei şi duc aşa o
viaţă şi-i prinde moartea şi ajung dincolo şi acolo nu mai au cum să
bea, dar acolo e pofta veşnică, dorinţa de a bea”.
Iubiţilor, atunci am înţeles, cuvântul ,,veşnic’’ înseamnă fără sfârşit.
Părintele ne-a descris o singură patimă, a beţiei, că dincolo, dacă ne
prinde moartea cu ea sau cu altele, aceea va creşte veşnic. Cuvântul
“veşnic” nu are sfârşit. Evitaţi mereu lucrul acesta..... Iubiţilor, cuvintele
acestea, cum ne-a descris iadul, m-au marcat pentru toată viaţa. Şi nu pot
să tac să nu spun. Şi a continuat părintele: “Desfrânatul cât e în viaţă se
tăvăleşte în mocirla păcatului, îşi face toate poftele iar de-l prinde
moartea nespovedit, neispăşit, ajunge dincolo cu patima aceasta şi
se chinuie veşnic“. Acestea sunt patimi ale trupului, dar vin patimile minţii.
A zis părintele să ne ferim de răutate, ca de focul care arde, să ne ferim de
desfrânare, de toate păcatele, că sunt îngrozitoare. Răutatea, a spus
Părintele Arsenie, e suma tuturor fărădelegilor, mai sus de ea nu este
decât mândria şi egoismul, rădăcina tuturor fărădelegilor. Ne descrie
patimile minţii: mândrie, răutate, duşmănie, desfrâu, beţie, lăcomie şi aşa
mai departe şi apoi zice: “Mă, văzurăţi, acesta-i iadul! Deci raiul şi iadul
îl începeţi de aici!”. Viaţa de dincolo, matematic, este o continuitate a tot
ceea ce facem aici cât am trăit.
Apoi ne-a vorbit despre rai. Avea umor, să ştiţi, ne spunea sub
formă de umor, spunea în glumă sau ca poveştile, dar cuvintele dânsului
aveau mare adevăr. Şi zicea: “Ce credeţi voi că-i raiul, mă? Raiul este
acesta. Dacă ai avut bunătate cât ai trăit, bunătatea veşnic creşte,
dacă ai avut milă, mila veşnic creşte, dacă ai iubit pe Dumnezeu şi pe
oameni, iubirea veşnic creşte. Acesta este raiul, mă! Iadul şi raiul îl
începem de aici”.
Şi să ajungem la cuvintele Părintelui, care le-aţi citit, care aveţi
cartea Părintelui “Cuvinte vii”, ne spune într-o predică faptul că noi,
creştinii, am uitat de trei lucruri.
Nu vorbim de atei, de satanişti sau homosexuali care sunt victimele
iadului şi sunt de plâns. Noi creştinii am uitat de aceste trei: am uitat de
moarte, am uitat de iad şi de Judecată. Dragii mei, când mă uitam la
Vămile Văzduhului şi vă spun că sufletul face închinare când iese din trup.
Prima închinare la tronul lui Dumnezeu. Părintele la groapa când
pecetluieşte mormântul şi spune: “Mormântul acesta este pecetluit până
la a doua venire”, atunci sufletul îşi sărută trupul pentru ultima dată, îşi ia
rămas bun şi face a doua închinare la tronul lui Dumnezeu, şi începe
călătoria prin Vămile Văzduhului. A zis Părintele Arsenie: “ Curăţaţi-vă
mintea de gunoaie, mă, ca o să aveţi mari greutăţi la Vămile
Văzduhului, că vameşi sunt foarte răi şi bătrâni.
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Vămile sunt păcatele iar vameşii reprezintă iadul”. Este groaznic să
mori şi să treci Vămile Văzduhului fără ajutor. De aceea, când moare
cineva se fac 40 de zile de pomenire la Sf. Liturghie, nu numai la biserica
de care aparţineţi, daţi pomelnic la cât mai multe. Dacă s-a întâmplat şi a
murit nespovedit şi cu păcate grele e foarte grav. Cei rămaşi daţi Sfintei
Liturghii în mai multe biserici şi să citiţi Psaltirea de 24 de ori, împărţită
între voi, în cele 40 de zile după moarte.
La capitolul Psaltire sunt multe de spus, multe şi frumoase minuni
face Psaltirea. Părintele Arsenie spunea că atunci când aveţi probleme
grele alegeţi o zi când va permite timpul şi citiţi Psaltirea şi citiţi cu
lumânarea aprinsă, toată Psaltirea într-o zi.
Tot legat de aceasta a zis Părintele: „Mă, atât mai ține Dumnezeu
lumea până mai e cineva care ține legatura cu El. Numai Sfânta
Liturghie mai ține lumea în picioare și sufletul în oase ”. Deci semnal
de alarmă la rugăciune. Mai spunea Părintele Arsenie „Trageti de voi
către creștinism, mă, că numai cu haina aceasta nu vă puteți prezenta
la Vămile Văzduhului. Aveti predica de pe Munte la Matei cap.5”.
Părintele ne-a tras un semnal de alarmă: „Mă, trăim vremurile de
la apusul istoriei într-un mod foarte primejdios, nuclear. Băgați de
seamă, mă, că vă culcați seara și vă treziți la Judecată. E destul ca un
nebun să apese pe buton și s -a terminat cu omenirea. Și te duci pe
vecii vecilor în împărăția în care ai trăit pe pământ. Fărădelegile
oamenilor atrag pustiirea pe pământ. Și când se împlinește măsura
fărădelegilor vin măsurile lui Dumnezeu”. Le trăim, iubiților.
Biserica poate ajuta mult, fie pentru problemele trupeşti sau
sufleteşti: depresii, neînţelegeri, duşmănii, bolii, vrăji, pagube, indiferent ce
aveţi faceţi aşa: întâi toţi din casă să vă spovedeti, toţi să mergeţi la
biserică, toţi să vă rugaţi şi daţi pomenire la 40 de Sfinte Liturghii, nu numai
la biserici ci şi la mănăstiri şi faceţi Sfântul Maslu în casă. Sf. Maslu nu se
face numai pentru bolnavi, se face pentru orice problemă trupească sau
sufletească aveţi.
Zicea Părintele Arsenie: “Nici Dumnezeu nu te poate ajuta dacă
tu nu te sileşti” şi despre spovedanie spunea: “Voi ce credeţi mă, că
mergeţi să spuneţi la preot verzi şi uscate şi gata m-am spovedit?
Dacă n-ai vărsat o lacrimă pentru păcat, cu toată spovedania şi te-ai
şi împărtăşit cu nevrednicie, te duci în iad”.
Iubiţilor puneţi la suflet, să nu fiţi superficiali. A spus Părintele că
rugăciunea pe care o faci, dacă nu a trecut şi prin minte şi prin inima e
nulă, sau dacă nu-i curată, ci e pătată cu duşmănie, cu desfrânare, ... căci
a zis Părintele : “Om fără păcat nu există, de-ai fi păcătos ca un drac,
totul este să rupem cu păcatul şi să nu mai facem”.
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Să revenim la sulfetul celor adormiţi cum spunea Părintele Arsenie:
“Pe firul genetic când ne naştem aducem în noi, în fiinţa noastră, toate
generaţiile din urma noastră, de la Adam, dar noi cu faptele noastre,
dacă sunt bune le scoatem din iad iar dacă sunt rele îi băgăm şi pe ei
şi pe noi”. Şi mi-a zis personal asta când eram la Prislop că am avut nişte
necazuri mari cu familia, mama şi sora mea erau bolnave de cancer şi
spunea: “Mă, fă tu ce trebuie aici în mănăstire şi în măsura comportării
tale de aici, Dumnezeu le va rezolva şi problemele celor de acasă, a
celor vii şi a celor morţi”. Vedeţi dragii mei cât de matematic ni se rezolvă
problemele noastre trupeşti şi sufleteşti în funcţie de purtările noastre şi de
faptele noastre!
Referitor la ceea ce se petrece acum în Mănăstirea Prislop, vă
spun că pe vremuri nu prea erau vizitatori. Noi lucram la iconițe, la
pirogravura și vara mergeam să le vindem la mănăstirile mai mari să
strângem un ban. Pregăteam deci iconițele, întinse prin iarba, date cu lac.
Și Părintele văzându-ne a zis: „Vor veni ei la voi, mă” . Mă gândeam eu
atunci că cine să vină la noi că nu prea venea lume. „Vine vremea mă,
când dealurile și văile acestea vor fi pline”. Iată că acum sunt pline de
oameni, de creștini, de mașini...
Spunea Părintele că: “Oricine va veni la mine sau la mormântul
meu măcar o dată, îl însoţesc toată viaţa până-n ceasul morţii şi la
Judecată”. Legat de taine, a vrut Părintele să vă mărturisesc că ne-a spus
în anul morţii 1989: “Am să plec şi-mi pare rău că plec, că am multe
taine pe care n-am cui să le spun acum şi mă duc cu ele”. Am plâns şi
mă gândeam că unde va merge şi de ce nu ne spune acum acele taine.
Prin 2009, cum mă duc la parastas la Prislop şi intru acolo lângă
mormânt şi stau acolo şi era multă lume, până la izvor. Era frig şi veneau
tineri, copii, bătrâni, bolnavi şi se rugau la mormânt, la cruce. Şi auzind de
la fiecare ce minuni au păţit, ce au simţit, ce le-a făcut Părintele, că a venit
necredincios şi a plecat crezând în Dumnezeu. Şi am înţeles că acum
descoperă Părintele la fiecare persoană tainele cu care a plecat.
Şi să ştie lumea că au fost persoane care au mărturisit că l-au
văzut pe Părintele Arsenie într-o haină albă, sau într-o rază de lumină,
stând într-un colţ sau lângă o uşă în timpul mai multor cuvântări ce le-am
avut în Italia, la Oradea, la noi la Bic…
…………………………………………….....................................
Mulţumim încă o dată lui Dumnezeu în primul rând şi Maicii Stareţe
şi Părintelui Arsenie care ne-a dat în felul acesta un semn a fost cu noi aici
şi a pecetluit cuvintele rostite în această seară. AMIN!
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2.2. MĂRTURII DIN ȚARA FĂGĂRAȘULUI
Fragmente din cartea - Cismileanu Ioan, Mărturii din Țara
Făgăraşului despre Părintele Arsenie Boca, ed. Agaton, 2004
Mama Părintelui Arsenie
„Eu am fost pictat din pântecele maicii mele”
Ne spunea Părintele: „Când eram copil, în casa mamei mele era o
icoană a Maicii Domnului care-mi plăcea, foarte mult. Odată am întrebat-o
pe mama:
- De ce îmi place aşa de mult acea icoană? Iar ea mi-a spus:
- Ei, dragul meu, cât te-am purtat în pântece, foarte mult m-am uitat
şi m-am rugat la această icoană”.
Altădată ne-a spus: „Mama mea când a rămas însărcinată cu mine,
s-a uitat la icoana Maicii Domnului şi a pictat-o în inima ei. A pictat-o
rugându-se la Maica Domnului, cum se rugau Sfinţii Ioachim şi Ana:
„Maica Domnului, îţi cer un copil, fie parte bărbătească, fie parte
femeiască, care să îţi slujească ţie, Maicii Domnului şi Domnului Iisus
Hristos. Nu pentru mine îl cer”. Eu deja am fost pictat din pântecele
maicii mele. Când mama mea mergea să lucreze la câmp, înaintea ei
apărea icoana Maicii Domnului datorită rugăciunilor ei. După ce-am
terminat studiile, mama credea c-am să mă stabilesc ca orice om la casa
lui. Când a aflat ce intenţii am (să mă călugăresc), mi-a luat capul în mâini,
m-a sărutat şi m-a binecuvântat zicându-mi: „O, dragul meu şi scumpul
meu, de când mă rog eu pentru asta!”
De aceea a fost Părintele Arsenie omul lui Dumnezeu, pentru că a
fost cerut prin rugăciune, crescut cu rugăciune. Şi spunea Părintele. „De ce
nu faceţi şi voi la fel?! Dar care din voi se roagă când sunteţi însărcinate:
Doamne, dă-mi un copil bun, cuminte, care să-ţi slujească Ţie; pentru Tine
Doamne? Care din voi aţi citit în timpul sarcinii Acatistul Maicii Domnului şi
alte cărţi bisericeşti? Voi ziceţi că n-aveţi timp să vă rugaţi. Cereţi la Maica
Domnului şi la Domnul Iisus Hristos şi vă vor da. Dacă nu faceţi rele, vă
iese şi copilul aşa cum îl doriţi”.
Apoi, unei femei căreia îi murise copilul atins de un tren i-a spus: „Ştii
de ce l-a atins trenul? Pentru că l-ai iubit mai mult decât pe Maica
Domnului. Întâi trebuie să-L iubeşti pe Dumnezeu şi apoi pe copil”.
(Milosan Vionela, 71 ani, Recea)
Părintele Arsenie... un Moise care ne-a despărţit Marea Rosie
Părintele Arsenie a fost un om extraordinar, un om al lui Dumnezeu,
un mare părinte al Bisericii noastre. Pentru mine personal, cel mai mare
din veacul nostru...
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Despre Părintele Arsenie trebuie să vină vremea, cât mai curând
posibil, să se scrie mai mult, să se vorbească mai mult; şi eu sunt absolut
sigur, şi mărturisesc cu toată responsabilitatea mea de episcop că va veni
timpul rânduit de Dumnezeu, când Părintele Arsenie Boca va fi canonizat...
Despre Părintele Arsenie încă se vorbeşte în termeni prea lumeşti. Dar se
va vedea mai târziu. Eu îndrăznesc să spun că Părintele Arsenie Boca a
fost pentru România asemeni Sfântului Serafim de Sarov pentru marea
Rusie.
...Aflându-te în prezenţa şi în apropierea Părintelui Arsenie, simţeai
prezenţa lui Dumnezeu, Îl simţeai pe Hristos trăind şi vorbind în Părintele
Arsenie. Era şi este un lucru extraordinar - cum spunea cineva - în viaţa
noastră, în viaţa oamenilor, să întâlnim un sfânt. Eu pot să spun că acest
lucru l-am simţit şi l-am trăit şi sunt absolut convins şi responsabil de ceea
ce spun acum.
Părintele Arsenie ştia că la tinereţe se pune temelia vieţii omului, a
dezvoltării omului pentru mai târziu şi pentru totdeauna şi de aceea era
înconjurat de tineri. (PS. Daniil Partoșanul)
Un fost cântăreţ de la Mănăstirea Sâmbăta îşi aminteşte că, atunci
când Părintele Arsenie era stareţul mănăstirii, într-o dimineaţă, ieşind cu
Părintele Arsenie din vechea mănăstire spre Altarul din pădure pentru a
săvârşi Sf. Liturghie, el uitându-se în urmă ca să vadă dacă vine Părintele,
s-a cutremurat şi a zis: „Vai Părinte, sunteţi tot, foc!”. „Am simţit eu că mă
arde ceva” şi atât; s-a ferit să comenteze sau să comunice şi altora stările
de har a milei lui Dumnezeu, care nu l-au părăsit niciodată.
Ne spunea Părintele că ne ştie toate păcatele noastre şi ale
neamului nostru; că a vorbit cu sfinţii care-i pictează. Cei care mergeau la
el îi simţeau puterea şi ajutorul şi pe mulţi îi vindeca pe loc.
Prima întrebare pe care o punea Părintele la fiecare era: „Câţi copii
aveţi?” şi „De ce nu vă faceţi copiii? Vedeţi voi, mă - spunea Părintele - toţi
cei care vă feriţi de copii, o să suferiţi”. (Pr. Todor Nichifor - Sibiu)
Părintele Arsenie spunea că Domnul Iisus Hristos vine în viaţa
noastră din vreme în vreme, ca persoană, ca să nu se uite adevărul
absolut al existenţei Sale reale. Şi el L-a întâlnit de câteva ori, iar asta l-a şi
schimbat, ca om. A fost trimis în Basarabia la Chişinău, ca să înveţe
metaloplastia, să facă icoane din acelea acoperite cu metal. Atunci a avut
loc şi cedarea Basarabiei către Rusia (1940). Ruşii au lăsat o singură zi în
care cine voia putea să plece. Părintele a ajuns la ultimul tren. Oamenii se
împingeau disperaţi să ajungă în tren, renunţau şi la bagaje numai să nu
rămână la ruşi. Şi el avea un mic bagaj şi o franzelă care să-i ţină de
foame până ajunge la mănăstire.
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Se uita cu milă la oameni, când a văzut aproape de el pe cineva
îmbrăcat sărăcăcios şi care se uita şi el cu atâta milă la acei oameni cum
nu mai văzuse în viaţa lui aşa ceva. Atâta durere exprimau ochii lui încât
primul gest al Părintelui a fost să se aplece să ia franzela şi să i-o dea lui.
Dar, în acele fracţiuni de secundă cât s-a aplecat să ia franzela acel om a
dispărut pur şi simplu.
Când a întins mâna acela nu mai era! Atunci a avut un fior, un înţeles
adânc: era Hristos! Era chipul de care vorbea Isaia, chipul durerilor, mielul
care ia păcatele noastre.
A spus Părintele Arsenie că atunci a înţeles multe lucruri, ceea ce
într-o viaţă întreagă, chiar duhovnicească, n-ar fi putut înţelege. Când îl
vezi pe Hristos viu şi adevărat, atunci şi credinţa devine vie, de
nezdruncinat. Nu te clatini la orice vorbă a unora, nu te sminteşti la orice
faptă, ci rămâi cu Hristos şi în Hristos. (Pr.Ciprian Negrean)
Ne-a spus odată cum a văzut pe Domnul Hristos în gară la Ploieşti.
Plângea Părintele când îşi amintea şi plângea şi lumea din sală. Spunea
că l-a văzut pe Domnul Hristos plin de bube, amărât şi fără căciulă. S-a
uitat la el şi s-a gândit să-i dea căciula lui de călugăr. „M-am întors să i-o
dau, dar nu l-am mai văzut”. Ne spunea cât de amărât a ajuns Domnul
Hristos din cauza păcatelor noastre (atunci era şi comunismul în floare) şi
ne sfătuia: „Faceţi milostenie, daţi la săraci, daţi la neputincioşi, la orbi, la
şchiopi. Cercetaţi bolnavii, daţi-le de mâncare, daţi-le apă...Dacă voi nu
faceţi bine, cum de aşteptaţi binele? La ţiganii tineri să nu le daţi că e
păcat. Toţi tinerii pot munci”. . (Paraschiva Anghel - Dejani)
Când l-am văzut eu pe Părintele Arsenie la Drăgănescu, era mâhnit,
şi avea de ce să fie. I se luase dreptul de a sluji Sfânta Liturghie la Prislop
şi cea mai mare durere a Părintelui Arsenie a fost cred asta:
că ne-a descoperit nouă multe taine, la toţi, la multă lume şi n-am urmat
nimic din ele. Asta a fost cea mai mare mâhnire.
În 1946 când a fost seceta cea mare, aici la Sâmbăta, s-a urcat sus
în munte să se roage şi şi-a găsit un loc prielnic (la chilia Părintelui
Arsenie, cum îi spunem acum). S-a rugat cu lacrimi multe. Şi i-a apărut un
înger care i-a vorbit şi i-a spus aşa: „Ţi-am ascultat rugăciunea, du-te că
voi da ploaie, şi spune la lume să se întoarcă din căile rele”, iar după ce a
coborât, a început să plouă până s-a umflat pământul de apă. După care a
spus Părintele Arsenie: „Spre mâhnirea mea, nu s-a întors lumea la
credinţă”. Din momentul acela cum să mai fie bucuros când vezi că te zbaţi
pentru îndreptarea omului şi el tot rău este. Şi totuşi Părintele nu a fost
supărat pe noi, pe nici unii, că ne-a ajutat şi ne ajută mereu.
22

Cu rugăciunea, Părintele Arsenie i-a blocat pe sovietici de n-au putut
să vină la noi în ţară. Spunea părintele Daniil ca în 1968 el era la
Drăgănescu şi l-a trimis pe Pr. Bunescu să-l cheme din biserică. Tocmai se
zvonise că urmează un război (invadarea Cehoslovaciei). S-a dus acolo, a
intrat în biserică, dar nu-l găsea; s-a dus în altar şi l-a găsit în genunchi,
plâns.
S-a şters repede la ochi. Părintele Bunescu s-a dus în locul unde a
fost Părintele şi era umed locul de la plânsul Părintelui. L-a întrebat mai
târziu de ce a plâns. Nu i-a răspuns, dar mai apoi i-a zis că ruşii sunt la
graniţele ţării. A plâns Părintele pentru neamul românesc. (Gheorghe
Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus)
Ne spunea odată: „Vin oameni la mine pentru că au necazuri. Le
spun: Ziceţi după mine «Aşa ne trebuie!». Nu vroia să zică nici unul, dar
ăsta-i adevărul. Dacă nu vrem de bună voie, vrem de nevoie. Trebuie să
plătim pentru păcatele noastre... Ce ne dă, aşa ne trebuie” (Morar
Gheorghe - Ucea de Sus)
I-a spus Părintele cuiva care avea un mare necaz: „Ce te mai
minunezi de năcazul ăsta al tău, căci al 4-lea strămoş al tău a făcut cutare
păcat” - şi i-a spus ce păcat a făcut. E drept că în Evanghelie spune că se
lasă numai până la al 3-lea neam. Dar păcatul pe care l-a făcut, înaintaşii
lui n-au putut să-l ispăşească, au făcut în schimb alte păcate, şi rădăcina
păcatului de acolo s-a tras. (Gheorghe Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus)
Sfaturi şi îndemnuri ale Părintelui Arsenie:
- Păcatele se înregistrează în codul genetic al fiecăruia.
- Să nu credeţi că veţi intra după moarte întru Împărăţia în care n-aţi
trăit pe pământ!
- Sufletul e trimis de Dumnezeu în momentul conceperii şi Dumnezeu
singur, ştie ce va fi cu copilul acela, cu ce capacităţi ar fi venit în lume şi ce
va fi şi ce va face în lume.
- Numai te trezeşti la bătrâneţe cu ispăşirea pentru copiii pe care nu
i-ai lăsat să se nască sau chiar i-ai avortat.
- Cei ce cred, nu au voie să nu creadă. De aceea, când fac rău,
Dumnezeu îi pedepseşte, ca să nu mai poată lucra nimic, pentru ca să-şi
vină în fire şi să-şi revizuiască poziţia, atitudinea faţă de Dumnezeu.
- Numai cât necaz îi trebuie omului ca să se mântuiască dă
Dumnezeu omului. Este cu dreptate să tragi scurta (necazul) pentru
necredinţă. Când omul îşi revizuieşte poziţia faţă de Dumnezeu, faţă de
Domnul Iisus Hristos, faţă de Biserică, atunci şi Dumnezeu va fi cu el. Va fi
mai greu de copiii celui ce nu-şi revizuieşte poziţia faţă de Dumnezeu.
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- Nu-l judeca pe cerşetor că fumează.
- Diavolul prezintă patimile din om ca plăcute şi uşoare.
- Nu suntem din maimuţă; dar mergem cu paşi repezi spre ea.
Acestea sunt scrise în biserica din Drăgănescu de Părintele Arsenie:
„Spovedania, taina Pocăinţei, prin care puterea lui Dumnezeu dată
preoţilor şterge biruinţele diavolului asupra omului, căci păcatul este o
conspiraţie între diavol şi minte împotriva lui Dumnezeu sau împotriva unei
porunci a Lui, la ascultarea omului de Satana, şi nu de Dumnezeu. Când
aceste biruinţe sunt spovedite şi ispăşite prin canon şi necazuri, acelea nu
mai au nici o greutate la cântarul judecăţii particulare. Când sunt spovedite
dar numai pe patul morţii şi n-a mai rămas timp de canon şi îndreptare, ei
(diavolii) vin şi înfricoşează sufletul cu necaz şi urgie mare; dacă însă omul
le-a ars pe pământ măcar cu o lacrimă, acesta nu se pierde, ci poate
atrage mila lui Dumnezeu. Când biruinţele lor ramân consimţite toată viaţa
şi neşterse de taina pocăinţei, omul acela, deşi botezat, s-a făcut fiul
aceluia de care a ascultat. Biruinţele lui au toată greutatea fărădelegii. Cei
cumpliţi au câştigat sufletul Omului. Sufletele drepţilor însă, ca un şuvoi de
foc urcă la cer, ca unele ce s-au îmbogăţit în focul Duhului Sfânt”. (Ana
Ritivoiu - Sibiu)
Părintele nu prea dădea canon la spovedanie. Era odată cineva la
spovedit şi a spus: „Părinte, nu ne daţi canon?”. „Ba vă dau, să nu mai
faceţi ce aţi făcut” E un canon destul de greu. Nu-i uşor să te laşi de
obiceiuri. Odată un obicei înrădăcinat în om nu uşor îl stârpeşti, îţi trebuie
luptă. În cărţile sfinte e o pildă că dacă e un pomişor mic, când e mic, prinzi
de el şi-l scoţi, dacă e un pom mare, atunci trebuie să sapi cu târnăcopul
până îl dezrădăcinezi şi până îl poţi scoate.
Nu-mi amintesc să dea cuiva canon să facă ceva deosebit, decât
poate în cazuri deosebite. Părintele Arsenie n-a pus baza numai pe post,
rugăciune sau numai pe milostenie; a pus baza pe toate la un loc. Pentru
că zice: „Fericiţi cei milostivi...”, dar dacă eşti milostiv nu înseamnă
neapărat că te mântuieşti, dacă tu nu eşti curat cu inima.
Ca să te mântuieşti trebuie să împlineşti toate legile.
La Vladimireşti l-au trimis pe părintele Cleopa, apoi pe Părintele
Arsenie. Părintele Arsenie a mers acolo şi le-a găsit pe măicuţe într-o stare
jalnică. Un post întreg, Postul Mare, a stat acolo. Le-a dat un canon: „Ca
să vă treziţi şi să vă vină mintea la cap, să nu mâncaţi carne, ulei şi zahăr
un an de zile”. Cine vrea. Şi aşa bine s-au simţit de sunt şi acum măicuţe
care ţin acest canon. (Gheorghe Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus)
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Altă dată ne-a spus: „Măi, eu iubesc pe aceia care se spovedesc
de şase ori pe an: câte o dată în cele două posturi mici (ale Sfintei Mării şi
ale Sf. Ap. Petru şi Pavel) şi de câte două ori în cele două posturi mari. Pe
aceia eu îi iubesc.”
Părintele îi selecţiona pe care să-i spovedească şi pe care să nu-i
spovedească. Unul spunea că a omorât un om şi ca Părintele nu vrea
nicicum să-l spovedească. Insista însă spunând că se căieşte şi de ce nu-l
spovedeşte. „No hai mă, dacă tu chiar vrei aşa de mult.” Dar când l-a
întrebat: „Mă, îţi pare rău că l-ai omorât pe omul acela?”, „Nu-mi pare rău,
Părinte!”, „Păi vezi, nu ţi-am spus că degeaba vorbesc cu tine?” (Morar
Gheorghe - Ucea de Sus)
În timpul spovedaniei, privind starea morală şi de păcătoşenie,
intervenea acolo unde socotea necesar, uneori ajutând pe penitent şi
amintindu-i de fapte pe care fie că le uitase, fie că le ţinea sub tăcere. [...]
Acest dar al „înainte vederii”, Părintele Arsenie îl folosea numai în cazuri
mai deosebite, spre folosul duhovnicesc al penitenţilor. Când era vorba de
un om mai în vârsta, cu o viaţă mai tumultoasă şi cu probleme mai
deosebite, spovedania acestuia dura chiar ore întregi, numai şi numai spre
a descifra tot răul din viaţa acestuia şi spre îndreptarea lui.
Celor care se spovedeau o dată la Sfinţia Sa, le cerea să se
spovedească apoi, în toate Sfintele Posturi, în sărbătorile mari şi să vină la
scaunul Spovedaniei, ori de câre ori simt că-i necesar, sau au o problemă
spirituală mai deosebită.
O atenţie deosebită dădea celor căsătoriţi şi uneori îi chema
împreuna la Spovedanie, spre a limpezi problemele ce se ivesc, adesea,
între soţi. Călugărilor, studenţilor în teologie, intelectualilor, le dădea o
atenţie sporită şi trata pe fiecare după gradul lui de cultură.
Recomanda tuturor schimbarea vieţii, printr-o conştiinţă creştină
precisă şi căuta să vadă, la următoarea spovedanie, progresul făcut. Avea
o memorie excepţională, recunoscând pe fiecare ce mergea a doua oară
sau de mai multe ori şi ştia ce progres a făcut, dând din nou recomandările
ştiute: rugăciune, post, cercetarea sfintelor biserici în duminici şi sărbători,
să nu lucreze în zilele de sărbători (mai ales ţăranilor liberi), să nu înjure de
Dumnezeu, să nu-l pomenească pe cel rău. Spunea adeseori, că „oamenii
caută minuni şi pe aşa-zişii făcători de minuni, dar cea mai mare minune
este schimbarea vieţii, după modelul Domnului Iisus Hristos”. (Pr. Nicolae
Streza)
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La spovedit, atâta te ţinea sub patrahir, până îţi aduceai aminte de
toate păcatele. Te ţinea acolo sub patrahir şi o oră şi două până ce îţi
aduceai aminte tot. Şi erau foarte mulţi oameni la spovedit, stăteau la rând
şi câte două zile.
După spovedanie îţi dădea un canon, după păcatele tale (de citit de
5 sau de 10 ori Psaltirea, sau acatiste şi să posteşti) şi după ce-ţi făceai
canonul, te duceai din nou la Mărturisire şi apoi te împărtăşea. Dar nu de
prima dată! Niciodată nu împărtăşea de prima dată. Făcea aşa că să-ţi
tămăduiască sufletul, să te convingă să te laşi de ce-i rău.
Părintele îi spunea că trebuie să citească Psaltirea de atâtea ori că
din cauza asta este bolnav, că a purtat duşmănie, sau a batjocorit, sau a
clevetit.
Era un om din Bucium căruia îi plăcea foarte mult să cânte. Cânta în
crâşmă. Când a ajuns la spovedit a zis că, spovedindu-se, se vedea pe el
însuşi sub patrahir, ca într-o oglindă, cum era faţa lui urâtă, întunecată.
După ce s-a spovedit, i-a dat Părintele canon, să citească de 10 ori
Psaltirea şi, după ce a citit de 10 ori Psaltirea, s-a dus din nou să se
spovedească şi şi-a văzut faţa luminată. Deci vă daţi seama! A fost puterea
lui Dumnezeu de s-a văzut pe el însuşi cât este de păcătos. (Milosan
Vionela - Recea, 71 ani)
Părintele nu era mulţumit dacă te duceai şi nu făceai ce-ţi spune.
Spunea aşa: „Eu, dacă veniţi la mine şi stau de vorbă cu voi, atunci ce vă
spun eu aş vrea să şi faceţi. Eu nu am timp de pierdut. Dacă stau de vorbă
cu voi vreau să se simtă ceva. Veniţi la mine, apoi mergeţi acasă şi lumea
nu ştie că aţi fost la mine. Vreau să spună lumea: omul ăsta nu mai e ca
până ieri”. Mai zicea: „M-am săturat să tot aprind lumânările şi iar să cadă,
iar le aprind şi iar cad”. (Ierod Ieronim Coldea)
Sfaturi şi îndemnuri ale Părintelui Arsenie:
- Atâta vreme cât ţinem păcatele nemărturisite, ascunse cu voia,
atâta vreme atârnă pedeapsa lor asupra noastră, ca o sabie care stă să
cadă peste viaţa noastră. De îndată însă ce mărturisim păcatele şi
vinovăţia, primejdia morţii o înlătura Dumnezeu de deasupra noastră.
- Toţi avem o genă oncogenă şi ne putem îmbolnăvi de mai multe ori
fără să ştim, dar prin spovedanie sinceră şi împărtăşirea cu Sfânta
Euharistie ne refacem. Trebuie să ne întărim cu Sfintele Taine, cu energie
duhovnicească, capabile să stăvilească anarhia din creier şi din
organismul nostru. Factorul supranatural se dovedeşte capabil de atâtea
ori să ne scape din multe încurcături.
- Cea mai primejdioasă este mândria sfântului, de aceea sfinţii
adevăraţi sunt cei ce nu ştiu că sunt sfinţi, ce ţin morţiş că-s păcătoşi.
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- Nici o patimă nu vrea să părăsească firea fără nevoinţe, adică
silinţe ale conştiinţei întărite de voinţă. Din pricina acestei lupte între
convingeri şi patimi, călugăria e dătătoare de har şi numărată la Taina
Pocăinţei.
- Cât asculţi de Dumnezeu, atât ascultă şi Dumnezeu de tine. Cea
mai lungă cale este calea care duce de la urechi la inimă.
Post şi rugăciune - „Mai mare este omul în genunchi, decât în
picioare”
Nouă ne-a spus că cea mai puternică rugăciune este „Doamne,
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine,
păcătosul”.(Gheorghe Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus)
Părintele spunea despre viaţa de dincolo: de ceea ce nu te poţi lăsa
în viaţa pământească, când te duci dincolo pofta creşte şi nu mai există
posibilitatea stăpânirii şi nu mai poţi să te duci să-ţi cumperi ţigări, spre
exemplu. Astea sunt chinurile de dincolo, că doreşti un lucru cu care ai fost
obişnuit aici pe pământ. Te duci dincolo şi doreşti lucrul ăsta, dar zice că
dorinţa e aşa de mare încât te arde. Doreşti să ai lucrul ăsta şi nu-l poţi
obţine, că nu mai există materia. Chinul ăsta nu e uşor, e ca şi când ţi-ar fi
sete. Vii pe o căldură aşa mare şi ţi-e sete aşa de tare, de simţi că ai bea o
fântână întreagă, dar nu ai de unde să o bei.
Spunea că oamenii care sunt credincioşi cred şi fără să vadă, dar
care sunt necredincioşi chiar dacă văd focul iadului tot nu cred până ce nu
ajung, acolo. Spunea că oamenii cred că Dumnezeu e numai o poveste.
„Dumnezeu nu e o poveste, e o realitate. Acum e pe crezute, atunci va fi
pe văzute!”. (Ierod. Ieronim Coldea)
Ne sfătuia să ne odihnim, că trupul e templul sufletului şi dacă e
obosit nici rugăciunea nu e făcută bine. Cel târziu la ora 10 seara să te pui
în pat să te odihneşti. Niciodată să nu te culci după 12 (24.00), că acela nu
e somn odihnitor. Că dacă te culci înainte de 10 te poţi trezi şi la 3 şi la 4 şi
eşti om, dar dacă te culci după 12 te trezeşti şi la 10 şi la 12 ziua. Eu
ziceam: “Părinte, mă doare stomacul de la varză, de la cartofi”; „Măi, nu
mânca, pentru că bolnavii nu au post”. Spunea să mâncăm tot timpul lapte
ca să avem echilibru de calciu în organism să nu se producă dereglări.
Recomanda la majoritatea să consume brânză de vaci, lapte crud şi zicea
că din moment ce calciul scade încep să apară dereglări şi tot felul de boli”
(Ana Riţivoiu - Sibiu)
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Sfaturi şi îndemnuri ale Părintelui Arsenie:
- Toate rugăciunile sunt bune; e mai bună rugăciunea vameşului:
„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dummnezeu, miluieşte-mă pe mine
păcătosul”. Ia-o în braţe în orice moment.
- Mai bine o rugăciune pentru cel care înjură, decât o observaţie.
- Înainte de o primejdie mare să se citească Acatistul Mântuitorului
trei zile, timp în care să nu se mănânce şi să nu se bea nimic.
- Mai multă rugăciune către Sfântul Înger Păzitor.
- Mai mare este omul în genunchi, decât în picioare.
- Soluţia nu e de a aduna totul în tine, de a încerca să rezolvi tu totul;
fără ajutorul supranatural te va face să explodezi.
- Mi se pare ca factorii esenţiali ai vieţii sunt instinctele primordiale,
profunde, ale omului: de înmulţire, de nutriţie, de îmbrăcăminte, de foame,
uneori mult mai puternice decât raţiunea şi credinţa. De accea trebuie să
ţinem seama de aceşti factori esenţiali ai vieţii, ţinându-i în echilibru cu
raţiunea şi credinţa. Soluţiile de mijloc nu pot depăşi crizele existenţei,
tragedia omului.
- Fapt e că credinţa e o asceză a raţiunii.
- Lepădarea de lume are două trepte. Întâi ne lepădăm de lumea din
afară şi de tot ce ne-ar putea ţine legaţi de ea. În al doilea rând ne
lepădăm şi de toate asemănările noastre lăuntrice cu lumea. Acestea sunt
patimile, năravurile şi toate slăbiciunile noastre personale. Să desăvârşim
lepădarea de lume cu lepădarea de sine. Lepădarea de lume e o
convingere, pe care poţi s-o ai şi-n mijlocul lumii stând, precum poţi să n-o
ai în adâncul pustiei petrecând.
- Mântuirea se lucrează numai pe ruinele egoismului.
- Toţi cei ce umbla după plăceri, de orice fel, nu vor scăpa de
primejdii, căci sub orice plăcere e încolăcit un şarpe.
- Să nu vorbeşti niciodată despre proiectele tale, căci cel rău ştie
doar ce vorbeşti nu şi ce gândeşti şi ţi le nimiceşte.
- Dreapta socoteală îi mai mare ca postul, dar cu ascultare de
duhovnic... Iar dacă va veni asupra ta vreo furtună şi vreo clătinare,
acestea vor fi pe măsura neascultării tale. Căci pe cel ce asculta cu
adevărat, nici diavolul însuşi, spun Părinţii, nu-l poate vătăma.
- Când eşti împrăştiat, nu-i bine.
- Păstrarea capacităţii de încadrare în disciplină a unui suflet, face
dovada armoniei şi valorii sale.
- Un organism topit cu postul nu mai are putere să schimbe
convingerile conştiinţei.
- Mai bine de jumătate din numărul patimilor sunt ale minţii. Postul
lucrează şi asupra acestora.
- Să-mi ţină Dumnezeu credinţa de copil.
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- Să căutăm Ierusalimul din noi, nu cel din Israel.
- Cel cu un talant, din Sfânta Evanghelie, are numai botezul şi
talantul lui i se va da celor fără botez, dar cu fapte.
- Bolile încep de la suflet, de la minte, de la concepţia despre lume,
de la dezechilibrul mintal.
- Paralizia loveşte de obicei pe cei nesătui de avere şi poate fi
moştenită.
- De obicei pătimesc de cancer cei care nu postesc niciodată.
Cancerul încă nu are leac şi apare fără alte explicaţii, decât ca o frâna
pedepsitoare a desfrânării stomacului. Se vede ca prin el se pedepseşte
lăcomia mâncărilor şi obârşia desfrânării.
- Bătrâneţea-i un cavou ajutător... Să nu cârtim la necazuri.
- Fumatul slăbeşte nu numai plămânii, ci şi mintea omului, încât
credinţa nu o mai vezi atât de curat.
- Cei bolnavi să ţină regimul bolii în loc de post.
Căsătoria - „Copiii nefăcuţi strică pe cei făcuţi”
Părintele spunea că în momentul în care o femeie avortează, ceva
bun din ea se pierde şi copiii care vor urma o să aibă de suferit ca urmare
a acestei lipse generate de avort. (Mariana P - Făgăraş)
Dânsul era împotriva avorturilor. I-a spus unuia: „Du-te repede
acasă, ca nevastă-ta vrea să meargă acuma să-şi facă chiuretaj (avort),
du-te repede că încă o prinzi şi să nu facă păcatul acesta”.
A mers odată la sfinţia sa o femeie cu un copil bolnav, şi i-a zis
femeii: „Copilul ăsta te chinuieşte cât ceilalţi 9 pe care i-ai omorât”.
Când cineva are în casă un beţiv, atunci tu, ca preot, te lupţi ca să nu
destrami o familie, dar Părintele spunea deseori: „Lasă-l, că uite, te
omoară, se întâmplă ceva. Mai bine lasă-l!”
Şi atunci înţelegeau tinerii căsătoriţi sau mai în vârstă, să se
despartă, pentru că s-ar fi ajuns la o crimă în familia aceea; ştia Părintele
ce le spune. (Pr. Ioan Ciungara - Copăcel)
Părintele Arsenie se bucura foarte mult de tineri, să-i unească, să-i
binecuvânteze, să le dea poveţe ce să facă ca să aibă copilaşi curaţi, să
meargă pe calea lui Dumnezeu.
Pentru asta a luptat mult Părintele. Mi-a zis odată: „M-am silit mult şi
cu rugăciunea şi cu predica şi cu toate, dar tot n-am putut face ce-am vrut
eu. Omul ascultă, dar tot cum ştie el face”. (Cişmaş Gheorghe - Făgăraş)
.
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Ne spunea Părintele: „Dacă vreţi să aveţi copii curaţi, să aveţi
împreunare cu bărbatul numai marţi şi joi, pentru că celelalte sunt zile
oprite; să nu fiţi băuţi. Odată ce ai rămas gravidă să nu mai ai împreunare
cu bărbatul. Nici cât timp alăptezi”. (Parashiva Anghel - Dejani)
Vedeţi că azi Irod e în fiecare familie. Noi îl judecăm pe Irod (şi în
colinzi) că a omorât copiii, dar îl acceptăm aproape în fiecare familie. Ne
omorâm singuri copiii prin avorturi. Şi omorâm aleşi ai lui Dumnezeu. De
aceea neamul nostru nu progresează.
Când, după revoluţie, am auzit că ăştia liberalizează avorturile, am
zis: „Îi gata cu noi”.
Zicea Părintele că “din cauza avorturilor ne vor stăpâni ţiganii”. Şi
printre ei sunt creştini. Da, creştini adevăraţi! Iar noi am ajuns „mai rău
decât necredincioşii”. (Pr. Petru Vanvulescu)
Sfaturi şi îndemnuri ale Părintelui Arsenie:
- Pe cei necununați să nu-i împărtăşeşti.
- Părul pe ochi la băieţi şi fete le strică şi mintea.
- Copiii - şcolari să se culce la ora 10 (22) seara şi să se scoale la
ora 5 dimineaţa, ca să poată învăţa. Şi să se ferească de prieteniile rele.
(numai în timpul somnului dintre orele 22-24 organismul uman produce un
hormon de creştere şi refacere a celulelor). Când dormim în afara acestor
ore, celulele (şi organismul întreg) se odihnesc, dar nu se repara, nu se
refac. Rezultatul: cei ce nu dorm între 22-24, îmbătrânesc mai repede şi nu
au atenție (spontaneitate) fizică şi mentală]
- Cine face curte nu face carte;
- Onania are urmări foarte grave.
- Tinerele fete, după 20 de ani să se căsătorească, să nască copii,
căci ispitele sunt mari. Singurătatea nu e bună: şi o fată poate cădea uşor.
- Examenele se iau mai uşor în stare de înfrânare, de castitate,
pentru că se convertesc mai uşor energiile în inteligenţă.
Se ştie că marii savanţi îşi convertesc, endocrin, energia lor aproape
total şi nu au avut nevoie de femeie.
- Căsătoria e sacul cu păcate, mărită-te şi ia-l în spate.
- În timpul sarcinii, mama să nu stea în fum şi să nu ia medicamente.
- Dacă nu-i dă pace la copil în vremea sarcinii, copilul va avea
precocitate sexuală.
- Decât cancer mai bine copii. Iobagii aveau câte 16 copii. Şi erau
slugi!
- Copiii născuţi numai după distracţii şi destrăbălări au ieşit răi.
- Copiii nefăcuţi strică pe cei făcuţi.
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- Cei care opresc copiii de la credinţă sunt osândiţi mai rău ca
sinucigaşii.
- Dacă nu poţi vorbi cu copiii despre Dumnezeu, vorbeşte cu
Dumnezeu despre ei.
- Căsătoria-i pentru mântuire şi naștere de prunci, nu pentru plăceri
şi desfrânare.
- Din cauza avorturilor ne vor stăpâni ţiganii.
- Tinerii să se mute de la bătrânii care le strică casa.
- Pantalonii la femei - mult mai grav ca lipsa de basma la rugăciune.
- Abstinenţa sexuală da vigoare, dar din când în când, rar, trebuie
soţii să se împreuneze, în afară de posturi (Sfântul Ap. Pavel). Femeia
(luată din bărbat) are nevoie de completare endocrină, prin contact, de la
bărbat.
- Vrei copii puţini? Nu lasa bărbatul să se atingă de tine. Însă, ca să
puteţi face lucrul acesta, trebuie să vă înfrânaţi cu postul, iar eu zic cu
foamea. Căci trupului acestuia de pe noi nu-i pasă dacă ne bagă în focul
iadului. De aceea ar trebui ca nici nouă să nu ne pese de poftele lui, ci să
le mai ucidem cu postul.
- Femeia e necesar să fie căsătorită, de la vârsta împlinirii fiziologice,
după 20 de ani. Pentru menţinerea sănătăţii are nevoie de combustibil
masculin, care se poate obţine numai în viaţa conjugală, legală civil şi
bisericeşte; ce se face prin desfrânare este spre pedeapsă. Femeile care
nu primesc combustibil masculin, fie din lipsa căsătoriei, fie că se abţin de
la raporturi conjugale, ajung la anxietate (stare de nelinişte, de aşteptare
încordata, însoţită de palpitaţii, jena în respiratic etc, întâlnita în unele boli
de nervi), nevroze, idei de sinucidere, agresivitate etc. Acestea pot fi şi
efecte ale văduviei forţate (moartea prematură a soţului) sau ale sterilităţii.
Pastile antiavort!
- „Domnul stă la judecată cu locuitorii pământului, fiindcă nu mai este
credinţă, nici iubire, nici cunoaştere de Dumnezeu în ţară. Toţi jură strâmb,
mint, ucid, fură şi sunt desfrânaţi...
Voi pedepsi purtarea lui [poporului], iar faptele lui le voi întoarce
împotriva lui. Vor mânca dar nu se vor sătura; când se vor desfrâna nu se
vor înmulţi, că au părăsit pe Domnul” (Osea 4).
- România este fruntaşa Europei la numărul de avorturi: 0,5-1
milion/an (din 3 prunci, unul se naşte şi doi se avortează). Una din 5 femei
rămâne sterilă în urma avortului, una din 5 femei nu se mai poate mântui
prin naştere de copii (Când se vor desfrâna nu se vor înmulţi, că au părăsit
pe Domnul). Părintele Arsenie Boca spunea că viitorul unui neam este cu
atât mai negru cu cât numărul de avorturi este mai mare.
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- Juristul italian Rafael Ballestrini: „Cea din urmă dovada că un popor
a ajuns la cel mai de jos punct al decăderii sale morale va fi atunci când
avortul va fi considerat că ceva obişnuit şi tolerat de societate”
- La o întâlnire internaţională a medicilor, unul din ei a spus: „Eu sunt
cel mai mare criminal al omenirii. Am ucis 600.000 de suflete prin avort. În
momentul în care mă apropiam de bisturiu ca să tai cordonul vieţii, copilul
se retrăgea căutând salvarea. Aşa că eu sunt împotriva avortului. Am ucis
prea mult”.
- În unele ţări europene se plăteşte o amendă dacă se ucide vrabia
sau privighetoarea în ou. Sute de animale sunt ocrotite prin lege de
acţiunea omului. Omul însa e liber să-şi ucidă moştenitorii încă din
pântece. „A împiedica naşterea înseamnă a te grăbi să ucizi” (Tertulian).
- „Ea [femeia] se va mântui prin naştere de fii, dacă va stărui, cu
înţelepciune, în credinţă, în iubire şi în sfinţenie” (I Tim. 2, 15).
Dacă vreţi preoţi buni, naşteţi copii creştini
Au venit odată nişte studenţi de la teologie la Părintele Arsenie la
Sâmbăta: „Părinte, ieşim şi noi preoţi dacă Dumnezeu ne va rândui. Cu ce
putem noi să demonstrăm la lume că există Dumnezeu?”. A zis Părintele:
„Foarte bine, bună întrebare, dar să-mi răspundeţi voi mie cu ce
demonstraţi că există Dumnezeu”. S-au apucat, au luat după Scriptură, nu
răzbeau nicicum; i-a lăsat Părintele până seara şi n-au putut să spună
răspunsul perfect. La care Părintele Arsenie le spune aşa: „Mă, prezenţa
voastră trebuie să demonstreze existenţa lui Dumnezeu, când te vede
lumea pe tine, să zică că există Dumnezeu”. Mai zicea Părintele Arsenie:
„Dacă vezi un preot beat în şanţ, ridică-l şi du-l acasă şi a doua zi du-te şi
te spovedeşte la el, că harul nu i se ia”. (Gheorghe Silea, 45 ani Sâmbăta de Sus)
Părintele dădea sfaturi de convieţuire conjugală creştinească, sfaturi
de moralitate, de lăsare a poftelor rele, de felul cum trebuie aduşi copiii pe
lume: în credinţă şi în rugăciune.
Le spunea oamenilor: „Dacă vreţi să aveţi preoţi buni, aduceţi pe
lume copii buni, din care să iasă preoţi buni” (Pr. Ioan Sofonea)
Pe cei ce furau îi descoperea; pe femeile vopsite le certa; pe fumători
îi oprea de la fumat; pe preoţii care fumau îi certa aspru şi le zicea: „Voi
sunteţi purtători de Hristos că vă Împărtăşiţi şi-l aveţi pe Hristos în voi, şi
voi îi puneţi lui Hristos ţigara în gură. Foc îi daţi lui Hristos, foc vă va da şi
El vouă!” (Ierod. Dometie - Măn. Brâncoveanu)
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Odată mi-a spus: „Măi, să nu cumva să judecaţi pe preoţi, căci cei ce
judecă pe preoţi ajung la judecata lui Dumnezeu. Şi ei greşesc, şi ei sunt
oameni. Dacă zice cineva ceva rău de preoţi, să mă dai exemplu pe
mine...” „Bate-voi păstorii şi se vor risipi oile”. Biserică fără preoţi nu există
şi nici preoţi fără Biserică. (Morar Gheorghe - Ucea de Sus)
Spunea Părintele Arsenie: „Creştinul adevărat este de tot timpul, în
fiecare clipă trebuie să-l întruchipezi în propria ta persoana pe Iisus
Hristos”.(Pr. Prof. Simion Todoran)
Sfaturi şi îndemnuri ale Părintelui Arsenie
- Vine timpul, şi e foarte aproape, când toţi preoţii vor repara
bisericile, iar alţii vor construi altele noi, dar nelucrând ei la sufletul omului,
vor rămâne bisericile goale, cucuvelele vor cânta într-însele. Roadele
slăbirii în dreapta credinţă a teologilor în facultăţi şi seminarii vor fi preoţii,
care vor fi şi mai slabi ca învăţătorii lor; mai ales în Transilvania ortodoxia
aproape că va dispare, ultima redută va fi Sibiul, dar va cădea şi acesta.
Dumnezeu nu forţează mântuirea nimănui. Cine are minte să ia aminte.
Sfârşitul lumii depinde de purtarea lumii
Părintele Arsenie spunea că sfârşitul lumii depinde de purtarea lumii,
nu de Dumnezeu, că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se
întoarcă să fie viu, dar noi prin faptele noastre îl forţam pe Dumnezeu să
ne gate odată, că nu ne mai poate suporta.
Am auzit că ar fi lăsat la maicile de la Sinaia un buchet de lumânări,
pentru 3 zile şi 3 nopţi, când va veni vremea sfârşitului. Dar nu ştim când
va fi acesta. Dacă trăim mai mult poate-l prindem. Dumnezeu are un plan,
dar Dumnezeu nu măsoară timpul în ani, zile; El n-are timp. Şi cum a făcut
Dumnezeu cu profetul Iona din pântece şi nu i-a pedepsit pe oameni
pentru că a văzut credinţa lor, aşa şi noi dacă ne căim, Dumnezeu poate
să mai ţină lumea mii de ani. (Gheorghe Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus)
Sfaturi şi îndemnuri de la Părintele Arsenie
- „Nu este stăpânire fără numai de la Dumnezeu” (Rom. 13, 1). Deci
primim divinul stăpânirii, dar refuzăm păcatul ei... Să fiţi deci pregătiţi să
puneţi capul pe butuc dacă credinţa o va cere.
- Unei stăpâniri de stat (sau şef), care nu se supune lui Dumnezeu,
nici Sfânta Biserică (şi slujitorii ei) nu trebuie să i se supună.
- Din toate timpurile se ştie că, atunci când puternicii vremii ridicau
mâna asupra slujitorilor lui Dumnezeu, n-a mai dăinuit puterea lor.
- Ungurii vor mai mult decât Ardealul.
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- Vor veni necazuri mai mari decât Munţii Făgăraşului
- Rugăciunile şi jertfa Sfinţilor Brâncoveni m-a adus pe mine pentru
ţara aceasta a noastră.
- Va lua țara foc din Prislop [e vorba de „focul” Duhului Sfânt: Lc. 12,
49]
- Nu va putea avea omul pace pe pământ de nu va avea pace cu
Dumnezeu! (I Tesaloniceni 5, 3; Luca 21, 55; Isaia 39, 11). Aşadar în
numele lui Hristos vă rugăm ca şi cum Dumnezeu v-ar ruga prin noi:
împăcaţi-vă cu Dumnezeu (II Corinteni 5, 20).
- Să băgăm de seamă că nu cumva creştinismul să se ia de la noi.
Pe simplul motiv ca noi, creştinii, nu aducem roadele acestui creştinism:
oameni după chipul lui Iisus.
- Mântuirea nu se câştigă cu o faptă răzleaţă, ci presupune o față
socială; nimeni nu se mântuieşte singur; de mântuirea sa se mai leagă o
mulţime de oameni.
- Mântuirea noastră nu e numai un dar de la Dumnezeu, ci şi o faptă
a libertăţii noastre.
- Cei vechi ştiau pricina pentru care nu se arăta Antihrist în zilele lor,
căci Sfântul Pavel vorbeşte despre taina aceasta în chip ascuns, dar n-o
numeşte (II Tesaloniceni, 2, 3). E Sfânta Liturghie sau Jertfa cea de-a
pururi, despre care a grăit Domnul prin Daniil (Daniil 12, 10) şi apoi Însuşi
ne-a învăţat. Ea este cea care opreşte să nu se arate Antihrist sau omul
nelegiuirii (II Tesaloniceni 2, 3) decât în vremea îngăduită lui de
Dumnezeu. Căci pentru mulţimea fărădelegilor, de mult ar fi trebuit
Dumnezeu-Tatăl să sfârşească lumea, însă Dumnezeu-Fiul, Cel ce este
iubirea de oameni şi de toată firea, mereu Se aduce pe Sine Jertfă Sfântă
înaintea lui Dumnezeu-Tatăl, mijlocind milostivirea de la El.
- Precum Taina Pocăinţei e un dar al cerului, sub chip smerit, pentru
mântuirea fiecărui suflet în parte, aşa Sfânta Liturghie, marea taină,
ascunsă iarăşi sub chip smerit, mântuieşte lumea sau o fereşte de urgiile
lui Antihrist. Iată de ce, toată lumea ar trebui să vie la Sfânta Liturghie, că
pentru dăinuirea lumii e darul acesta pe pământ.
- Sfânta Liturghie mai ţine lumea.
- Când fărădelegile vor încleşta mintea şi inima oamenilor şi-i vor
sălbatici aşa de tare, încât vor zice că nu le mai trebuie Dumnezeu şi
Biserică şi preoţi, încât va fi sălbăticirea şi nebunia urii (Lc. 6, 11) peste tot
pământul, atunci vine sfârşitul.
- Pentru o alunecare a omului de la nume la număr, au să dea
seama toţi înzestraţii lui Dumnezeu, cei cu daruri, cu răspunderi, cu măriri,
cu puteri şi cu tot felul de haruri. Regele David, înzestrat deodată cu darul
stăpânirii şi cu darul proorociei, a căpătat o straşnică pedeapsa, numai
fiindcă a îndrăznit să numere poporul (II Regi 24).
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Darul proorociei i s-a luat o vreme, iar din popor i-au murit 70.000 de
oameni - şi doar el greşise, nu poporul (II Regi 24,17). Deci,
înaintestatatorii şi deţinătorii puterii au să dea seama, chiar de venirea
sabiei după dreptate.
- Neamurile au un destin ascuns în Dumnezeu. Când îşi urmează
destinul, au apărarea lui Dumnezeu. Când şi-l trădează, să se gătească de
pedeapsă.
- El e „acela” care va veni în numele său - nu al lui Dumnezeu evreu de neam, care va tirăni sub ascultarea sa tot pământul. Căci „acela”
va primi să fie împărat peste strălucirea tuturor împăraţiilor pământului (Mt.
4, 8-9)... Cel rău vrea să ocupe scaunul lui Dumnezeu.
2.3. NOI MĂRTURII DESPRE PĂRINTELE ARSENIE
Fragmente din cartea - Cismileanu Ioan, Noi mărturii despre
Părintele Arsenie Boca , ed. Agaton, 2005
O viaţă închinată schimbării vieţii noastre
Din umilinţă şi din smerenie, părintele n-a vorbit foarte desluşit
niciodată despre ce i s-a întâmplat în 1939, la Sfântul Munte. Decât odată,
şi chiar şi atunci, puţin.
Ucenicii lui povestesc că, mergând el acolo, pe munte, prima dată
s-a dus într-o pădure deasă, să se roage. Şi s-a rugat mult la Domnul Iisus
Hristos, Mântuitorul nostru, să-i trimită un duhovnic, un povăţuitor bun, să-l
îndrume pe calea cea grea şi fără de prihană a călugăriei, spre mântuire.
După un timp Părintele Arsenie a început să se roage mai cu osârdie,
singur, acolo, în pădure, la Maica Domnului. Şi, după cum a povestit chiar
Părintele însuşi, Maica Fecioara i s-a arătat coborând dintre nouri, şi
venind la el, l-a luat de mână şi l-a urcat pe un munte aşa de înalt, că nici
nu puteai să priveşti în jos. Şi acolo, pe creasta muntelui aceluia ameţitor,
l-a lăsat Maica Domnului pe mâna unui sfânt. Era sfântul Serafim din Sarov
(1833), ce vieţuise pe pământ cu vreo două veacuri în urmă.
După care, Sfânta Fecioară s-a topit în văzduh tot aşa lin cum se
arătase. Vreme de 40 de zile Părintele a primit pe acel munte învăţătura de
la Sfântul Serafim, urcând în fiecare zi, fără teamă, creasta dintre abisuri.
Şi în tot acest răstimp de 40 de zile, Părintele a postit încontinuu post
negru, că-l întărea Maica Domnului. După patru luni de zile, când s-a
întors la Mănăstirea Sâmbăta, era cu totul alt om: căpătase darul acela al
său faimos, al proorociei, şi puterea lui cea mare, că dacă se uita la tine, te
cutremurai şi te umileai pe loc.
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Şi-ţi ştia pe dată toate gândurile şi numele, fără să te cunoască, şi
faptele toate, păcătoase sau bune, că nu puteai să le ascunzi. Aşa s-a
schimbat viaţa Părintelui Arsenie, şi mai apoi, vieţile noastre, pe lângă a
sa. (Valentin Iacob, în „Buletinul parohiei Sfânta Cruce” -USA, vol.XIII, nr.
9/ 2004)
Părintele Arsenie ne-a spus odată cum a început el activitatea la
Sâmbăta. Era în postul Crăciunului şi picta o icoană a Mântuitorului, pe
care n-a terminat-o. În timp ce picta a auzit o voce tainică: „Arsenie, nu
Mă mai picta pe icoană, că vremea s-a apropiat. Mergi şi pictează în
inimile oamenilor, prin cuvântul tău. Spune-le că vin peste ei necazuri
şi suferinţe”. Atunci a auzit din nou: „... Vei fi mut... Dar asta îţi va aduce
multă lume”. Îmbolnăvindu-se cu coardele vocale, nu mai putea să
vorbească.
A stat aşa de la Crăciun până în joia din Săptămâna Mare, în postul
Paştilor (în acest timp a scris însemnările numite „Gura mutului”, într-un
carneţel pe care-l are maica Pahomia de la Sâmbăta). Atunci, când se
împărtăşea (era diacon, numai în acea primăvară l-a făcut preot), primele
cuvinte ce le-a rostit când i-a venit vocea, cuvinte ce le-a auzit şi lumea din
biserică, au fost: „Cred Doamne şi mărturisesc...”, cu o voce ce a
cutremurat biserica, căci oamenii, când au auzit vocea lui, toţi au căzut în
genunchi şi au plâns şi au lăudat pe Dumnezeu că i-a dat vocea, pentru că
multă lume venea după sfat. Astfel, a început din nou să stea de vorbă cu
oamenii, la clopotniţa din fata mănăstirii.
Părintele se străduia mult pentru regenerarea poporului român prin
schimbarea vieţii.
Minunea cea mai mare a Părintelui Arsenie era schimbarea vieţii
noastre. În predici ne vorbea mai mult referindu-se la Vechiul Testament
(Saul, David, Solomon etc.). Fiind întrebat de ce nu ne vorbeşte mai mult
din Noul Testament, a răspuns că viaţa creştinilor de acum se aseamănă
mai mult cu cea a celor din Vechiul Testament, că n-avem progresul celor
din Noul Testament “dacă nu trăim sub har, cădem sub legea veche”.
La început, Părintele Arsenie avea o viaţă foarte aspră: mânca o
dată pe zi (pâine şi apă) şi dormea pe jos. Uneori pleca câte o săptămână
la munte, doar cu Biblia. Sâmbăta seara cobora pentru a ţine duminica
Sfânta Liturghie, pe care o slujea în lacrimi. Nu puteai să nu plângi la
Liturghia lui. După predică, iar pleca în munte. Ducea o viaţă extraordinară,
de pustnic. (Pr. Sofonea Ioan - Sibiu)
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Să nu calci legea iubirii - Bilet scris de Părintele Arsenie către
Maica Teoctista din Voila, atunci când nu putea vorbi:
„Tu fă bine şi aşteaptă răul. Binele ţi-l va răsplăti Dumnezeu. Dacă
oamenii, rudele, ţi-ar face bine, ţie ce cruce ţi-ar mai rămâne?
Tu eşti călugăriţă şi, ca atare, trebuie să te bucuri de necazuri, ca să
câştigi plata de la Dumnezeu pentru tot ce suferi - cu bună ştiinţă şi
răbdare - de la fraţi.
Deci roagă-te pentru cei ce te blastămă, fă bine celor ce-ţi fac rău;
celui ce-ţi cere - nedrept - dă-i tot ce-i trebuie lui, din lăcomie. Cu alte
cuvinte, nu te împotrivi răului când te asupreşte cu nedreptate, ca să nu
calci legea iubirii de Dumnezeu şi de oameni, indiferent cum sunt ei. Tu fii
cum trebuie.
Tu să ai grijă să nu zici rău absolut nimănui, indiferent ce nedreptate
ţi-ar face, - pentru că iertându-le toate, aşa urmezi lui Iisus, - aşa ţii
(împotriva firii, sau mai bine zis mai presus de fire) legea lui Dumnezeu - a
iubirii. Că toţi sunt fiii lui Dumnezeu, chiar dacă ei tăgăduiesc asta, iar tu
trebuie să ştii că şi ei au un suflet de mântuit”.
„Cine vine şi mă caută, nu vine degeaba!”
Spunea Părintele Arsenie că „cine vine şi mă caută, nu vine
degeaba”. Eu am fost de vreo 300 de ori la Părintele, timp de 20 de ani.
Apoi am fost la toate parastasele lui.
L-am visat de multe ori, dar în ultimul timp nu l-am mai visat. Mi-a zis
odată Părintele: „Să povestiţi despre mine, ca eu sunt între voi”. (Chiş
Aurelia, 93 ani - com. Boiu, jud. Mureş)
Părintele Arsenie spunea: „Mă, nu veniţi numai voi. Aduceţi-i, şi pe
cei care nu au fost aici niciodată. Este destul dacă aţi venit o dată sau de
două ori, ca la dreapta judecată am şi eu un cuvânt de spus. Unde veţi fi,
pun mâna în capul vostru şi vă scot afară. Dar este o condiţie: să fiţi buni,
să faceţi fapte bune, să mergeţi pe linia Bisericii şi să fiţi tot timpul pregătiţi,
cum vă învaţă preoţii Bisericii”.(Maria Matronea - Sibiu)
Părintele a spus că „este mai mare pacea ca dreptatea”. (Burs Maria
- Ucea de Sus)
„Beţivii au urmări şi până la al treilea neam: părinţi, bunici, străbunici.
Ce este de făcut? Rugăciuni, milostenii, Sfinte Liturghii, sfinte masluri,
parastase, dezlegări. Toate făcute cu înţelegere şi cu dreaptă judecată” - a
zis Părintele Arsenie. (Maria Matronea - Sibiu)
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Minunat lucru ne vorbea Părintele Arsenie despre ceea ce cugetam
în tren. Noi trebuie să lăsăm să împlinească Dumnezeu mila Sa cu noi. Să
lăsăm să se nască copiii, să nu recurgem la practici pe care, noi fiind
asistenţi medicali, le cunoşteam bine. Şi ne-a exemplificat mijloacele
„anticoncepţionale” din vremea aceea. Asemenea unui medic desăvârşit,
ne-a explicat fiecare metodă la ce patologie duce, dintre bolile expuse cea
mai gravă fiind cancerul. De asemenea, ne-a spus că lipsa unor relaţii
normale în familie duce la starea rea de nervozitate, tulburări psihoafective, dereglări endocrine sau legături extraconjugale.
Iar ca un preot desăvârşit, ne-a explicat faptul că avortul este un
mare păcat şi că odată făcut, vom suferi prin copiii pe care îi avem prin boli
şi neputințe, ca să ne dăm seama de păcatul săvârşit. ( o credincioasă Sibiu)
Părinţii mei au fost la o nuntă în Şercăiţa (satul natal al mamei) şi
pentru că eram rude apropiate mama a participat cu 3 zile înainte la ajutor
la nuntă. Într-una din zile a mâncat 2 ochiuri, ouăle find ţinute într-o zeamă
de var ca să ţină mai mult. Aceste ouă i-au afectat tot organismul, în
special ficatul. După nuntă, la vreo 2-3 zile, mama făcea niște crize
asemănătoare cu cele de epilepsie.
Sâmbăta s-a deplasat împreună cu tata la Bucureşti la Drăgănescu,
la Părintete Arsenie. L-au găsit pe Părintele pictând. Când au intrat pe uşa
bisericii Părintele şi-a îndreptat privirea spre ei şi a strigat către mama: „Ce
zic doctorii din Făgăraş ca ai, mă?”. Mama i-a răspuns: „Epilepsie,
Părinte”. Dânsul a zis: „Mă, ăştia te omoară cu zile. Nici ei nu ştiu, dar nici
tu nu ştii. Ştii de unde ţi se trage ce ai?”. Mama a zis: „Nu ştiu, Părinte”.
Părintele a zis: „Adu-ţi aminte când ai fost la nunta asta la tine acasă, ai
mâncat două ochiuri?”. „Da, Părinte, am mâncat”. „Ochiurile pe care le-ai
mâncat au fost ouă băgate în var. Să te duci să-i spui celei pe care le are
să le arunce pe toate ca să nu mai îmbolnăvească şi pe alţii. Tu ai fost mai
sensibilă şi ţi-a îmbolnăvit ficatul. Ficatul tău fiind foarte bolnav nu-şi mai
poate reveni şi nu se mai poate regenera decât dacă mai faci un copil”.
Apoi s-a uitat la tata şi i-a spus: „Dacă vrei ca fetele tale să aibă
mamă în continuare trebuie să mai faci încă un copil căci numai aşa i se va
regenera corpul”. Tatăl meu a zis că dacă asta e situaţia o să mai facă un
copil. La care Părintele i-a spus că şi a treia va fi tot fată, deşi tata îşi dorea
un băiat. I-a spus că poate să fie mulţumit de fete pentru că-l vor asculta şi
vor fi în jurul părinţilor. Au mai avut, într-adevăr, încă o fetiţă, căci suntem
trei surori. Mama şi-a revenit şi e sănătoasă. (Penciu Georgeta - Făgăraş)
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Dacă plec, vă ajut mai mult!
Eram odată la Mănăstirea Cernica, în chilie la Părintele Nicodim
Bujor. Acolo a venit şi Părintele Arsenie. Era îmbrăcat în alb şi avea ochii
albaştri ca stelele. A zis:
„Pentru amarâta asta am venit” şi apoi: „Să-ţi iei crucea şi să-mi
urmezi şi să nu mă părăseşti toată viaţa ta. După ce mor să strigi la mine,
ca eu am „clopoţel” şi te aud. Spune şi la alţii, că atunci când dau de un
necaz, să zică de nouă ori Tatăl Nostru”. Apoi, Părintele Arsenie a dispărut
fără urmă. L-am întrebat pe Părintele Nicodim unde-i Părintele Arsenie, dar
Sfinţia Sa a ridicat din umeri şi m-a dus la masă. (Ana Bichi - Sibiu)
Într-o zi, când tocmai mă întorsesem dintr-un pelerinaj la mormântul
Părintelui, mă simţeam ostenită, până aproape de capătul puterilor. În
aceeaşi noapte, părintele Arsenie mi s-a arătat în vis şi mi-a spus:
„Prislopul şi mormântul meu sunt departe de tine. Tu mă poţi găsi oricând
ai nevoie de mine în bisericuţa de lemn de lângă casa ta, chiar în stânga
altarului, la strană. Este un loc ales, ce a găzduit o mare trăire
duhovnicească. Să îngrijeşti biserica, să o îmbraci, să o împodobeşti, după
puterile tale, căci face parte din mântuirea sufletului tău”. Din acea zi, am
devenit binefăcătoarea acestui locaş, dând ascultare încă o dată
învăţătorului meu. De câte ori simt nevoia să stau de vorbă cu marele
duhovnic, urc cei câţiva paşi, în deal, descui bisericuţa şi mă aşez într-o
strană. În singurătatea liniştită a acelui loc, de unde se vede toată valea
pârâului Şinca, mă întâlnesc cu sufletul Părintelui şi-mi amintesc de fiecare
dată vorbele pe care mi le-a spus la ultima întâlnire: „Un sfânt se cunoaşte
abia după trecerea timpului. Cu cât se adaugă mai mulţi ani după mutarea
sa pe lumea cealaltă, cu atât va veni lumea spre el mai mult, dacă a fost cu
adevărat un slujitor al lui Dumnezeu”. (Lucia Chima - Şinca Veche)
Sfaturi date de Părintele Arsenie:
- Pentru rinichi este nevoie de ceaiuri multe, de lichide multe, pentru
spălarea lor.
- Dacă laşi tabacul, trece stomacul. Dacă merge moara, toate merg
mai bine.
- Cine este prieten cu paharul, nu are rezultate bune în viaţă. Alcoolul
omoară regiuni întregi de celule nervoase din creier. Şi ajungi să te
împrieteneşti cu oameni cu mai puţină judecată. (Maria Matronea - Sibiu)
Sfaturi pe care ni le-a dat Părintele, pentru noi şi urmaşii noştri:
- Orice lucrare facem, să o facem ca pentru Dumnezeu, indiferent că
este vorba despre prieteni sau duşmani.
- Să fim mai buni azi decât ieri.
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- Să nu părăsim credinţa ortodoxă ca să mergem la alte credinţe sau
secte, că nu e bine. La pocăiţi este păcat să mergem, pentru că aceştia sau lepădat de primul botez, de Sfintele Taine.
- Să nu mergem la vrăjitori, căci aceştia sunt ucenicii diavolului. (Moş
Nicolae - Sibiu)
Postul şi rugăciunea - Spovedania şi împărtăşania
Părintele Arsenie Boca ne-a spus: „Să vă uscaţi anafura că omul lui
Dumnezeu trăieşte o zi cu o bucată de anafura şi o înghiţitură de
agheasmă” şi: „Mă, să nu beţi mult vin; puneţi vin de două degete şi restul
apă. Învăţaţi-vă cu frigul şi mâncaţi cu linguriţa”.
Cu altă ocazie, Părintele a spus că „celor mândri, Dumnezeu le stă
împotriva, iar celor smeriţi le dă har” - (1 Pt. 5, 5). (o credincioasă - Sibiu)
O femeie din Gurahonţ venise pentru o slujbă de pomenire, fiindcă îi
murise băiatul în armată, cu numai două săptămâni în urmă. Părintele a
dojenit-o parcă mai blând: „Aminteşte-ţi păcatele tinereţii tale şi să-i
mulţumeşti lui Dumnezeu că ţi-au mai rămas încă patru copii în viaţă,
alături de tine, cu care te vei ajuta la bătrâneţe.
Nimic nu se petrece la întâmplare, cum crede omul. Răul se abate
asupra noastră, după măsura faptelor săvârşite. Ce rămâne neplătit pe
lumea asta, plătim pe lumea cealaltă”. Apoi s-a adresat tuturor celorlalţi,
care aşteptau în biserică, ridicând vocea: „Rugaţi-vă la Dumnezeu să vă
pedepsească în această viaţă pentru faptele nespovedite de voi sau
nedezlegate de duhovnicii voştri, căci în viaţa de apoi, amarnice sunt
pedepsele Celui de Sus”. Parcă ne-a trecut un fior pe şira spinării şi s-a
auzit, aşa că un murmur, printre oamenii ce se aflau în biserică... Ne
înfricoşaserăm toţi. Atunci am înţeles, mai bine că niciodată, de ce i se
spunea Părintelui „Biciul lui Dumnezeu”, cum îmi povestise mama în
copilărie. (Lucia Chima - Şinca Veche)
„Mergeţi şi la preoţii voştri, ca ei ştiu necazurile mirenilor şi greutăţile
voastre. Voi aveţi preoţi buni la Sibiu. Nu mergeţi la mănăstiri să vă
spovediţi, că vă dau canoane mari. Dar să mergeţi la mănăstiri pentru
rugăciuni, liturghii şi dezlegări” - a zis odată Părintele Arsenie. (Maria
Matronea - Sibiu)
Spunea Părintele Arsenie să ne spovedim şi împărtăşim mai des, că
va sosi timpul când se va lua Sfânta Liturghie la cer şi nu se va mai săvârşi
pe pământ. (Septimia Manis, 80 ani - Codlea)
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„Preoţii şi Biserica” în scrierile Părintelui Arsenie:
- Preoţia Bisericii urmăreşte ca nici unul din fiii Tatălui să nu se
învrăjbească în sine însuşi, sau să se rupă din obşte şi din duhul dragostei
lui Hristos. Căci El e Cel ce uneşte obştea laolaltă, deci nimeni nu se
mântuieşte răzleţindu-se de Biserică, oricât ar crede că într-însul
sălăşluieşte Duhul lui Hristos.
- A osândi pe preoţi e lucrul cel mai uşor şi cel mai fără rost. Să fim
drepţi: slujba preoţilor e sfântă, darul lor e de la Dumnezeu, e sfânt. Că,
firea lor pământească mai dă uneori prilej de sminteală, iar să fim drepţi:
neavând cum să vină altfel decât prin naştere din trupuri pământeşti în
care mişună pornirile fărădelegilor ca şerpii şi rod inclinările patimilor ca
viermii, sigur că ei vor fi covârşiţi de moştenirea aceasta şi nu-şi vor putea
îndeplini fără umbră trimiterea lor de la Dumnezeu. Chemarea le este
învăluită, vor şovăi în hotărâri (Isaia 28, 7), biruindu-se de lume, în loc ca ei
să biruie lumea. Sigur că aceştia, prin viaţa lor, nu vor lăsa poporul să
creadă şi aşa se vor sălbatici oile asupra păstorului şi vor face bucurie
lupilor, în jurul lor se va întări întunericul a toată neştiinţa şi va începe
foametea, nu de pâine, ci de cuvântul lui Dumnezeu, pâinea cea din Cer.
Sarea pământului o vor călca-o oamenii în picioare şi aşa vine că: „Şi
preotului i se va întâmpla ca şi poporului”(Isaia 24, 2). Dar, de toată starea
asta rea a lucrurilor are să dea seama şi poporul, căci toată decăderea e
de la părinţi începătură.
- Multă pagubă face un preot în averea de păcate a oamenilor,
ştergându-le cu darul său toate datoriile agonisite diavolului, capitalizate în
om.
- Este un duh vrăjmaş care întunecă minţile oamenilor şi îi răscoală
pe unii împotriva neputinţelor omeneşti ale păstorilor, dându-le impresia că
nu sunt obligaţi să asculte de ei (de preoţi), fiindcă au păcate. Iisus nu a
avut nici un păcat şi, cu toate acestea, ce puţini L-au ascultat!
- Este un cerc vicios, în care se încurcă sufletul multora, a prea
multor oameni: cercul rătăcirilor. Aceştia, din anumite „motive”, nu vor să
asculte de preoţii Bisericii. Drept aceea, neascultând învăţătura dreptei
credinţe şi a vieţii în Dumnezeu, îşi strică mintea cu părerile lor. Aşa se
cufundă în păcate, din neascultare. Omul se întunecă dinspre adevăr şi ia
rătăcirea de bună. Unii se trezesc că au trăit în rătăcire. Vrăjmaşul, de care
prin amăgire au ascultat, nevrând să-i piardă din gheare, le pune înainte
neputințele oamenilor, ale slujitorilor legali ai Bisericii, acoperindu-le
darurile şi harurile.
Şi aşa îi duce de minte, să-şi facă singuri „credinţa”, care trece peste
taina pocăinţei, administrate valid exclusiv prin preoţi şi arhierei, indiferent
de neajunsul lor de oameni.
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- Ceea ce odinioară era corabia lui Noe peste puhoaiele potopului,
aceea e Biserica lui Hristos - Cel cu cruce - peste puhoaiele pierzării.
Deosebirea e aceea că corabia lui Noe a fost închisă pe dinafară de
Dumnezeu şi nimeni n-a mai putut intra (Facere 7, 16), pe când corabia
Bisericii - corabia cu crucea pe catarg - are intrarea deschisă şi mai pot
intra oameni învălmăşiţi de puhoaie. Acolo era Noe, aci Hristos, iar în valuri
ucigaşul, înecând pe oameni.
Se întâmplă însă ceva de neînţeles: că cei ce se chinuiesc în valuri,
deşi toţi ţin să trăiască, totuşi nu toţi vor să scape în corabie. Mai mult
chiar, scuipă mâinile ce li se-ntind de la intrarea corabiei. Iar mâinile sunt
braţele părinteşti: braţele celor şapte Sfinte Taine ale lui Dumnezeu care
izbăvesc pe oameni din potop, născându-i din trup în Duh (Coloseni 2,12),
din amărâta viaţă la viaţa cerească.
- Fraţilor, ascultaţi de Biserică, fiindcă cei ce ascultă de preoţii ei, aşa
cum sunt, de Dumnezeu ascultă.
Măicuţa Zamfira - Singurul meu ucenic!
Fragment din „Cuvântul la priveghere” rostit de Prea Sfinţitul Părinte
Dr. Daniil Stoenescu, Episcop-Loctiitor de Vârșeț
„... Se va vorbi despre măicuţa Zamfira de acum înainte, ca şi până
acum, de fapt, atâta vreme cât se va vorbi de prea cuviosul părintele
nostru Arsenie. Pentru că, nu întâmplător, prin anii ’77 -’78, aflându-mă
numai cu Părintele şi Măicuţa aici, în casa de vizavi, în chilia de dincolo de
uşa acestei sfinte biserici, mi-a spus Părintele, fiind de faţă şi sfinţia sa,
maica Zamfira, că este „singurul meu ucenic”. Ştiţi că Părintele nostru nu
se juca cu cuvintele şi a rostit această mărturisire, pe care iată, socotesc
de cuviinţă să v-o destăinui în această seară de priveghere, de taină, de
întâlnire şi de despărţire deopotrivă de măicuţa Zamfira.
„Singurul meu ucenic”..., cuvinte pe care ni le-a spus părintele
Arsenie despre măicuţa Zamfira. Iată ce recunoaştere! Iată ce
însemnătate! Şi ce greutate au aceste cuvinte. „Singurul ucenic” pe care
Părintele şi l-a recunoscut cu puţin timp înainte de plecarea la Domnul a
fost şi este măicuţa Zamfira; poate de foarte mulţi neînţeleasă, poate şi de
noi, uneori. Iată aşadar, că această seară este potrivită pentru că, prin
rugăciune, prin cântare, prin lacrimă şi prin priveghere, cu toţii să odihnim
dincolo, cum n-am reuşit în această viaţă, sufletul şi duhul măicuţei
Zamfira, care a trecut la Domnul, ca să se roage pentru noi, ca să se roage
lui Dumnezeu şi Maicii Domnului şi ca să ducă mesajele inimilor noastre
părintelui nostru Arsenie, împreună cu care se află acum în lumina lui
Dumnezeu şi a Duhului Sfânt şi „să ne fie nouă bine” în anii sau puţinii ani
pe care îi vom avea fiecare, după rânduiala lui Dumnezeu, pe acest
pământ.
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Şi o a doua taină pe care v-o descopăr în această seară şi pe care e
bine să o ţineţi minte toate maicile şi surorile acestei mănăstiri, vieţuitorii,
ostenitorii, închinătorii... Ori de câte ori veţi privi icoana Maicii Domnului de
aici de pe catapeteasmă, să ştiţi că mâinile Maicii Domnului au fost pictate
de părintele Arsenie după mâinile Măicuţei Zamfira! Priviţi! Cei şi cele care
aţi cunoscut şi aţi văzut şi v-aţi oprit privirea asupra mâinilor măicuţei
Zamfira, priviţi aici mâinile Maicii Domnului care-L ţin pe Mântuitorul Hristos
în braţe. Iată cum a înţeles părintele nostru Arsenie destinul măicuţei
Zamfira, iată ce rol şi ce importanţă i-a recunoscut pentru viaţa noastră,
pentru Ortodoxia românească, pentru monahismul românesc şi, în mod cu
totul deosebit, pentru Sfânta Mănăstire a Prislopului... ”
Câteva învăţături de la Părintele Arsenie - Pr. Simion Todoran
Cuvânt la Parastasul din 28 noiembrie 2007 1. „Fiecare dintre noi duce un ateu în spate, trupul pe care-l avem.
De la starea aceasta trupească până la a face din trup «Templu al
Duhului Sfânt» (I Corinteni 3, 16), de a face din el «Biserica lui
Dumnezeu», este de luptat, de cele mai multe ori, o viaţă întreagă” spunea
Părintele. Deci, trebuie să ştim că lupta aceasta nu este o luptă de o zi, de
două, de trei, ci că trebuie să avem răbdare, îngăduinţă şi o viaţă întreagă
ne trebuie ca să ajungem la măsura desăvârşirii.
2. „Firea trupului fiind oarbă, surdă şi mută, nu te poţi înţelege cu
trupul decât prin osteneală şi foame. Aceasta, însă, trebuie să fie condusă
după dreapta socoteală, pentru că s-au făcut şi s-au văzut şi ştim din
Pateric că foarte mulţi au căzut şi în dreapta, adică atunci când s-au luptat,
vrând să ajungă la desăvârşire au căzut în păcat, în mândrie, în slavă
deşartă”. De aceea, spune că trebuie condusă după dreapta socoteală ca
să nu ne dăuneze sănătăţii. Postul şi rugăciunea sunt două lucruri pe care
le avem şi cu care putem să alungăm poftele din noi. Aşa cum spunea şi
Părintele foarte pe scurt, dar şi din Sfânta Scriptură şi din viaţa noastră
„foamea îmblânzeşte fiarele”. Când înţelegem postul ca pe o stare în lupta
spre desăvârşire înseamnă că începem urcuşul nostru duhovnicesc.
3. „Când dreptatea lui Dumnezeu se întoarce asupra noastră a sosit
vremea de plată sau ispăşirea”. De multe ori venim, aici la Prislop la
Părintele, şi, în general, avem necazuri, avem încercări.
„Ispăşirea nu-i o pedeapsă de la Dumnezeu, ci un mijloc de
înţelepţire, o îndreptare mai aspră. Iar fiindcă dreptatea lui Dumnezeu
mereu se ţine între faptă şi răsplată, putem vorbi chiar de o lege a dreptăţii,
ca de o lege milostivă pentru care ne curăţim de petele, faptelor rele.
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Dacă răbdăm necazurile de bună voie, neumblând cu ocolirea, ne
ajută Dumnezeu, iar de nu vrem să primim cele ce vin peste noi că nu le
înţelegem, nu ne ajută Dumnezeu, deşi El ar fi vrut”.
Cu alte cuvinte, Părintele spunea aici să luăm încercarea ca o
binecuvântare. Dânsul a luat în viaţă toate încercările ca o binecuvântare
şi când a fost în închisoare şi când a fost scos din mănăstire; a stat 30 de
ani, ca să nu slujească pentru că a făcut ascultare, deşi au fost voci care
au spus că trebuia să slujească pentru că putea. N-a putut pentru că a
ascultat de ierarhie aşa cum se cuvine pentru că a depus votul ascultării.
Un călugăr se remarcă, mai ales, prin voturile pe care le are asupra lui şi,
mai ales, dacă le respectă. Părintele Arsenie a fost, deci, un exemplu şi din
acest punct de vedere.
4. „E ştiut că pentru a scoate un gând rău din inimă trebuie să o
învălui de mai multe ori în cuvântul cel bun ca să o izbăveşti din robia
gândului rău. Asta e calea cea mai lungă: calea de la minte la inimă”. Ca
să-l faci pe om să înţeleagă trebuie să te adresezi inimii. Inima, ca să
poată să fie luminată, trebuie să fie aşezată în minte.
5. „Când auzi pe cineva făcându-te tobă de blesteme, nu te pripi cu
mintea şi nu sări cu gura, răspunzându-i ce nu trebuie. Nu-l întreba pe el:
«De ce mă ocărăşti?», ci întreabă-te pe tine: «Oare de ce mă ocărăşte
omul acesta?». În orice caz, răspunde Dumnezeu pentru păcatele mele”.
Personal nu l-am auzit niciodată pe Părintele să vorbească de rău pe
cineva. N-a vorbit de rău niciodată, ci dacă a putut să spună a spus doar
cuvinte de mângâiere şi dacă a putut să ajute pe cineva, a făcut lucrul
acesta. Părintele îţi spunea păcatul în faţă, pentru că avea această putere
duhovnicească deosebită. Părintele Arsenie avea un dar deosebit.
Părintele Arsenie era un om instruit, a studiat: Teologie, Belle Arte, cursuri
de medicină şi a fost un om care citea cu o plăcere deosebită.
Într-o situaţie la Bucureşti, când m-a vizitat cu ocazia sfinţirii bisericii
de la Drăgănescu, a stat la mine acasă şi l-am văzut cu câtă pasiune
citeşte şi se interesează de tot ceea ce este nou. Îl preocupau, mai ales,
problemele de antropologie creştină şi faptul că o familie, cum a fost familia
Sfântului Vasile cel Mare, a putut să aibă copii numeroşi şi mulţi sfinţi. Se
interesa şi se întreba: oare cum este posibil să se facă lucrul acesta? Tot
cu lucrarea lui Dumnezeu.
6. „Încercările nu sunt o pedeapsă, ci o şcoală, lumină pentru mine şi
milă de la Dumnezeu. Că le simţim noi ca suferinţe? Spune Părintele: De
nu le simţim ca atare, n-am învăţat nimic.
Precum plăcerea e dascălul păcatelor, aşa durerea e dascălul
înţelepciunii. Iar din odihnă până acum n-a ieşit ceva de folos”. A făcut
lucrul acesta şi toate încercările şi toate ispitele care i-au venit în viaţa le-a
luat şi le-a pus în seama lui Dumnezeu.
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7. „Toate necazurile ne vin de la greşeli, nu de la Dumnezeu. El
numai le îngăduie şi spală cu ele vinovăţiile noastre. Oamenii nu înţeleg că
vindecarea prin necazuri nu dovedeşte părăsirea lui Dumnezeu”. Adesea
auzim: m-a părăsit Dumnezeu, mă bate Dumnezeu că am atâtea necazuri
în viaţă. Atunci când ai necaz să ştii că Dumnezeu se milostiveşte de tine:
„Ba chiar prin aceea că Dumnezeu are grijă de noi, dacă avem necazuri”.
Mântuitorul spune: „În lume necazuri veţi avea. Îndrăzniţi, Eu am biruit
lumea” (În. 16, 33).
8. „Nu fericiţi pe cei ce n-au necazuri în lumea aceasta, căci
cunoscându-i Dumnezeu că n-au minte să-I înţeleagă căile, nu le
rânduieşte o îndreptare prin încercări în lumea aceasta, ci osânda în
cealaltă”.
9. „Până nu vom ajunge de aceeaşi părere cu Dumnezeu despre
viaţa noastră pământească, despre cealaltă de pe celălalt tărâm, nu vom
avea linişte în suflet, nici unii cu alţii şi nici sănătate în trup şi nici în
orânduirea omenească”. Acest lucru ar trebui să-l citim şi să-l înţelegem
foarte bine. Deci, trebuie să ne punem de aceeaşi părere cu Dumnezeu.
Nu pe Dumnezeu să-L punem de acord cu noi, ci noi trebuie să fim de
acord cu Dumnezeu. Până nu vom face lucrul acesta nici noi, nici între noi
şi nici în societatea noastră nu va fi pace.
„Trebuie să ne plecăm înţelepciunii atotştiutoare a lui Dumnezeu,
Care, în tot ceea ce face, urmăreşte înţelept firea noastră, ori pricepem, ori
nu pricepem aceasta. Când plecăm capul şi vrem şi noi ce a vrut
Dumnezeu, în clipa aceea căpătam liniştea sufletului, orice ar fi dat peste
zilele noastre”. Atunci când Îl ai pe Dumnezeu, orice greutate devine o
binecuvântare şi este foarte uşoară.
Mântuitorul spunea: „Luaţi jugul Meu că este uşor şi sarcina mea că
este uşoară”. De ce? Pentru că Dumnezeu este Cel ce ne poartă şi pe noi
şi greutăţile noastre.
10. „Credinţa este un risc al raţiunii, dar nicidecum o anulare a
raţiunii; ci, dimpotrivă, o iluminare a ei. E o absolvire a sufletului într-un
«dincolo» al lumii acesteia, în spaţiul divin al existenţei. Conştient de
această dezamăgire fără să fii mort deloc şi în lume, experimentezi, trăieşti
la intensităţi nebănuite sentimentul libertăţii spiritului. Acum scapi de frică.
Va urma, apoi, o realitate de o evidență absolută”. Astfel înţelegea
Părintele subtil ce este credinţa, care este această iluminare, această
angajare ca să treci dincolo. În momentul în care eşti un om credincios,
pătruns de Dumnezeu, orice s-ar întâmpla cu tine, vei învinge!
Am văzut oameni din toate părţile, din străinătate, din întreaga ţară
care sunt prezenţi aici cu ocazia acestui sfânt parastas. Ştim că Părintele,
de acolo de unde este, ne binecuvântează şi se roagă pentru noi.
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Sunt convins şi de acele cuvinte pe care le-a spus Părintele, că „Va lua
țara foc din Prislop” - şi de la alte mănăstiri, focul spiritual al renaşterii
noastre. (Pr. Simion Todoran)
Apoi, a venit la mine şi a zis, fără ca eu să-l fi întrebat ceva:
„Păcatele, făcute aici, pe pământ, aici se vor ispăşi; că nu le vor trage cei
ce le-au făcut ci se vor duce până la al nouălea neam, că le vor ispăşi cei
nevinovaţi. Are Dumnezeu grijă de ei, le va răsplăti El!”. Şi s-a dus mai
departe.
Apoi Părintele a cerut un scaun, s-a urcat în picioare şi a zis: „Vă
spun un cuvânt de învăţătură la toţi, că nu e timp să stau cu toţi de vorbă.
Majoritatea aţi venit pentru căsătoriile copiilor: o fată, când vorbeşte cu un
băiat, să nu se căsătorească până nu merg părinţii fetei să se intereseze
de băiat - dacă merge la biserică, dacă posteşte, dacă părinţii lui merg la
biserică, dacă postesc... Tot aşa şi părinţii băiatului, să se intereseze de
fata cu care vorbeşte băiatul - dacă fata merge la biserică, dacă posteşte şi
părinţii la fel. Şi dacă-i aşa, să fie de acord cu căsătoria lor. Iar după ce se
căsătoresc, să facă copii, dacă vor să fie sănătoase. Uitaţi-vă la cele cu
rochii crete (la ţigănci): sunt roşii în obraji şi sănătoase, că ele nasc toţi
copiii. Se vor înmulţi ei şi vor acoperi naţia noastră. Alţii aţi venit obsedaţi
de vrăjitori; nu vă mai fie teamă de ei! Dacă mergeţi la biserică şi ţineţi
posturile, n-au nici o putere. Şi lăsaţi-vă de desfrâu astăzi! Dumnezeu
pedepseşte desfrâul cu moartea (SIDA). Gata! Trebuie să plec! E aproape
ora unu şi vine clopotarul să facă curat în biserică. Hai, plecaţi!”. Şi s-a
îndreptat către uşă.
În anul 2000 a avut loc o sfinţire de biserică în apropiere de Braşov,
dar noi nu ne-am dus. Noaptea l-am visat pe Părintele Arsenie, care mi-a
spus: „Să mergeţi la sfinţiri de biserici, că acolo, în timpul sfinţirii, se
pogoară Duhul Sfânt în toată plinătatea Lui peste cei prezenţi şi vă e de
mare folos”. (Preoteasa Ramba Ileana - Braşov)
Părintele Arsenie Boca - eram şi eu preot - mi-a zis printre altele:
„Părinte, să ştii că acolo unde sunt doi sau trei adunaţi şi vorbesc despre
mine, sunt şi eu acolo cu ei, numai că ei nu mă văd. Şi cei care mă
pomenesc, atunci când va fi să treacă dincolo, eu am să mă arăt lor şi am
să-i ajut să treacă dincolo”. (Bogdan Juncu – Făgăraş)
Tot Părintele Arsenie spunea lumii să nu se zămislească copii la
praznice mari că ies anormali; acum le spune handicapaţi. Pe atunci nu se
ştia de handicapaţi, ci de anormali.
Zilele îngăduite pentru zămislirea pruncilor sunt: marţea şi joia, dacă
vrem să avem copii sănătoşi şi buni.
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Şi atât cât purtăm sarcina să mergem regulat la biserică ca să le fie
şi lor dragă biserica şi credinţa. Ne mai spunea cât de mari sunt patimile,
moartea pe Cruce şi Învierea de a treia zi - minunea cea mai mare a
Domnului Hristos. Moartea şi Învierea Mântuitorului ne-a scos din robia
păcatului strămoşesc şi a descuiat raiul şi ne-a lăsat Sfânta Împărtăşanie
la Cina cea de Taină. De aceea, trebuie să ne pregătim înainte de Paşti cu
post, cu rugăciune şi smerenie şi să ne împărtăşim cât mai des, să nu
trecem dincolo nespovediţi şi neîmpărtăşiţi, căci acolo nu mai vine nici un
preot cu Potirul să îţi dea Sfânta Împărtăşanie în iad. Să ştim că şi Sfânta
Împărtăşanie este o taină mare, a primi pe Domnul Iisus Hristos în toate
mădularele noastre. Mulţi bolnavi
s-au făcut sănătoşi după Sfânta
Împărtăşanie.
Celor necununați la preot le spunea să se cunune la biserică pentru
că aceea e adevărata cununie în faţa altarului, să nu trăiască în curvie.
Cununia de la primărie este ca o ţidula pe o viață. Mulţi copii suferă din
cauza părinţilor. Părintele Arsenie spunea că păcatele părinţilor cad asupra
copiilor, căci precum sunt părinţii aşa vor fi şi copiii. (Preoteasa Lucreţia
Urea şi Paraschiva Anghel – Dejani).
Zicea Părintele: „Mă, eu dacă mă duc dincolo, sunt viu şi acolo.
Strigă la mine că te aud şi te scot din orice boală şi necaz”. Sau: „Mă, aici
nu am timp de voi şi nu am odihnă, căci veniţi toţi aici de nu ştiu ce să mă
mai fac cu voi. Dar când voi muri, de acolo de sus o să am răgaz şi vă văd
pe toţi şi vă ajut”. Se ducea lumea la Părintele cu fel şi fel de necazuri, iar
dânsul le spunea că nu s-au rugat destul, de aceea păţesc atâtea.
Zicea părintele: „Mă, mie mi-a dat Dumnezeu un dar pe care voi nu-l
aveţi; eu sunt văzător sufleteşte, voi sunteţi văzători numai cu ochii, dar
sufletul vostru e încărcat de toate relele”. Şi: „A fi credincios înseamnă mai
mult decât apartenenţa la doctrină, la creştinism. A crede în Iisus
înseamnă a te strămuta din tine în El, înseamnă a-L face pe El viaţa ta.
Înseamnă şi să ai un moment în care să-L întâlneşti real pe Iisus”. Maria
Șandru - Arpașul de Jos
Câteva din sfaturile Părintelui Arsenie:
- Prin discreţia evlaviei se pot evita multe conflicte de familie. Actul
de evlavie este ceva ce priveşte numai sufletul şi pe Dumnezeu; nu trebuie
arătat în public şi nici propovăduit decât de cei care au poruncă de la
Dumnezeu să vorbească. Ce să vă fac dacă nu ştiţi să vă acoperiţi evlavia
voastră?
- Dacă aveţi necazuri în casă, în familie, strigaţi la Maica Domnului,
lăsaţi gospodăria voastră în grija Maicii Domnului.
- Citiţi Noul Testament mai des.
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- Când nu vă înţeleg soţii voştri vorbiţi mai puţin cu ei despre
Dumnezeu, dar vorbiţi mai mult cu Dumnezeu despre soţii voştri.
- Păcatele sunt ţinute în dublă evidență, se înscriu de Cer, dar se
înscriu şi în urmaşi (în sămânţa de om).
- Când un bărbat a venit îndurerat că-i moare soţia (ambii credincioşi
vechi ai Părintelui) i-a zis, mângâindu-l: „Lasă, mă, că ai s-o vezi în
curând”. Bărbatul, ca să se îndrepteze, a întrebat: „Dar după ce am s-o
cunosc acolo pe soţie...” Părintele a privit în zare şi i-a zis: „În viaţa de
dincolo oamenii se vor cunoaşte după dragoste; cei ce s-au iubit după
Dumnezeu vor fi aproape unii de alţii şi aproape şi de Dumnezeu”.
- Când era amărât de relele noastre, zicea: „Toţi profesorii se bucură
când elevii lor promovează; numai că unii au rămas tot la buchia cărţii
(clasa I)”.
- Un credincios din Ucea, când a fost la mănăstire la Sâmbăta, a
spus că Părintele Arsenie, înainte de a începe o predică, s-a urcat pe o
masă şi a zis: „Când Dumnezeu va judeca lumea eu am să fiu la dreapta
Lui şi atunci ori vă sunt de folos ori vă sunt acuzator”. Atunci Dumnezeu
îmi va zice: „Arsenie, de ce nu le-ai spus?”. Eu am să zic: „Doamne, eu leam spus, dar nu m-au ascultat!”. Aşa v-am devenit acuzator, iar de folos vă
sunt dacă faceţi ce vă spun”. Amin
Când a murit Părintele, l-au dus, l-au înmormântat, şi când să tragă
pământ pe sicriu, ieşeau aburii ca de la un canal cu apă fierbinte: era
smirnă şi tămâie. Toată lumea s-a umplut de smirnă şi tămâie. Şi atunci
părintele Daniil a zis: „Nu ştiu dacă ştiţi pe cine am înmormântat. Am avut
un om care umbla prin văzduh şi vorbea cu îngerii. Un om sfânt pe care
l-am avut noi pe pământ”. Atunci toată lumea s-a mirat. Mi-a rămas în
haină, un an de zile, mirosul de smirnă şi de tămâie. În dreptul
mormântului, pe un copac mare, s-a format Sfânta Cruce, care arăta tot
puterea dumnealui şi semne pe care să le vadă lumea şi să le înţeleagă.
Zicea: „Tu, dacă sunteţi doi sau trei inşi undeva, şi povestiţi de mine,
eu sunt lângă voi şi eu vă ascult şi vă ajut”.
Lelea Aurelia din Boiu ne spunea de multe ori că spunea Părintele că
cei care mor în accidente de maşini, au păcate grele (în familie) pe care nu
le pot duce. Sunt păcatele mai grele decât ei. Aceştia mor în accidente.
Spunea: „Nu mergeţi la joc! Stai jos şi uită-te cum joacă alţii şi nu
juca! Să te uiţi cum joacă diavolii şi se schimonosesc, că jocul nu-i de la
Dumnezeu, jocul e de la diavol şi toţi care nu-l au pe Dumnezeu, se
înjunghie, se omoară. Aceştia sunt toţi cei care n-au nici o sămânţă de la
Dumnezeu, au numai sămânţa de la acela rău”.
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De aceea e bine, cei care suntem creştini ortodocşi, care mergem la
biserică, să ţinem sfaturile părintelui, că vor veni vremuri grele, şi vor veni
vremuri când nu ne mai putem ruga şi nu mai avem unde. Tot părintele
spunea că „vine vremea când o bucăţică de anafora şi o gură de apă
sfinţită o s-o duci întreaga zi şi nu o să-ţi fie foame, că vin vremuri
antihristice”.
De aceea, cei care suntem cu Biserica şi cu Dumnezeu, să avem
mare credinţă, că Biserica ne ocroteşte, ne păzeşte şi ne apără de duhul
rău care e îngăduit la sfârşitul veacurilor.
Despre beţie Părintele a spus: „Decât să scoţi pe diavol dintr-un
beţiv, mai uşor scoţi un suflet din iad”. L-am întrebat pe Părintele unde-i
mama mea şi a zis: „În iad”. Şi despre tatăl meu a zis la fel, pentru că a
băut şi a fumat toată viaţa.
(Letiţia Suciu, Anca Sancu s.a. –
Dumbrăveni)
Odată a strigat: „Veniţi la mine, veniţi la mine. Dar nu veniţi să ziceţi:
„Iertaţi-mă Părinte, iertaţi-mi păcatele”. Veniţi numai ca să vă măritaţi
fetele, să vă însuraţi feciorii. Că v-a luat din grădină, că nu v-a dat tot
pământul... Dar ca să veniţi să ziceţi: „Iertaţi-ne că suntem păcătoşi”, nu
veniţi”. Atunci am strigat: „Iartă-mă, părinte”.
„Omul zgârcit e urât de Dumnezeu”, aşa ne spunea. Şi mai spunea
Părintele Arsenie: „Când vorbiţi de mine, eu sunt între voi” . ( Chiş Aurelia
– Boiu).

CAPITOLUL III - DIN SCRIERILE PĂRINTELUI
ARSENIE
3.1. – DESPRE CĂSĂTORIE ȘI VIAȚA DE FAMILIE
Fragmente din cartea - Părintele Arsenie Boca, Pravila albă. Sfaturi
pentru cei căsătoriţi, ed. Agaton, 2006
Mesajul și strădania de o viaţă a Pr Arsenie Boca este aceasta "Căsătoria nu este o aprindere de trupuri, ci este chip al unirii sufletului cu
Dumnezeu - ridicaţi căsătoria din desfrânare".
„Numai atât este nunta binecuvantată de biserică cât este spre
naştere de prunci, restul este desfrânare.”
„Dumnezeu vesteşte acum pe oameni, ca toţi, de pretutindeni, să
se pocăiască” (Fapte 17, 30). Adică să vină la viaţă curată, după învăţătura
drept măritoare a Bisericii lui Hristos, iar când vremea le-o va cere, să le
mărturisească cu preţul vieţii, netemându-se de moarte.
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În alt fel nu se poate ridica o stavilă pustiirii ce se întinde peste bieţii
oameni. Iar ridicarea stavilei este ridicarea căsătoriei din desfrânare, la
înălţimea de Taină, între cele 7 Sfinte Taine, tocmai ca oamenii să nu
îngăduie într-însa mulţimea şerpăriilor fărădelegilor.
Cine, în vremea noastră mai crede aşa? Căsătoria nu este numai o
aprindere de trupuri, iar unde este numai atâta vine ura şi face vrajbă!
Nunta este mai mult decât aceasta, este chip al unirii sufletului cu
Dumnezeu. De aceea numai când cei doi soţi sunt uniţi cu sufletul în
Dumnezeu, dăinuieşte şi unirea cea trupească şi aduce roade după
Dumnezeu: copii curaţi, trăgători spre El.
O mare dizarmonie a căsatoriei constă în faptul că instinctul
bărbatului e în conflict cu instinctul femeii. Instinctul bărbatului vrea mereu
femeia, ca prilej al descărcărilor sale genezice. Instinctul femeii însă e
maternitatea. Copilului, până se desprinde de mamă, îi trebuie doi ani,
deci, după rânduiala firii, trebuie să fie lăsată în pace.
Deci, ce va face bărbatul? Sau îşi va perverti soţia, făcând-o să
umble şi ea după plăcerea pătimaşă, căutând să scape de rostul firii sale,
sau o va face criminală, punând-o să-şi ucidă în pântece fiinţa fără
apărare, sau va practica scârba onaniei cu femeia sa (Facere 38, 9),
păzind-o de rostul zămislirii, dar necinstind-o, cum nu se mai poate spune.
Alţii recurg la sterilizare, alţii la aventuri, sau la lupanare. Un atare
bărbat nu-şi va mântui soţia prin naşterea de fii (1 Timotei 2, 15), ci o va
osândii cu ucigaşii şi curvarii, printre care şi el de asemenea va fi. Prea
puţini sunt bărbaţii care-şi stăpânesc instinctul iraţional, prin puterile
raţionale ale sufletului, reglementându-l potrivit cu rostul său originar. Şi
iarăşi, şi mai puţini sunt cei ce convertesc energia prin înfrânare, săltând
sensul firii la rosturi mai presus de fire.
Viaţa curată a CĂSĂTORIEI, după cinstea ei de Taină, este
aceasta:
1. Binecuvântată este numai rodirea (sădirea) de copii; tot ce este
în afară de rostul acesta, în privinţa trupească, este desfrânare şi păcat şi
să nu se mai facă. Iată unde duce blestemăţia ferelii de zămislire: la
îmbolnăvirea nervilor interni ai soţiei, care răspund cu un capăt în şale,
încât femeia nu mai poate.ridica de jos nici un braţ de lemne şi nu mai
poate merge.
Vin durerile de stomac şi de rărunchi, şi acestea uşurează
căpătarea diferitelor boli, care greu se mai vindecă, printre care şi „poala
albă”. Iar a treia supărare este că strică toată rânduiala dinlăuntrul femeii,
şi ajunge desăvârşit neroditoare.
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2. Vremi îngăduite pentru chemarea copiilor sunt numai zilele între
posturi, însă numai dacă amândoi soţii sunt învoiţi, pentru rostul sădirii de
copii.
3. Vremi oprite sunt acestea:
- cele patru posturi de peste an;
- cele trei zile de post pe săptămână: luni, miercuri şi vineri.
- sărbătorile şi zilele asupra sărbătorilor;
- vremea necurăţiei
- vremea de slăbiciune sau de boală a unuia din soţi;
- vremurile de tulburări şi războaie, precum şi orice vreme după acestea,
pentru cei ce au luat parte la ele;
4. Vremea oprită cu mare asprime este toată vremea sarcinii,
precum şi toată vremea alăptării. Iată pentru ce e oprită toată vremea
sarcinii:
- o dată, pentru că nu mai are rost.
- apoi, pentru că toate simţurile celor doi părinţi, dar mai ales ale mamei,
prin care trece în vremea aceea, se întipăresc cu deosebire, în mugurele
ce s-a plămădit.
Deci iată o mare cheie a lucrurilor: precum au fost purtările şi toate
simţămintele mamei în vremea celor nouă luni, aşa va fi şi moştenirea
copilului ce se va naşte pe toată viaţa sa. Iar când se va naşte, până nu
ajunge să priceapă se va juca cu sora „de-a mirele cu mireasa sa”, şi încă
de la şapte ani. Mai târziu va încerca la dobitoace sau se va deda la curvie
cu mâna, pe urmă la curvie în toată regula, patimi care-i vor omorî milioane
de celule nervoase.
Când soţul nu dă pace sarcinii (zice el că nu poate, sau nu vrea
altfel, sau se declară stăpân pe legile naturii) atunci copiii vin pe lume cu
predispoziţia precoce spre sexualitate. Aceasta îi face îndărătnici şi foarte
greu educabili (sunt certaţi cu disciplina, unii genetic prezintă cromozomul
criminalităţii şi, chipurile, circumstanţe atenuante în justiţie). Fug de la
şcoală şi încep aventurile. Deci tot în răspunderea soţului se soldează şi
aceste necazuri. Explicaţia biologică: au crescut în mediul uterin hrăniţi cu
sânge prea îmbibat cu testosteron, hormon sexual masculin.
5. Cei ce se dovedesc neroditori, să se înţeleagă la petrecerea
frăţească, evitând păcatul. Înainte de căsătorie întrebaţi medicii cum staţi
cu aceasta (cu rodirea sau nerodirea pântecelui). Iar de nu aţi făcut-o până
la căsătorie, întrebaţi-i ce se mai poate drege.
6. De la încetarea semnelor femeii, încetează şi datoria căsătoriei,
a chemării de copii.
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7. Urmând acestea nu se mai întâmplă:
a) crime de avort; avortul este un păcat strigător la cer. Crima de avort
este mai mare decât simpla crimă, pentru că ea se face contra unui copil
fără apărare. De aceea cere cap de mamă şi de tată. Sângele lor strigă la
Cer răzbunare, şi puţini sunt cei ce scapă de această răzbunare. În
momentul în care o femeie avortează, ceva bun din ea se pierde şi copiii
care vor urma o să sufere ca urmare a acestei lipse generate de avort.
b) blestemăţia ferelii; c) fărădelegea desfrânării - şi alte spurcăciuni.
Nu apăraţi desfrânarea că nu are nici o apărare. Ea nu întreţine, ci mai
curând sau mai târziu macină dragostea dintre soţi şi duce la ură şi
răzbunare, ca orice păcat
Iată cu ce rânduială să fie soţii de un înţeles. De ce aşa? Iată lămuriri:
O căsătorie creştină nu este cu putinţă decât între creştini convinşi.
Tot ce este sănătos în părinţi înclină spre Dumnezeu, iar tot ce este
păcătos sau bolnav înclină spre începătorul răutăţii iar în copil se bat cap
în cap aceste înclinări potrivnice. Necredincioşii în Dumnezeu nu pot avea
parte de Taina lui Dumnezeu, în care nu cred. Până când cineva este în
afara credinţei creştine dreptmăritoare, tot ce face e păcat şi păcatul îi este
lege. Cu necredincioşii nu e cu putinţă viaţă curată. Prin răbdarea chinuirii
de la ei, pot fi biruiţi de Dumnezeu şi înviaţi din moartea în care trăiesc.
Ajutaţi-le, răbdând toate de la ei, dar împotrivindu-vă păcatului,
chiar dacă ar fi aceasta o mucenicie continuă, neîntreruptă. Deci: „Femeia
să se teamă de bărbat” când Hristos este capul bărbatului, dar când capul
lui este păcatul şi “dumnezeul lui e stomacul”, nu are ce sfat de mântuire
lua de la dânsul. Fără Hristos e mort, iar sfatul morţilor duce sigur la
moarte; acolo să nu mergeţi. De morţi să nu aveţi frică. De cei ce nu se
tem de Dumnezeu, nici vouă să nu vă fie teamă. Toată teama să vă fie de
păcat, căci pe aceasta au avut-o şi Sfinţii.
Vrei copii puţini? Nu lăsa bărbatul să se atingă de tine. Însă, ca să
puteţi face lucrul acesta, trebuie să vă înfrânaţi cu postul, iar eu zic cu
foamea. Căci trupului acestuia de noi nu-i pasă dacă ne bagă în focul
iadului. De aceea ar trebui ca nici nouă să nu ne pese de poftele lui, ci să
le mai ucidem cu postul.
De aceea sunt oprite de la căsătorie următoarele categorii de oameni:
1. a. Nebunii; b. Îndrăciţii; c. Băutorii; d. Slabii de minte, cei cu boli
lumeşti.
2. Rudeniile de sânge până la gradul opt. (Verii de-al IV-lea grad îi
îngăduie pravila bisericească, dar am văzut şi la depărtarea asta copii
însemnaţi cu păcatul amestecării de sânge şi cu sănătatea zdruncinată
pentru totdeauna).
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3. Cei prea deosebiţi cu vârsta. Depărtarea cea mai mare ce poate
fi îngăduită este de şapte ani. Ce trece peste aceasta dovedeşte patima
desfrânării care se răzbună. Văduvii să ia văduve.
4. Vârsta îngăduită pentru fete: de la 18-20 ani, iar pentru băieţi
spre 25 de ani. Adică o vârstă la care să priceapă pe ce cale merg şi cum
trebuie să meargă. Şi încă de ceva trebuie să se aştepte o vârstă mai
mărişoară: ca să se vadă pe cât e cu putinţă toate înclinările dintre cei doi
tineri, care numai cu vârsta se arată. Aşa se întâmplă că înainte de
căsătorie au o purtare, iar după o oarecare vreme răsar alte purtări
(stricăciuni), pentru care bucuros ai fi căutat tovarăşul vieţii în altă parte iar
urmarea e divorţul.
5. Căsătoriile făcute cu sfatul, cu sila părinţilor, care socoteau
averea - patima lăcomiei - n-au dus la sfârşit bun. Averea, toată s-a
împrăştiat.
6. Cercetaţi ce purtări au avut părinţii, cei patru bunici, străbunicii,
căci aşchia nu sare departe de butuc (trunchi).
7. Nu începeţi căsătoria cu păcatul, că siliţi Taina lui Dumnezeu, şiL veţi avea împotrivă. Până la cununia Bisericii, toţi sunt datori a păstra
fecioria nestricată, şi fete şi băieţi. Celui ce crede în Dumnezeu şi ţine
posturile şi are un duhovnic, îi este cu putinţă aceasta. Celuilalt (adică celui
ce nu vrea să ţină seama de Dumnezeu şi de legile Bisericii), nu i-a fost cu
putinţă întâi, nu-i va fi nici apoi..
De aceea, cei ce robesc la patimi trebuie să dovedească întâi
depărtarea de toate patimile şi să ajungă la credinţa lucrătoare, apoi să
întemeieze căsătorii, căci altfel numai înmulţesc răul în lume şi între
oameni, mai osândind şi pe alţii împreună cu dânşii. Iată de ce trebuie
fecioria nestricată să o aibă şi feciorii.
Faceţi bine şi ţineţi post osteniţi-vă trupul să nu azvârle şi ... este
Dumnezeu, care ajută pe toţi cei ce zic: „Doamne, ajută-ne!”. Întăriţi-vă cu
Sfânta Împărtăşanie, şi nu se poate să nu se poată.
Cei ce vor începe senzualismul inainte de căsătorie, chiar cu
partenerul sau partenera, greu vor plăti acest păcat, cu atât mai mult cu cât
nu s-au mărturisit înainte de căsătorie, ca să-si ia iertare de la Dumnezeu.
Să vă doriţi copii de la început, din tinereţe, până ce părinţii nu s-au
hodorogit de grijile vieţii şi de alte păcate, căci sunt mai ageri şi de mai
multă nădejde în viaţă. Copiii de la bătrâneţea părinţilor sunt mai stinşi,
pare că lipseşte vlaga din ei şi duc o viaţă chinuită, pentru că au moştenit o
zestre slăbită. Căci viaţa şi aşa este o cheltuire neîndurată, şi dacă mai e şi
cu greşeli, le dai ca povară copiilor. Totuşi se poate ajunge până la 12
copii fără cusur, ceea ce va veni vremea să fie o datorie.
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Nici abuzul, nici refuzul.
„Împlinirea oricărui instinct al firii e însoţită de o plăcere. Omul,
numai omul, din toate vieţuitoarele, vrea să despartă funcţia biologică a
instinctului în două: vrea să separe rostul instinctului de plăcerea ce-l
însoţeşte, alegându-şi plăcerea şi refuzându-i rostul”. Asta se aplică
instinctelor primare : de înmultire / reproducere şi de supravieţuire
( mâncare, băutura, odihnă...).
Plăcerea, căutată numai pentru ea însăşi, cheamă repetarea din ce
în ce mai deasă a actului, până ce ajunge la distrugerea sistemului nervos.
Mai mult chiar: ea aprinde organismul şi-l împinge până dincolo de
posibilităţile sale funcţionale; ea provoacă frângerea oricărei cenzuri
morale şi-şi duce supuşii până la doaga nebuniei.
În convieţuirea căsătoriţilor nu-i bun nici abuzul, nici refuzul. Abuzul
atinge pe soţ, refuzul pe soţie, dar şi pe soţ. Cum aceasta? Aşa-i făcut
omul de Dumnezeu: bărbat şi femeie într-un singur trup. Cu cunoştinţele
contemporane de biologie, de endocrinologie şi de neurologie putem
înţelege clar acest lucru.
Ştiinţa dovedeşte că desfrânarea, sau risipirea de orice fel, omoară
milioane de celule nervoase. Sistemul nostru nervos, ca să servească
solicitările vieţii în bune condiţii, are nevoie de o bună şi corectă
functionare a glandelor noastre endocrine. Glandele acestea sunt înşirate
în număr de 7-8, pe toată verticala staturii noastre.
Ne oprim puţin la cele sexuale. Aici-i aici! Aici au fost lăsaţi oamenii
fără nicio cunoştinţă exactă. Ba li s-au spus multe minciuni şi fiecare a fost
lăsat în voia lui, cu greşelile şi ereziile sale. S-o luăm fugitiv cu puţină
biochimie endocrină.
Sexele (bărbat şi femeie) se caută la maturizare unul pe celălalt,
trecând peste orice bariere, ale oricui. Totuşi e bună (foarte bună chiar) şi
puţină minte şi cât de cât cunoştinţa pozitivă a faptului acesta, a
continuităţii vieţii [prin naştere].
Constituţional, natura bărbatului are o glandă în plus faţă de femeie:
prostata. Această glandă, cu rol dublu (endocrin si exocrin) spune foarte
multe şi importante lucruri în iconomia vieţii şi în interpretarea corectă a
foarte multe necazuri ivite în familie. Pentru clarificare, trebuie spus şi
numele produşilor de biosinteză ale glandelor: hormonii.
Aceştia sunt substanţe de biosinteză, produse de glande şi vărsate
în circuitul intern al sângelui, cu ajutorul căruia circulă prin tot organismul,
ei având rol în activitatea şi activarea sistemului nervos, deci a tuturor
organelor, în scopul de a menţine organismul întreg şi în bune condiţii de
viaţă internă şi externă.
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Iată din tainele prostatei: aceasta sintetizează săruri ale acidului
glutamic, substanţe absolut necesare sistemului nervos, atât al bărbatului
cât şi al femeii. Dar nu le prepară decât bărbatul! Aici este explicaţia,
fundamental biologică, în temeiul căreia femeia este atârnătoare de bărbat.
Fără substanţele lui endocrine, ea se degenerează nervos, mintal, etc. Aici
începe să se înţeleagă de ce au urmări nefaste şi abuzul şi refuzul.
Dacă aceste substanţe extrem de valoroase pentru iconomia vieţii
în bune condiţii a sistemului nervos (în interior) sunt risipite (în exterior) pe
plăcerea de care nu te mai saturi - atunci încep să apară urmările. Celula
nervoasă este singura din organism care nu se mai reface. Abuzul
păgubeşte pe bărbat de necesarul de substanţe glutamice a sistemului
nervos (15 miliarde de neuroni) şi încep fenomenele de carenţă nervoasă,
care pot ajunge până la slăbirea totală a funcţiei mintale. S-au văzut atâtea
cazuri de tâmpenie a minţii şi a pierderii totale a memoriei, fără să fie şi
alte boli în organism. Respectivul era suprasolicitat, iar el s-a predat.
Urmările sociale se înţeleg.
Refuzul păgubeşte pe femeie. Unul din refuzurile obişnuite este
acela „întemeiat” pe stăvilirea numărului de copii. Modalitatea aceasta este
viciul „onaniei” cu femeia. Păgubesc amândoi - pagubă biologică ce se
resimte în sănătatea amândurora.
Minţirea, trişarea, ferirea (sunt unul şi acelaşi viciu), duce în mod
normal la o nervozitate şi la o nemulţumire unul faţă de altul, pe care
natura în nevinovăţia ei caută să o remedieze. Şi cum o remediază?
Căutând fiecare din părinţi alt partener, ca să nu falsifice convieţuirea. În
fond e o rezolvare greşită, vinovată faţă de unitatea de dragoste a Tainei
Cununiei. Deci, dacă o femeie greşeşte cu altcineva, de vină (de trişarea
lor) e „ferirea” soţului, care o împinge la gestul căutării altuia care să fie
corect cu natura. În majoritatea cazurilor de necredinţă a femeii e de vină
soţul, că nu şi-a umplut casa de copii. Deci, cine fuge de copii, fuge de
responsabilitate. Şi unde fuge? În iresponsabilitate. Când însă îţi iei
răspunderea de a rodi copii, Stăpânul vieţii îţi va ajuta să ai şi ce le da de
mâncare şi-ţi va asigura şi cinstea căsătoriei.
În constituţia biologică a femeii e pusă obligativitatea naşterii a 3-4
copii, în ordine naturală. Mai mult chiar, o altă constrângere de care trebuie
ţinut seama e foliculina, hormon toxic şi cancerigen care se neutralizează
abia de la 3-4 copii în sus. Este toxic la nivelul creierului, dând continue
dureri de cap şi foarte intense; cancerigen la nivelul sânului sau uterului
(fibroame uterine).
De cleştele acestui hormon nu este scăpare decât de la 3 - 4 copii
în sus, cu sarcinile în mod natural, cum apar ele normal. Această ordine
naturală a sarcinii e singura cale care asigură sănătatea copiilor.
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Salturile peste sarcini, lepădările de copii, indiferent cu ce metode şi
din ce motive, ating sănătatea copiilor ulteriori, dacă mai vin.
Dar chiar dacă nu mai vin alţii, legea divină pedepseşte şi
retrospectiv, pe cei făcuţi cronologic (n. ed.: pe cei născuţi în ordine
naturală). Aşadar, în însăşi constituţia endocrină a femeii e pusă
obligativitatea naşterii de mai mulţi copii. E chiar condiţia de mântuire a
femeii după cum i-a descoperit Dumnezeu Sfântului Apostol Pavel. Soţul
care nu vrea copii nu trebuie luat, e un criminal camuflat al soţiei sale. Nu e
din turma lui Hristos! Abia de la 3-4 copii în sus, făcuţi în ordinea naturală
în care apar, se neutralizează acţiunea toxică şi cancerigenă a foliculinei.
Practica confirmă aceasta. Sunt mame cu 10-12 copii făcuţi, care trăiesc şi
ajung la vârsta de 80 de ani, sănătoase, în destulă putere, fără să le doară
capul sau să fi fost bolnave.
Femeile mai pătimesc şi de crizele climateriului (menopauză), de la
50 - 52 de ani. Când viaţa lor de până aici a fost corectă şi conform cu
natura, tulburările acesteia trec aproape neobservate. Echilibrul endocrin e
asigurat de normalitatea convieţuirii şi a roadelor făcute până aici. În cazul
viciilor de convieţuire, perioada aceasta e adevărată nebunie.
Tot în treacăt pomenesc de acţiunea toxică a alcoolului. Dacă 6
grame de alcool la litrul de sânge e capabil să sudeze o mulţime de
spermatozoizi câte doi, cap la cap, fără să le tulbure viaţa, atunci ce vom
zice de beţivii notorii?
Toxicitatea tutunului duce la cazuri excesive, dar nimeni [dintre
fumători] nu vrea să ştie de carenţa organică pe care o are sau chiar de
atrofierea funcţională... Alcoolismul, beţivitatea bunicilor apar în nepoţi ca
tulburări şi insuficienţe nervoase până la nivelul de epilepsie. Beţia e mare
pacoste care se înscrie genetic în patrimoniul ereditar şi duce treptat, dar
sigur, la degenerarea omului din neam în neam, duce la degenerarea
neamului.
3.2. DESPRE NECAZURILE OAMENILOR
Fragmente din cartea - Părintele Arsenie Boca, Despre durerile
oamenilor vol 1: din învățăturile Părintelui Arsenie Boca, ed. Credința
Strămoșească, 2003
Nouă, toate necazurile ne vin de la greşeli, nu de la Dumnezeu. El
numai le îngăduie, şi spală cu ele vinovăţiile noastre. Oamenii însă tare
greu pricep, că ispăşirea prin necazuri dovedeşte, nu părăsirea lui
Dumnezeu, ci milostivirea Lui. Ba, chiar prin aceea ştim că are Dumnezeu
grijă de noi, dacă vom avea necazuri.
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Fiind atotbun şi înţelept, ne poartă de grijă şi ne spală, cu
milostivire, ori vrem, ori nu vrem, ori pricepem acum, ori vom înţelege pe
urmă. Căci: „Dumnezeu este îndelung răbdător şi mult milostiv, dar
nepedepsit nimic nu lasă” (Naum 1, 3). El aşteaptă o vreme să vadă, ne
grăbim noi cu pocăinţa de bună voie sau nu? Învăţăm din necazurile altora,
sau aşteptăm să ne spargem şi noi capul de ele ?
Lucrul care îi arde pe toţi oamenii este pocania - pocăinţa - pe care
o trimite Dumnezeu, ori vrem, ori nu vrem. De aceea este bine ca să ne
pocăim de bună voie, să nu aşteptăm să ne trimită Dumnezeu pocăinţa
prin necazuri de tot felul, căci pricinile pentru necazuri sunt păcatele
noastre. Deci, dacă păţeşti necazuri în viaţă, află că ai făcut greşeli.
Necazurile sunt mâna întinsă a milei lui Dumnezeu către noi.
I.

Beteşugurile trupului

Din trei pricini se îmbolnăveşte trupul:
1. De otrăvuri din lipsa postului. Carnea este o otravă şi se mistuie tot cu
ajutorul unei otrăvi care este fierea.
2. Din naştere, pentru că fie mama sau tata nu a fost treaz când s-a
zămislit copilul. Femeilor, fugiţi de bărbaţi ca de foc când sunt ameţiţi
de băutură.
3. Din desfrânare, pentru că trec măsura cuvenită şi încep să-i doară
spatele, spinarea, şalele, slăbesc nervii, devin iuţi şi nerăbdători. Toate
acestea, pentru că nu şi-au înfrânat poftele (puterile). Este tocmai ca
bogatul care sărăceşte. Aşa şi trupul care şi-a mâncat toată vlaga.
Cine nu se leapădă de carne va fi încolţit de mânie şi desfrânare.
Războiul stomacului însă e primul război pe care l-a pierdut omul şi prima
biruinţă a diavolului. Şi cu el nădăjduieşte să câştige şi pe oameni şi să-i
desfacă de Dumnezeu. Şi să ştiţi că, de nu-şi vor trage de seamă oamenii,
diavolul va birui.
Iată de ce strigăm, s-audă toţi: ‘napoi la post, căci fără de post ne
merge rău! Şi iată cât de rău: cine nu se leapădă de carne şi de grăsime
repede va fi-ncolţit de mânie şi de desfrânare, celelalte două laturi ale
lăcomiei stomacului. Să vedeţi cum: mâncarea de carne (şi mai ales
mâncată cu împingerea necurată a poftei) ca să se facă sânge, are nevoie
de fiere, care este otravă – veninul nostru.
Fierea aceasta topeşte carnea şi grăsimea întocmai cum topeşte
soda slănina, când fac femeile săpun. Fierea e o otravă tare. Dacă
sporeşte mâncarea de carne, sporeşte şi otrava cu care trebuie topită. Şi
atâta sporeşte, cât nu mai încape în beşica ficatului şi-atunci simţi dureri la
capătul pieptului, căci stă beşica să crape de plină.
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Fierea câtă nu încape umblă prin sânge de sus în jos fără rost şi,
otravă cum e, atacă nervii, îi slăbeşte. De aici vine nerăbdarea, de aici vine
nervozitatea, de aici mânia, din fierea care atacă nervii. Aici e cheia: de ce
se supără unii aşa de uşor din nimicuri, din fleacuri, să moară de
supărare? Pentru că li-e plin sângele de fiere şi li se rup telefoanele – că
aşa le zic la nervi – şi cea mai uşoară vorbă îi aprinde şi-i chinuie grozav şi
ei la rândul lor îi chinuie pe alţii.
Deschideţi uşa, ca să audă şi cei de afară! Deschideţi-o bine. Dar
deschideţi şi voi toţi uşile sufletelor voastre, ca să intre duhul luminii, că să
auziţi şi să nu vă aflaţi numai auzitori, ci şi împlinitori! Postul aduce
însănătoşire. În mâncarea de carne mai sunt şi alte primejdii, o mulţime de
otrăvuri care încă dărâmă casa de pe noi. Acelea aduc: bolile de inimă,
durerile de rărunchi, de ficat şi altele. Toate se tămăduiesc de la sine
înlăturând pricina care le-a adus, curăţind sângele prin post. Căci toate
bolile sunt cu putinţă dacă sângele este otrăvit.
Vrei să te însănătoşeşti, fă calea întoarsă. Deci luaţi aminte la ce
mâncaţi, căci uite aşa pedepseşte Dumnezeu nesocotirea postului cu boli,
şi încă unele fără leac, cum de pildă e cancerul… Paralizia sau
slăbănogirea unei jumătăţi de trup tot din nesocotirea postului se trage. De
obicei cu paralizie pedepseşte Dumnezeu pe toţi nesătuii de avere. Ea
poate fi moştenire. Şi-atunci, dacă simţi acest lucru, ai putea-o ocoli sau
stinge postind foarte mult. Nesătuii de avere şi-au făcut socoteala greşită,
zicând că dacă postesc nu mai pot alerga şi lucra. Ei au crezut sfatul
viclean al dracului iubirii de avere, deci au făcut o socoteală greşită
înaintea lui Dumnezeu.
De aceea, toţi harnicii să ia aminte şi să ţină post, ca nu cumva
după multă alergătură deşartă să vină o vreme să trebuiască să stea la pat
tot restul vieţii. Dar şi aceasta de li s-ar întâmpla, tot milă de la Dumnezeu
să o socotească, deoarece le dă prilej de a cumpăni şi de a-şi cunoaşte
greşeala. Căci Dumnezeu nu pedepseşte spre moarte, ci spre întoarcere.
Căci trupul nu plăteşte nimic când din el scoţi unealta rea.
Sfinţii au scos cu totul altceva: sfeşnic a Duhului Sfânt. Prin urmare, cine
nu păzeşte postul i se va aprinde în gură para mâniei, de unde începe
toată vrajba, iar în trupul lui vor încolţi boli peste boli.
II. Vrajba în casă
Ascultaţi pricinile pe care le au şi apoi ce să facă ca să nu le mai
aibă. Vrajba în casă vine din păcate. Toate îşi au izvorul în păcate.
1. Neapărat vine vrajba în casă dacă căsătoria s-a început cu
stângul, adică cu desfrânarea.
2. Mai vine, apoi, dacă soţii trăiesc în căsătorie nelegitimă, sau fără
cununie bisericească. Este un prim păcat, pe care toţi îl plătesc cu vrajba.
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De aceea, toţi trebuie să intre la cuminţenie şi să se legiuiască dacă sunt
aşa.
3. Din curvii nemărturisite, făcute înainte sau după căsătorie. Astfel
au intrat într-o casă nouă cu o pecete drăcească pe trupul şi pe sufletul lor
şi, pentru că nu s-au mărturisit, acel păcat are să le spargă casa, tocmai
pentru că n-au omorât pe diavolul care este cel care făcea acest lucru.
4. Lăcomia de avere a unui părinte când şi-a măritat fata sau şi-a
căsătorit feciorul. O asemenea căsătorie nu ţine, pentru că s-a făcut cu o
lucrare a diavolului. De vei mărita fata ta numai pentru avere, căsătoria lor
va sfârşi cu vrajbă sau cu spargerea casei aceleia. Prin urmare, cuminţiţivă părinţilor cu sfaturile când vă măritaţi fetele sau vă însuraţi feciorii.
5. Nepotrivirea de vârstă. Sunt părinţi care îşi mărită fetele la 14-16
ani, iar la 18, 19 ani fata lor este văduvă sau divorţată şi încă cu copil.
Aceasta din cauza nepotrivirii de vârstă, căci ce poate face o fată aşa
tânără în faţa unui vlăjgan, om în toată firea? Această diferenţă mare de
vârstă este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Şi din cauza aceasta, casa
aceea nu ţine ci se sparge şi în aceste cazuri părinţii trebuie să
recunoască că au dat un sfat prost.
6. Din negrija de suflet a celor din casă, din negrija de spovedanie,
de Sfânta Împărtăşanie şi de rânduielile Bisericii, care sunt poruncile lui
Dumnezeu. Fiindcă dacă nu le păzesc pe acestea, le păzesc pe ale
diavolului, şi astfel nu pot să aibă linişte.
7. Din petrecere fără post. Cei ce se umplu de mânie sunt cei plini
de fiere, care se înmulţeşte în corpul omului atunci când mănâncă multă
carne şi nu posteşte. Plini de fiere fiind, se umplu de mânie şi astfel îşi sar
în cap unii la alţii. Aşa, pentru o vorbă cât de neînsemnată, pentru o bucată
de lemn ce nu e la locul ei, îi sare în cap celuilalt.
8. Şi o ultimă pricină este desfrânarea soţilor. Dar soţii cum
desfrânează, când sunt legiuiţi? Aşa bine, căci nu mai ţin seamă de
miercuri, de vineri, de zilele postului şi de sărbători. Nu mai ţin nici o
rânduială. Şi bate Dumnezeu nerânduiala ca să se facă rânduială.
III. Paguba din curte, paguba în agoniseala voastră
Iată pricinile pentru care Dumnezeu trimite pocania asupra avutului nostru.
1. Unii din stăpâni le drăcuie şi atunci să nu se mire dacă li se
împlineşte cuvântul spus, căci dă Dumnezeu după cuvântul lor.
2. Lucrează Duminica. Că dacă Dumnezeu n-a lucrat Duminica, nici
ţie nu îţi este îngăduit să lucrezi şi dacă vei lucra, vei pierde nu numai ceea
ce ai lucrat Duminica ci şi ceea ce ai lucrat în cursul săptămânii. Să nu
ascultaţi de sfatul nimănui când este vorba de cinstirea Duminicii. Fiecare
îşi are socoteala lui, tu însă ai un suflet. Căci va veni vremea să ceri apă
cu bilet [perioada lui satana].
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3. Şi mai are pagubă cel ce se uită la agoniseala sa ca la ochii din
cap. Şi-a lipit inima lui de lucruri pieritoare. Pentru altceva a dat Dumnezeu
inima, nu ca să ţi-o împotmoleşti cu gunoiul lumii, ci ca să ţi-o îndrepţi spre
Tatăl, Cel din ceruri. Pe El să-L iubim, de El să ne lipim inima, căci
neasemănată este plata pe care ne-o dă Dumnezeu, faţă de cea dată de
lume. De aceea nu-ţi lipi inima ta nici de proprii tăi copii, căci de-i pătimi
durere în cele iubite peste măsură, cine te va mângâia?
4. Ai cumpărat din mână rea, din mână pătimaşă, din mâna care a
furat sau de la unul care a curvit. De aceea, mai înainte de a o amesteca
cu ale tale, dă-i puţină apă sfinţită, cu făină, căci să ştiţi, păcatele trec şi
asupra pământului pe care-l calci şi asupra vitelor.
Când a fost izgonit Adam din Rai, Dumnezeu a blestemat pământul:
„Pentru că ai ascultat de glasul femeii tale şi ai mâncat din pomul din care
ţi-am poruncit: «numai din acela să nu mănânci, şi ai mâncat dintr-însul»,
blestemat să fie pământul întru lucrurile tale! Întru necazuri vei mânca
dintr-însul în toate zilele vieţii tale! Spini şi pălămidă îţi va rodi ţie şi te vei
hrăni cu iarba pământului! În sudoarea feţei tale îţi vei mânca pâinea ta,
până când te vei întoarce în pământul din care eşti luat; că pământ eşti şi
în pământ te vei întoarce” (Facerea 3,17-19). Iar femeii i-a zis: „Voi înmulţi
mereu necazurile tale şi suspinul tău; în dureri vei naşte copii şi spre
bărbatul tău va fi întoarcerea ta şi el te va stăpâni”(Facere 3,16)
5. Cineva se ţine de vrăji asupra ta, iar tu nu ai ocrotirea lui
Dumnezeu asupra ta. Cineva lucrează cu diavolul asupra ta şi asupra
vitelor tale şi atunci şi tu tânjeşti şi vitele tale. De ce pot lucra aceste
puteri? Pentru că tu n-ai ocrotirea lui Dumnezeu. Şi ca să nu mai poată
lucra duhurile rele, curăţeşte-ţi trupul tău prin post, fă sfeştanie, pune-ţi o
Sfântă Cruce în curte şi roagă-te lui Dumnezeu să te ocrotească.
6. Mai poţi avea necazuri şi din cauză că, în curtea în care stai tu,
sau pe pământul pe care-l lucrezi apasă jurăminte, blesteme sau
nedreptate: să luaţi seama, să nu tăiaţi o brazdă din pământul care nu este
al vostru, căci aduce moarte, dar se mai poate să ai asupra curţii şi alte
păcate. Poate ca ai cumpărat această curte cu bani munciţi într-o vreme
când poate trăiai în desfrânare. De aceşti bani, deşi i-ai muncit, nu te vei
putea folosi, căci şi asupra lor atârnă şi apasă păcatele de atunci şi te
urmăreşte Dumnezeu până în pânzele albe. Pentru ce? Pentru că nu te
mărturiseşti, pentru că ţii şerpii în sân şi Dumnezeu lasă să te muşte.
7. Apasă blestemele părinţilor sau ale altuia asupra casei tale şi
asupra ta sau, ce este şi mai des, copiii lepădati şi îngropaţi ici, colo. Ba în
gunoi, ba lângă o altoaie. Şi lepădarea copiilor este păcat strigător la cer.
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8. Stăpânii au păcate nemărturisite din tinereţe sau mai pe urmă şi
nu le-au ispăşit, că nu-i destul să le spui sub patrafir, trebuie să le şi
ispăşeşti, de bună voie. De aceea vine bătaia lui Dumnezeu asupra
voastră, peste tot, pe câmp, peste vite şi peste tot lucrul mâinilor voastre.
IV. Copiii îndrăciţi, neascultători, necredincioşi şi desfrânaţi
Toţi părinţii luaţi aminte, şi ceilalţi de asemenea fiţi cu băgare de
seamă ca să nu cădeţi în astfel de greşeli. Copiii îndrăciţi vin din
următoarele pricini:
1. Părinţii nu au păzit postul şi nu s-au putut înfrâna de la poftele
trupeşti şi aşa au călcat zilele şi timpurile neîngăduite care sunt: Miercurea,
Vinerea, Duminica, sărbătorile de peste an şi posturile întregi. Toţi copiii
care rezultă sunt neascultători şi îndărătnici, pentru că nici părinţii lor nu au
ascultat de poruncile lui Dumnezeu de a păzi zilele sfinte.
Întrebaţi-vă cugetele şi vă vor spune ce este îngăduit. Astfel, îi veţi vedea
plângând şi veţi plânge şi voi şi aşa veţi ispăşi păcatul în care i-aţi zămislit.
Desigur că vă doare, dacă nu le-aţi fi făcut nici nu v-ar fi durut.
2. Mamele nu s-au păzit până la curăţenie deplină şi aşa se nasc
copii plini de bube şi pot muri. Şi dacă în vremea aceea tata a mai fost şi
beat, se naşte un copil care va fi slăbănog fie cu mintea, fie cu trupul, fie
cu amândouă. Şi iată cum vei avea pocania de la Dumnezeu cu propriul
tău rod.
3. În vremea sarcinii nu te-ai păzit de bărbat, de aici mulţi copii se
nasc morţi sau mor de tineri sau dacă trăiesc alunecă în curvie, pentru că
s-a întipărit pecetea curvească pe ei încă din pântecele mamei lor.
Se găsesc acestea în Sfânta Scriptură, căci toate prin câte trece mama, în
vremea celor 9 luni de sarcină, fie bune, fie rele, se întipăresc şi în copil.
Când va creşte mare, toate îi vor răsări în cale.
Roadele curviei părinţilor se văd, ca în oglindă, în comportarea
copiilor lor: fetele cu fusta scurtă, sau cu buricul gol; băieţii şi bărbaţii cu
belciuge în urechi.
„Dar care din voi se roagă când sunteţi însăcinate: Doamne, dă-mi
un copil bun, cuminte, care să-ți slujească Ţie; pentru Tine Doamne? Care
din voi aţi citit în timpul sarcinii Acatistul Maicii Domnului şi alte cărţi
bisericeşti? Voi ziceţi că n-aveţi timp să vă rugaţi. Cereţi la Maica Domului
şi la Domnul Iisus Hristos şi vă vor da. Dacă nu faceţi rele, vă iese şi
copilul aşa cum îl doriţi.” Dacă are cineva minte sigur va lua aminte şi se va
îndrepta.
……………………………………………………………………………
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Dumnezeu vrea să-i ajute pe toti, dar nu toti primesc purtarea Sa de
grijă. Așa se face că sunt oameni păcătoși care n-au necazuri. Pe aceștia
i-a lepădat Dumnezeu.
Căci știindu-le firea, precum că nu au leac si nu pricep nimic din
ocârmuirea Sa, îi lasă în păcatele lor. Aceștia sunt cei de care zice David
în Psalmul 72, că: „N -au nici o suferinta până la moarte și-s plini de
sănatate; cu oamenii la osteneli nu iau parte, și nu sunt supusi la bătăi ca
ceilalti oameni. Râd de toată lumea și grăiesc de sus. Iată, necredincioșii
huzuresc în lumea aceasta și-și adună bogății”. Așa că multi din neștiință
„râvnesc soarta (pământeasca a) necredincioșilor, văzând propăș irea
păcătoșilor”, dar când înțeleg „sfârșitul păcătoșilor” - iar aceasta le vine
numai când intră la “Altarul Domnului” - abia atunci nedumerirea li se
împrăștie. Căci la Altarul Domnului, unde „se afla ascunse toate comorile
cunoștintei și ale înțelepciunii” (Coloseni 2, 2-3), în Iisus Hristos adică, ei
află că „Pentru vicleșugul lor îi pune Dumnezeu pe căi alunecoase și-i lasă
să cadă în prăpastie și ajung la pustiire” (Ps. 72, 3-19).
Nu fericiți, așadar, pe cei ce n-au necazuri în lumea aceasta. Căci,
cunoscându-i Dumnezeu că n-au minte să-I înțeleagă voia, nu le mai
rânduiește o ispășire, în lumea aceasta, ci osândă în cealaltă. Iată de ce,
Dumnezeu preamilostivul și când osândește la iad tot milostiv se
dovedește și, ca un mai înainte știutor din veci a toate, nu le trimite
necazuri pe potriva păcatelor lor, căci mândria lor, cea peste măsură de
mare, nu rabdă nicidecum ispășirea prin umilință. Dimpotrivă, încercarea
lui Dumnezeu de a-i spăla prin ispăș irea cea fără de voie, lor li s-ar
întoarce tocmai pe dos. Căci ei, iubind mai tare mândria și slava deșartă a
lumii acesteia decât smerenia ș i supunerea lui Dumnezeu, tocmirea
nebună a minții lor îi aruncă în deznădejde, din care fac cel mai mare si
mai de pe urmă păcat în lumea aceasta: sinuciderea, sau omorârea de
sine. Ori toate celelalte păcate ce le-ar putea face omul, adunate la un loc,
sunt mai mici decât acesta singur. De aceea, din milostivire mai presus de
înțelegere, pentru mulțimea neputinței lor, nu-i bagă Dumnezeu în cuptorul
smereniei, că nu pot să rabde, ci vor merge în osândă, dar nu în osânda
cea mai mare, ca ucigașii de sine.
3.3

DESPRE LUPTA ȘI PIEDICILE DIN CALEA MÂNTUIRII

Capitolele 3.3 – 3.9 conțin fragmente din cartea - Părintele Arsenie
Boca, Fericirea de a cunoaste calea, ed. Credinta Stramoseasca, 2006
Pe o asemenea mărită CALE, nimeni nu poate merge singur de nu
va veni în obştea Bisericii şi să fie dus de mână, de mâna nevăzută a
Mântuitorului, prin Preoţi, ucenicii Săi văzuţi în fiecare rând de oameni.
Deci, în calea Duhului, nu poţi merge fără ucenicie la duhovnic.
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Mulţimea ispitelor, vicleniile potrivnicului nevăzut, războindu-ne prin
lucrurile sau oamenii văzuţi, oricând ar putea scoate pe ucenicul Domnului
din calea mântuirii şi să-l rătăcească, dacă duhovnicul n-ar avea
meşteşugul, ştiinţa şi puterea de la Dumnezeu, ca să împrăştie şi mereu să
strice lucrăturile potrivnicului.
Pricepem prin urmare că ucenicul sau credinciosul e dator cu
ascultarea din dragoste către duhovnicul său, căci fără darul acestuia e cu
neputinţă izbăvirea de necazuri şi mântuirea. De aceea au zis Sfinţii, că
cine vrea să se mântuiască cu întrebarea să călătorească. Aceasta pentru
că oricine - luaţi aminte - care s-a hotărât să iasă din calea păcatelor, sau
gâlceava fărădelegilor, se va trezi, deodată, că i se ridică împotrivă trei
vrăjmaşi unul după altul: lumea, trupul şi diavolul.
1) „LUMEA” este primul vrăjmaş şi prima piedică în calea mântuirii.
Prin „lume” se înţeleg oamenii necredincioşi, e lumea celor ce din toată
voia s-au unit cu sfaturile dracilor, e lumea pentru care nu s-a rugat
Mântuitorul (Ioan 17, 9). E gura satului, gura vecinului şi de multe ori gura
şi faptele celor din casă cu tine (Matei 10, 36). Oamenii aceştia ai lumii au
o ciudată „ruşine de a fi buni”. Bunătatea ta îi arde şi se trudesc să te
scoată de vină cu tot felul de ponoase.
Aceştia, sau lumea, îţi iartă orice ticăloşie ai face, oricât ai
îndărăpta cu sufletul, dar nu te iartă nicidecum să le-o iei un pas înainte şi
să te faci mai bun. Lumea e veacul viclean (Galateni 1, 4), placul oamenilor
(Efeseni 6, 6) şi slava deşartă (I Ioan 2, 16). Gura lumii grăieşte ale
stăpânitorului ei (I Ioan 5, 19), diavolul. De aceea avem poruncă: Nu iubiţi
lumea, nici cele din lume: pofta trupului, pofta ochilor şi trufia vieţii, care nu
sunt de la Tatăl (I Ioan 2, 15-16).
Cine vrea să biruie prima piedică în calea mântuirii, „lumea”, are la
îndemână acestea trei: răbdarea, iertarea şi rugăciunea.
Cu răbdarea suntem datori, pentru că mai înainte de a veni la
ostenelile mântuirii sau la calea lui Dumnezeu făceam şi noi ale „lumii”,
înmulţind păcatele, şi ne-am băgat datori iar acum trebuie să plătim cu
durere cele ce le-am făcut atunci cu plăcere. Deci acum trebuie să plătim
ale noastre cele de atunci, ca pentru răbdare să dobândim mântuirea de la
Dumnezeu.
Pe urmă, cine vrea să biruie „lumea” e dator cu iertarea, oricâte
necazuri ar pătimi de la oamenii lumii, ca unul ce ştie că fraţii săi stau legaţi
într-o robie străină, în întunericul necunoştinţei de Dumnezeu şi de ei
înşişi. Iar în al treilea rând, cine biruie lumea, se roagă Tatălui în ascuns
sau în gând pentru orice fiu al lui Dumnezeu, oricât de rea purtare ar avea,
şi oricâte rele ţi-ar face.
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Căci răbdarea răului, iertarea fraţilor şi rugăciunea în ascuns
au putere înaintea lui Dumnezeu şi pentru ele biruie El şi schimbă spre
bine pe cel ce te necăjeşte. Iar cu acestea, te-ai făcut pricină de mântuire
pentru fratele tău din „lume”. Căci zice Scriptura: „Până la o vreme va
răbda cel cu îndelungă răbdare şi pe urmă i se va răsplăti lui cu bucurie...”.
„Nebunul însă roagă pe Dumnezeu să-l miluiască; dar venind mila nu o
primeşte, fiindcă n-a venit precum a vrut el, ci precum Doctorul sufletelor a
socotit că e de folos. Şi de aceea se face nesimţitor şi se tulbură şi uneori
se războieşte aprins cu dracii, alteori huleşte pe Dumnezeu; astfel,
arătându-se nemulţumit, nu primeşte decât bâta”.
În rugăciunea cu gândul să fii smerit, să-ţi aduci aminte de
greşalele tale, şi zi: „Doamne, iartă-i vorbele şi mie faptele”! Căci asupra
smereniei desăvârşite, vrăjmaşul nu poate nimic; şi făcând aşa ori de câte
ori împrejurarea o cere, dar şi când nu o cere, cu ajutorul lui Dumnezeu,
treci cu bine peste prima piedică a vrăjmaşului pe care ţi-o ridică prin fraţii
tăi din lume, mai slabi de înger.
Cine are darul său „Duhul dragostei, al răbdării şi al gândului
smerit”, în vreme ce se luptă după lege (II Timotei 2, 5), iar legea e
dragostea, poate vedea lucruri minunate. Aşa de pildă, noi nu ştim tainele
lui Dumnezeu, pe cine mântuieşte din lume şi pe cine osândeşte:
- dacă se va mântui cel ce se sălbătăceşte asupra ta, atunci prin răbdarea
ta, iertarea din inimă (Matei 18, 35) şi rugăciunea ta îl va birui Dumnezeu,
şi cu smerenia ta va alunga dracii dintr-însul;
- dacă, însă, fratele acela mai are de chinuit în robie străină sau îşi va
pierde sufletul, atunci la purtarea ta cea după Dumnezeu răutatea lui va
creşte şi desăvârşit se va sălbătăci împotriva lui Dumnezeu.
2) „TRUPUL” cu firea lui stricată şi cu iubirea de sine este al doilea
vrăjmaş sau piedica a doua.
Când diavolul, duşmanul cel mai înverşunat al omului, se vede
bătut la prima piedică, „lumea”, cea mai uşoară ce o ridică în calea robilor
lui Dumnezeu, le ridică piedica a doua, adică: propriul lor trup, cu firea lui
stricată prin viciile trupului şi cu iubirea de sine
Se tânguie trupul ca să te milostiveşti de el, o tânguire vicleană a
stricăciunii, care nu trebuie ascultată ci scoasă şi firea făcută iarăşi curată.
De aceea Părinţii i-au zis trupului: vrăjmaş milostiv şi prieten viclean.
Trupul, nărăvit în vremea negrijei de mântuire cu patimile şi poftele care
l-au desfrânat şi l-au scos de sub conducerea minţii - sau au scos mintea
de la conducere - se răscoală împotriva sufletului şi se întărâtă până şi
împotriva lui Dumnezeu:
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„Deoarece pofta cărnii este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu,
fiindcă nu se supune legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate” (Romani 8,
7). Aşa se face că fiecare ducem un necredincios în spate, trupul de pe
noi. De la starea asta şi până la a face trupul nostru să fie templu al
Duhului Sfânt e de luptă, uneori toată viaţa.
Instinctul (sexual), ce există în diferenţa dintre bărbat şi femeie,
dacă e ascultat, satisfăcut, te împinge să rupi zăgazul rânduielii şi te
îndeamnă să ieşi afară de cale, căci pentru instinct, rânduiala e o tiranie.
Instinctul rupe zăgazul rânduielii şi te îndeamnă să ieşi dintr-o ascultare
care ţi se pare ca un lanţ, sau temniţă; aceasta este situaţia de luptă între
trup şi suflet, între bine şi rău, pe terenul minţii şi inimii noastre.
Cu cât eşti mai luptat de acest instinct cu atât eşti mai răzvrătit.
Rădăcina (răului) este energia tinereţii care nu vrea să meargă pe o CALE
mai presus de fire, şi când e forţată, atunci azvârle, începe să judece,
critică, ocărăşte, cârteşte cu nemulţumire şi aşteaptă bătrâneţea. Şi tocmai
această bătrâneţe, aşteptată astfel, e a doua natură a năravurilor de până
acolo, aceeaşi mare greşeală.
Firea trupului fiind surdă, oarbă şi mută, nu te poţi înţelege cu el
decât prin osteneală şi foame. Iar acestea, conduse după dreapta
socoteală, nu dăunează. Acestea îl îmblânzesc şi-l fac supus lui
Dumnezeu, acestea scot dracii poftei şi ai mâniei din trup.
Foamea îmblânzeşte fiarele. Toată lupta aceasta, însă, nicidecum
să nu se ducă fără îndrumarea unui duhovnic iscusit, care ştie măsura,
trebuinţa şi putinţa fiecăruia după vârstă, sănătatea rămasă şi după tăria
ispitelor - deşi postul pe mulţi i-a făcut sănătoşi. Aşa cere dreapta
socoteală. Cei ce s-au grăbit fără sfatul dreptei socoteli, toţi au întârziat
sau au pierdut.
Cealaltă parte de piedică ce ne-o ridică vrăjmaşul în noi înşine e
iubirea de sine, „primul pui al diavolului”, cum o numesc Sfinţii Părinţi
(Sfântul Maxim Mărturisitorul). Împotriva ei ne-a cerut Mântuitorul să ne
hotărâm pentru lepădarea de sine, zicând: Oricine voieşte să vie după
Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa în fiecare zi şi să-Mi urmeze
Mie (Luca 9, 23). Lucrul acesta îl poate face numai cel ce s-a desfăcut din
toată dragostea lumească şi a strămutat puterea dragostei către
Dumnezeu. Cu alte cuvinte: pe cel ce l-a ajutat Dumnezeu să iasă din
lanţurile dinafară ale iubirii de lume, îi ajută să iasă şi din legăturile
dinlăuntru ale iubirii de sine.
Ca să treci cu bine peste piedica a doua, a viciilor minţii, despre
care credeai că eşti tu însuţi, sporeşte Dumnezeu dragostea Sa pentru tine
şi sporeşte şi dragostea ta de Dumnezeu pe măsura piedicii din cale.
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Fiindcă, într-adevăr, preţuirea pătimaşă a trupului, adică iubirea
trupească de sine numai dragostea aprinsă a lui Dumnezeu o poate
scoate, şi desăvârşit s-o facă scrum, prin umilinţele cu care o arde.
Iată de ce, cu ajutorul dreptei socoteli, trebuie stins trupul, veştejită
floarea lui în lumea aceasta iar faptele lui omorâte (Romani 8,7).
„Cine va voi să-şi mântuiască sufletul, îl va pierde; iar cine-şi va
pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va mântui”
(Marcu 8, 15). Sufletul are şi el o parte pătimaşă care atât s-a nărăvit cu
viaţa cea trupească, încât sufletul multor oameni n-ar mai vrea să le moară
trupul, aşa s-au învoit şi s-au legat de tare cu plăcerea de lumea aceasta.
Ar vrea să le fie viaţa veşnică în lumea aceasta. Sufletele acestea se pierd.
Parcă auzim cuvintele bogatului: „Acum, suflete, ai multe bunătăţi adunate
pe mulţi ani, mănâncă, bea şi te veseleşte. Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune!
În această noapte voi cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale
cui vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se
îmbogăţeşte în Dumnezeu.” (Luca 12, 19-20).
Înţelesul bogăţiei? Nu sărăcia te mântuieşte, nici bogăţia nu te
osândeşte; şi precum nici bogăţia nu te mântuieşte, aşa nici sărăcia nu te
osândeşte, ci precum ai sufletul şi faţă de bogăţie şi faţă de sărăcie. Eşti
sărac şi zorit cu gândul după avuţie, iată că nu te mântuieşte sărăcia. Eşti
bogat, dar desfăcut cu inima de bogăţia ta, iată că nu te primejduieşte
bogăţia ta.
Deci, ca să ne mântuim trebuie să pierdem înclinarea sufletului cea
lunecoasă spre împătimirea cu lumea şi trupul, care toate aici rămân.
Sunt alţii care-şi curăţesc sufletul de patimi prin multe osteneli, că şi
sufletul are patimile lui: părerea de sine, slava deşartă, mândria, iar când
scapă de aceste bucurii mincinoase şi-i dăruieşte Dumnezeu adevărate
bucurii duhovniceşti se îndrăgostesc de propriul lor suflet, că iată se face
curat, şi ei sunt încă în lumea aceasta. Şi sufletele acestea se sting şi se
pierd.
Bucuria neînfrânată, chiar pentru darurile cu adevărat duhovniceşti,
te poate face să uiţi că încă n-ai ieşit cu totul din împărăţia ispitelor.
Sufletul care se mântuieşte este acela care nu mai trăieşte pentru
sine ci pentru Dumnezeu. Toată viaţa lui, toată dragostea lui e Dumnezeu,
care îl face să uite de sine, iar când revine în lumea aceasta, se urăşte pe
sine.
3) „DIAVOLUL” e piedica a treia în calea întoarcerii noastre Acasă.
În calea mântuirii sau a întoarcerii Acasă, mai dăm de o piedică: de
vrăjmaşul mântuirii - diavolul însuşi, de puterea răului în persoană. El, în
mândria lui, nu poate răbda să fie bătut.
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Dacă a fost bătut când se lupta cu noi dinafară prin gura lumii, dacă
a trebuit să fugă ruşinat - după zeci de ani de lupte dinlăuntru - din trup şi
suflet, vine în persoană să se războiască cu noi, vine cu toate puterile
dracilor săi să ne dea război. De acum începe războiul cu mintea, războiul
minţii omului cu mintea cea vicleană, războiul nevăzut, spre care să nu
îndrăznească nimeni de n-a fost chemat de Dumnezeu. Atâta cât trebuie
să ştie şi să lupte oricine care vrea mântuirea, va afla când va fi cuvântul
despre războaiele diavolului cu sufletul.
Deocamdată să ne mulţumim a şti că arme asupra diavolului avem
aceste 3:
- Numele Domnului, şi Numele Maicii Domnului; despre care zice Sfântul
Ioan Scărarul că: „Armă mai tare în cer şi pe pământ nu avem ca numele
lui Dumnezeu”.
- A doua armă împotriva diavolului este Sfânta Cruce (I Corinteni 1, 18). Aş
întreba pe cei ce nu au Sfânta Cruce, cu ce semn vă apăraţi de diavolul?
N-au semn, că nu-i lasă diavolul să-l facă. Semnul Crucii îl numeşte
Biserica: „Armă nebiruită asupra diavolului, crucea Ta ne-ai dat-o nouă”.
- Iar a treia apărare este smerenia sufletului, când în ceasul tulburării tale
zici din adâncul inimii: „Pentru păcatele mele pătimesc acestea, Doamne,
izbăveşte-mă de cel rău”, şi fă inimă bună către Dumnezeu, orice gânduri
rele ai avea, pălmuindu-ţi mintea. Vede Dumnezeu osteneala ta şi
nicidecum nu te va lăsa.
Ştiind diavolul că mâncările, avuţiile şi slava sunt cele trei între
care se frământă toate cele omeneşti, cu acestea a ispitit şi pe Domnul în
pustie ca doar-doar Îl va prăvăli şi pe El în prăpastia pierzării, ca pe tot
omul. Însă Iisus Hristos, întrupat în om adevărat, a biruit pe diavolul ca om,
iar nu ca Dumnezeu; căci cu puterea de Dumnezeu, ca fulgerul l-a aruncat
din ceruri.
Acum aş vrea ca, de aici, să vă ridic puţin mintea la preţul pe care-l
aveţi voi, să vă ridic mintea la valoarea pe care o aveţi îngropată în ţarina
trupului vostru, şi pe care, rogu-vă să o dezgropaţi şi s-o scoateţi la lumină,
ca să faceţi lucrările lui Dumnezeu, ca să fiţi odihnă, nu muncitori chinuitori
(ai lui Dumnezeu).
„Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte pe ele, acela este care Mă
iubeşte pe Mine; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l
voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui. Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul
Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi pe el, şi vom veni la el şi locaş la dânsul vom
face” (Ioan 14, 21,23). - E limpede.
Acum fraţilor, controlaţi-vă ce duh este în voi? Dacă vă e teamă
să-L mărturisiţi pe Hristos, atunci sunteţi fricoşii din Apocalipsă. De aceea
e trimis Duhul Sfânt, ca să ne tămăduiască de frică.
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Ştiţi cui îi este frică? Celui care are conştiinţa încărcată. Cum să
ieşim din frică? -„Dragii mei, folosiţi-vă de cuvântul lui Iisus”, „Luaţi Duh
Sfânt”. Duhul Sfânt este cel care te curăţeşte pe tine atunci când ceri
iertare, că pe nimeni n-a refuzat Dumnezeu dacă omul s-a smerit. Lucrul
acesta se face în faţa preotului. Veniţi în faţa preotului şi (prin Taina Sfintei
Spovedanii) cereţi iertare de păcate! De la Iisus avem acest Duh Sfânt, dar
(noi, preoţii) nu putem ierta păcatele celor ce nu ne-o cer, celor ce nu vin la
spovedanie. Nu putem ierta păcatele în absenţă; nu putem ierta păcatele
prin poştă. Când ţi s-au iertat păcatele în chip legal, aşa cum e rânduiala
Bisericii, atunci ai ieşit din frică.
Acum altceva: Băgaţi de seamă că sunt două duhuri: Duhul lui
Dumnezeu şi duhul satanei - duhul mândriei şi cel al părerii de sine, care
te ridică împotriva lui Dumnezeu. Dacă omul nu bagă de seamă, se
întâmplă ca şi cu o grădină - se umple de mărăcini, se umple de păcate. Şi
atunci bietul om începe să se îmbolnăvească la suflet, la minte şi se
apropie de doaga nebuniei. Aceasta-i „binefacerea” pe care ţi-o dau
păcatele.
Biserica e oprită a se ruga pentru cei ce cu voia lor s-au dat
satanei. Vedeţi, omul în prostia lui vrea să fie al „ăluia” şi zice: „să fiu al...,
să mă ia... !” Şi satana se foloseşte de omul prost. Nu vă lăsaţi încărcaţi de
păcate, că cu cât te laşi mai mult, cu atât te trezeşti mai neputincios la
vreme de necaz. Şi atunci, în loc să zici: „Doamne, ajută-mă!” îţi umblă prin
cap gânduri să te omori, să te pierzi, să nu te mai poată scăpa (scoate) nici
sfinţii lui Dumnezeu. „Cheamă-mă pe Mine în ziua necazului tău şi te voi
scoate şi Mă vei proslăvi” (Ps.49, 16). Nu mai chemaţi pe dracul, pe bată-l
crucea, căci dacă tot pe el îl chemaţi, el vă va ajuta şi tot el vă va aduce
risipă şi moarte.
Potrivnicul (diavolul) e îngăduit să ispitească trupul şi sufletul cu
plăcerile patimilor: senzualitatea, lăcomia, luxul, slava deşartă, ispita puterii
sau a măririi trecătoare, a mândriei sau aroganţei, cu patima proprietăţii,
sau poate ispiti omul făcându-l să intre în contextul unei concepţii de viaţă
diametral opuse Revelaţiei. Toate patimile dezlănţuie o concurenţă pe
bunurile lumii acesteia încât oamenii se văd unii pe alţii duşmani de moarte
şi ajung la crime şi războaie.
Când cineva nu e liber de păcat, să nu pună vina pe altcineva. Să
nu pună vina nici pe stat şi nici pe împrejurări, ci pe sine însuşi, pe lipsa
tăriei sale în credinţă, pe lipsa dragostei sale faţă de Dumnezeu. Că
întotdeauna, cei ce au trăit în păcat au pus vina pe alţii. Aceştia-s mereu
cu cârteala pe buze.
A-ţi fi viaţa mai curată, a te elibera de păcat, o poţi face în orice
vreme. Nu te opreşte nimeni, creştine, să te faci mai bun, mai curat, mai
cuminte şi cu minte!
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„Odată oamenii I s-au plâns lui Dumnezeu că tare o duc greu cu
necazurile, cu lipsurile şi cu păcatele. - Drept aţi spus fiilor că o duceţi greu
cu păcatele. Deci dacă o duceţi greu cu ele, nu le mai faceţi!” Omul se
roagă de Dumnezeu să-l scape de necazuri, iar Dumnezeu se roagă de
om să-şi schimbe purtările. Socotiţi şi voi, care de cine să asculte întâi?
Toate necazurile noastre, noi ni le-am pricinuit cu păcatele noastre şi ele
sunt urmări şi plată îndesată pentru păcate; şi asta până vom înţelege
pentru ce ne vin şi ne iau de nas, ca să ne săturăm odată de ele.
Ceea ce urmareste Dumnezeu în tot chipul, e mântuirea sau
întoarcerea noastră duhovnicească spre El și Acasă, chiar dacă mai
rămânem și în viața aceasta. Oamenii însă, legați în neștiință, scurți la
minte ș i slabi în credință, urmăresc viața pământească, și toată mâhnirea
lor e pentru trup (Sirah 41,14). „Cel ce nu primește necazurile care îl
depărtează de patimi, acela fuge de ceea ce nu trebuie să fugă”. Drept
aceea, până nu vom ajunge de aceeași părere cu Dumnezeu despre viața
noastră pământească, precum și despre cealaltă, de pe celalalt tărâm, nu
vom avea liniște în suflet, nici unii cu altii, nici sănătate în trup și nici în
orânduirea omenească. Trebuie să ne plecăm înțelepciunii atotștiutoare a
lui Dumnezeu, Care, în tot ce face, numai bine face, ori pricepem aceasta,
ori n-o pricepem. Când ne plecăm capul și vrem și noi ce a vrut
Dumnezeu, în clipa aceea căpătăm liniștea sufletului orice ar fi dat peste
zilele noastre. Căci El e Stăpânul vieții și al morții, de El ascultă zidirea și
de El se teme
3.4.

DESPRE RĂZBOAIE ȘI ÎNȚELEPCIUNEA OMENEASCĂ

Când nu mai răspund oamenii la chemarea dragostei lui
Dumnezeu, dau de asprimea dreptății Sale, căci spre pedepsirea răutății
îngăduie războaiele. Atunci viața oricui se află în primejdie de moarte și a
celor de acasă, și a celor de pe fronturi. Să cercetăm, între marginile
îngăduite, pricina aceasta, care pe multi îi spală în șiroaie de lacrimi:
1. Gândul de ajutor în darea răspunsului e voința lui Dumnezeu ca toți
oamenii să se mântuiască și la cunostința adevărului să vie. Drept aceea,
Dumnezeu, Cel milostiv întru dreptăți, pe cei nebăgători de seamă sau
potrivnici - dar totuși oameni cumsecade – abia sub starea de primejdie îi
înduplecă să vrea și ei ce vrea Dumnezeu, adică mântuirea, singurul lucru
cu adevarat de trebuință.
2. Al doilea gând de ajutor e să primim de mai înainte ca bun ceea ce
orânduiește și face Dumnezeu și să ne bucurăm de hotărârea Lui, știind că
nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu, chiar dacă nu pricepem
aceasta.
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3. Iar gândul al treilea e că în suferințe fără de voie s-au mântuit cuvioșii,
tot așa și în suferințele războaielor mult mai mulți se mântuiesc pe fronturi,
decât s-ar fi mântuit acasă. Obișnuit, lumea crede că mor în războaie cei
răi ș i scapă cei buni. Este și nu este așa, pentru că numai singur
Dumnezeu știe și ține socoteala fiecăruia. Unul din sfinți a zis: „Caprele, eu
sunt, iar oile, Dumnezeu le știe.” Pe urmă numai Dumnezeu singur știe –
și precum știe și face - dacă pentru cineva e mai de folos viața sau mai
mult îi folosește mutarea din viața aceasta. Apoi Dumnezeu, în
atotputernicia Sa, folosește și pe cei răi, pe necredincioși, pe cei fără de
nici un Dumnezeu, chiar ș i pe draci îi îngăduie, ca printr-înșii să aducă la
mântuire pe cei de mântuit.
Așa bunăoară, cineva, încărcat de păcate, cum l-au povățuit cei trei
vrajmași ai săi, ajunge la strâmtoare și nevoie mare; acestea îi mai topesc
trupul, îi mai subțiază mintea, și așa dă de Dumnezeu, ca de singura
scăpare a sa din primejdie, și acum se roagă lui Dumnezeu pentru prima
dată și poate ca niciodată. Deci, cu prilejul târcoalelor morții în jurul vieții
sale, Dumnezeu în atotștiința Sa, văzându-l că s-a îndreptat pe calea bună
pentru toate zilele lui pe care le-ar mai avea dacă ar fi cuminte, în chip
nevăzut și minunat îl scapă de moarte sigură. Dacă însă îl știe că mai
târziu va avea o pocăință și mai bună, îl va mai îngădui printre mai multe și
grele primejdii, scăpându-l din fiecare - căci necazurile spală petele
păcatelor de pe haina noastră nevăzută - și mai târziu îl scoate din
topitoarea suferințelor, fie spre viața cea fără de trup, fie întorcându-l spre
viața pământească, ca pe un înțelepțit.
Pe cei ce însă n-au statornicie în bine, ci iarăși s-ar întoarce la rele,
uitând făgăduința ce au făcut-o la strâmtoare, pe unii îi scoate din viața cea
deșartă, atunci când – dupa știința lui Dumnezeu - au ajuns la cea mai
bună pocăință din viața lor, ca în aceea să se socotească în vecii fără de
sfârșit. Aceștia așa-s mai de câștig pentru mântuire, primindu-i Dumnezeu
cu cât de câtă pocăință. Pe cei ce, trecuți prin suferință, au câștigat
întărire și statornicie spre bine, și printr-înșii știe Dumnezeu că ar dobândi
mântuirea și a altora, pe aceștia îi scapă și-I întoarce iarăș i acasă. De
cumva iarăși se dedau stricăciunii și îngrămădirii de păcate, iarași îi
cheamă la școală. Și așa face, de câte ori trebuie și cu toți câți trebuie.
Cu cei răi și, dupa știința lui Dumnezeu, fără de întoarcere, printre
alte neștiute taine are și aceste două socoteli:
1. Sau îi pierde în grabă, în chip năpraznic, ca să nu-și mai înmulțească
relele și așa mai ușor să se osândească;
2. Sau că, prin răutatea lor, vrea să răsplătească, să ispășească, să
întoarcă sau să mântuiască pe unii din cei de acasă, mai zăbavnici la
pocăință, sau îndărătnici la sfatul și rugămintea celor buni.
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Iar pe al treilea fel de oameni, pe cei buni, prin darul lui Dumnezeu,
îi scoate din viața cea deșartă:
- fie știindu-i că ar avea să cadă mai târziu, tinzându-și la fărădelegi mâinile
lor, și așa-și îngreunează sau chiar își pierd mântuirea, de aceea îi cheamă
mai devreme, pâna nu schimbă în răutate, nerăutatea lor;
- fie că, plăcuți fiind lui Dumnezeu, i-a pus la încercare și i-a aflat Lui-Și
vrednici precum scrie: Întelepciunea lui Solomon, cap. 3:
1. Sufletele drepților sunt în mâna lui Dumnezeu și nu se va atinge de
dânsele munca.
2. Părutu-s-a în ochii celor nepricepuți că drepții sunt morți cu desăvârșire
și ieșirea lor din lume e o mare pedeapsă.
3. Ș i mergerea lor de la noi sfărâmare, iar ei sunt în pace.
4. Chiar dacă în fața oamenilor au îndurat munci, nădejdea lor e plină de
nemurire.
5. Și puțin fiind pedepsiți, mare răsplată vor primi, că Dumnezeu i-a cercat
pe dânsii și i-a aflat Lui-Și vrednici.
6. Ca aurul în topitoare, așa i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă,
așa i-a primit.
7. Străluci-vor în ziua răsplatirii.
Iar dacă sunt câte unii răi fără leac și nu pățesc nimic din necazurile
oamenilor, trebuie că i-a lepădat Dumnezeu și-i lasă să se desăvârșească
în rele, ca să-și ia osânda veșnică, precum s-a spus în cele pentru Saul.
O altă taină a lui Dumnezeu e și aceasta. Nu pedepsește toată
răutatea tuturor, aici și numaidecât; precum nici nu slăvește bunătatea
tuturora, aici și numaidecât. Că dacă ar face așa, atunci și oamenii ar face
binele de frică; mântuirea ar fi de milă, iar nu o faptă a libertății și a
dragostei. Apoi, dacă repede ar pedepsi tot răul, Dumnezeu ar fi un fricos,
un neputincios, micit la o măsură omenească, sau cel mult îngerească, si
ar da să înțelegem că Se teme de rău și-Și apără stăpânirea, cum fac
oamenii. Ci tocmai pe faptul că îngăduie răilor să-și facă de cap, și-i lasă
pe oameni neînfricoșați de pedeapsa năpraznică, ne dovedeste
atotputernicia Sa, veșnic liniștită asupra răului, atotputernicie sub ocrotirea
căreia, prin virtutea credinței, stăm liniștiți și noi primind palmele și
scuipările răului ca pe niște mărturii ale neputinței aceluia în fața
atotputerniciei lui Dumnezeu, Care ne întăreș te cu liniștea Sa.
Că nu pedepsește răutatea numaidecât, cu aceasta îi întinde
(răutății) ispită puternică, să se desăvârșească și ea spre pedeapsă sigură
în ziua judecăț ii. Iar dacă, totuși, uneori pedepsește năpraznic vreo
fărădelege, o face ca să mai pună frâu răutății între oameni, și mai ales ca
să nu scadă în credință începătorii și să nu se piardă cunoștința răsplătirii
după fapte.
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Deci, ori că răsplatește, ori că nu răsplatește, fie binele, fie răul,
același lucru dovedește: că vine o răsplată sigură și veșnică, și că biruiește
binele asupra răutății. Apoi, prin răbdarea multora neștiuți de oameni,
atotputernicia și dreptatea lui Dumnezeu sfărâmă mereu porțile iadului, cu
puterea Bisericii văzute și nevăzute.
Iată de ce toată grija și rugăciunea să ne fie, să-i primească
Dumnezeu în locașurile drepților pe cei ce ne-o iau înainte, scăpând cu
orânduire dumnezeiască din învelitoarea vieții celei deșarte. Unul dintre
slujitorii lui Dumnezeu, tânguindu-se de îngustimea vederii și strâmtimea
credinței oamenilor, că socotesc numai cele de aici, zice că: „Oricât ni s-ar
părea de neobișnuit, dar adevărul acesta rămâne, că ne-a trimis
Dumnezeu în lumea aceasta, ca să învățăm a ne lepăda de ea și să o
căutăm pe cea adevarată”.
Pentru iubitorii de Dumnezeu nu este durere, nu este primejdie afară de păcat - și nu este moarte, ei trebuie fericiți și urmați cu aceeași
lepădare de sine și de viață, oricând vremea ne-ar cere-o.
3.5.

DESPRE MĂRTURISIREA ȘI ISPĂȘIREA PĂCATELOR

Mărturisirea şi ispăşirea păcatelor - sunt lucruri diferite. Iată cum
avem păcatele:
1. - unele mărturisite, adică spuse înaintea lui Dumnezeu, sub
patrafir la preotul duhovnic, şi altele nemărturisite. Pentru păcatele
mărturisite căpătăm canonul de pocăinţă. De obicei canonul sau pocania e
chiar leacul păcatului aceluia. Şi fiindcă cuprinde într-însul o osteneală
oarecare, fie pentru trup, fie pentru suflet, osteneala aceasta se numeşte
ispăşire; iar fiindcă pe tine te mustră cugetul şi de aceea ai alergat la
spovedanie să capeţi liniştire, sigur că vei primi cu bucurie şi pocania
(canonul). De aceea această osteneală după care ai venit de bună voie, se
cheamă ispăşirea de bună voie.
Mulţi v-aţi mărturisit păcatele voastre şi totuşi cugetul vă mustră.
Oare de ce? De aceea, că ori nu aţi primit leacul după mărimea rănii, ori că
l-aţi primit, dar nu l-aţi făcut. Şi vă mai mustră cugetul chiar şi după ce aţi
împlinit toată pocăinţa şi după ce veţi fi ispăşit păcatul acela, pentru că mai
sunt şi păcate nemărturisite, şi până ce nu le veţi mărturisi pe toate şi nu
veţi ispăşi de bună voie toate, nu veţi putea avea pace cu pârâşul vostru.
Căci cugetul nostru când ne mustră pentru păcatele noastre, să ştiţi că e
glasul lui Dumnezeu în noi. Dacă noi am fi cum trebuie, glasul acesta al lui
Dumnezeu în noi ne-ar învăţa tainele lui Dumnezeu şi ne-ar răpi în Rai
încă pe pământ fiind, dar nu poate de mulţimea şi de greutatea păcatelor
noastre. De aceea ne tot mustră.
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Cugetul e veriga lui Dumnezeu şi de Dumnezeu pusă în noi, de
care agaţă Dumnezeu mila Sa şi ne atrage la Sine. Ne-ar cuprinde
Dumnezeu cu totul şi ne-ar îmbrăca în lumină, însă nu găseşte în noi loc
curat de care să ne cuprindă decât această singură verigă. Nu tânjim noi
spre Dumnezeu, cum tânjeşte Dumnezeu spre noi. Pe noi dragostea lui
Durnnezeu ne arde. Până când încă mai zăbovim în păcate şi nu ne
desfacem de ele, dragostea lui Dumnezeu spre noi ne este foc arzător, iar
apucându-ne de ispăşirea păcatelor, ni se face bucurie şi pace şi lumină
dumnezeiască. Dragostea arde relele. Fericit e cine o are!
2. - Cu păcatele nemărturisite are Dumnezeu altă socoteală; tot
socoteală milostivă, însă pe noi ne ustură. Ştiind Dumnezeu nătângia
noastră, nu ne lasă părăsiţi în întunericul necunoştinţei, ci ne trimite
necazuri sau pocanie (canon) fără voie. Asta-i ispăşirea de nevoie: dureri,
pagube, vrajbe, tulburări, copii slabi şi orice altă suferinţă care ne îndoaie
cerbicia.
Ispăşirea de nevoie e, de obicei, mai aspră decât ispăşirea de bună
voie, pentru că şi păcatele nemărturisite sunt mai grele decât cele
mărturisite. Cu toate acestea, tu, în neştiinţa ta, te poţi împotrivi rânduielii
lui Dumnezeu şi ceea ce îţi trimite Dumnezeu spre ispăşire să strici şi să
întorci spre mai mare osândă, căci toate le poate Dumnezeu fără tine dar
ca să te mântuiască din lumea aceasta nu vrea fără tine.
Hotărâţi-vă astăzi şi mărturisiţi-vă şi cele nemărturisite ale voastre
cad; acelea-s verigile diavolului în care îşi prinde el cârligele. Luaţi seama
că dacă nu vom rupe de la noi lucrurile diavolului, nu vom scăpa de
ghearele iadului. Aceasta-i mâna neagră a satanei care ne ia de minte să
nu ne îndreptăm viaţa, ba, dimpotrivă, să lovim cu ocări milostiva mână a
lui Dumnezeu.
Îndată dupa mărturisirea omului, vine de la Dumnezeu iertarea
vinovăției: „Și Domnul a ridicat (acum) păcatul de deasupra ta - zise Natan
- și tu nu vei muri”. Înțelegem de aici, că atâta vreme cât ț inem păcatele
nemărturisite, ascunse cu voia, atâta vreme atârnă pedeapsa lor asupra
noastră, ca o sabie care stă să cadă peste viața noastră. De îndată însă ce
mărturisim păcatele și vinovăția, primejdia morții o înlătura Dumnezeu de
deasupra noastră.
Ispășirea păcatelor
E bine să luăm aminte însăşi mărturia proorocului David, precum că
îndată după mărturisirea păcatelor la preot, Dumnezeu ridică pedeapsa
păcatului, totuşi ispăşirea o faci, şi de multe ori înduri încercări ani de zile
în şir. Să fim înţeleşi: ispăşirea nu-i pedeapsă, ci şcoală, lumină la minte şi
milă de la Dumnezeu. Că are suferinţe? De n-ar avea, n-am învăţa nimic.
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Precum plăcerea e dascălul păcatelor, aşa durerea e dascălul
înţelepciunii, iar din odihnă încă n-a ieşit ceva de folos.
Asta e legea nestrămutată a dreptății lui Dumnezeu, care aduce
peste capul tău ce ai adus și tu peste capul aproapelui tău. Ce-ai facut, ți
se va face; ce-ai zis, ți se va zice; cu ce încarci pe altul, ai să duci și tu.
Când dreptatea lui Dumnezeu se întoarce asupra noastră, a sosit
vremea de plată sau ispăș irea. Ispăș irea nu e o pedeapsă de la Dumnezeu
ci o înțelepțire, o îndreptare mai aspră. Iar fiindcă dreptatea lui Dumnezeu
mereu ține cumpăna între faptă ș i răsplată, putem vorbi chiar de legea
ispăș irii, ca de-o lege milostivă prin care ne curățim de petele faptelor rele.
În vremea ispășirii, când vin asupra noastră strâmtorările, daca le răbdăm
de bună voie, neumblând cu ocolirea, atunci ne ajută Dumnezeu, iar
nevrând să primim cele ce vin peste noi neînțelegându-le, nu ne ajută
Dumnezeu, deși ar fi vrut.
Toată slujba aceasta a lămuririi ucenicului în ale duhului, în ale
acelor nevăzute legi, de unde vin peste oameni toate cele văzute, n-o
poate face decât duhovnicul, căruia i s-a dat meșteșugul, cunoștința și
puterea ca să ajute omului, să vrea și el leacul ce i-l vrea Dumnezeu.
Dumnezeu ne iartă ușor, însă noi, fiind ușuratici cu firea și scurți de
minte, trebuie să câștigăm iertarea lui Dumnezeu, cu osteneală sau cu
nevoință multă. Vinovăț ia ne-o iartă Dumnezeu, îndată dupa mărturisire.
Cu năravul păcatului însă, trebuie să ne luptăm noi, uneori, toată viața.
Această vreme de amărăciune, care ne învață minte ca să nu ne mai
întoarcem la cele dintâi, e chiar vremea ispăș irii. Căci ispăș irea ne învață
cel mai bine calea lui Dumnezeu. Să nu uităm însă, că una e ispășirea
omului care s-a mărturisit ș i alta e ispăș irea omului care nu s-a mărturisit.
Unul e luminat la minte, liniștit și câstigă din nou nevinovăția; celalalt e
întunecat, îndărătnic și mai rău se afundă. Unul e ascultător de duhovnic,
asta-i ușurează ispăș irea (răbdarea încercărilor); celălalt nu ascultă de
nimeni, ceea ce-i face îndreptarea cu neputință.
Totuși, de ce îngăduie Dumnezeu așa palme în calea dreptului?
Pentru că nu este altă cale de sfințire și pentru că înaintea lui Dumnezeu
nici cerul nu este destul de curat (Iov 15, 15), iar sfințire fără umilire nu
există. Nouă, celor păcătoși și grei la pricepere, numai pe calea ocărilor ne
aducem aminte de păcatele noastre știute sau uitate, ca să ni le
cunoaștem și să ni le mărturisim. Dacă ne-am cunoaște cât suntem de
păcătoși, ne-ar fi mult mai ușoară ispășirea, dar dacă nu ne cunoaștem
păcatele, ni se pare, în ochii noștri, că suntem drepți și nu răbdăm cele ce
vin peste noi, cu rânduiala lui Dumnezeu.
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Drept aceea, când auzi pe oricine făcându-te tobă de ocări și
blesteme, nu te pripi cu mintea și nu sări cu gura, răspunzându-i cum nu
trebuie, ci zi ca David: „Pentru păcatele mele, Domnul i-a poruncit să mă
blesteme, dar pentru năpăstuirea ocării, va avea Dumnezeu milă de mine”.
Să zicem că, după părerea ta, ai avea o viață bună, dupa voia lui
Dumnezeu, soție și mamă cumsecade, și totuși, așa din senin, la o
întâmplare oarecare, un vecin, sau propriul tău copil sau soț să-ți ardă
obrazul zvârlindu-ți vorbe grele: prăpădito, ucigașo, hoațo... iar tu,
neștiindu-te de vină cu nici una din acestea, și nepricepând ce se lucrează
la mijloc, se poate întâmpla să sari ca mușcată de șarpe, cu și mai grele
vorbe, apărându-te și îndreptându-te, iar pe cel ce te cearcă, apăsându-l,
ucigându-l cu mânia.
Nu e bine, nu te grăbi, ci socotește precum trebuie: poate că nu ți-ai
mărturisit asupra ta vreo greșeală mai veche, cu propriul tău soț, iar soțul
tău îți aduce aminte acum, într-un șuvoi de mânie, fără să știe că păcatul
răbufnește odată, oricâtă uitare s-ar fi așternut peste el. Poate că și copilul
strigă în ocara sa vreun păcat de-al parinților, de care (copilul) trebuie
cruțat, fie cu fapta, fie cu gândul. Poate că, pentru vreun gând rău asupra
vieții sale, el, la vreme îți aduce aminte, sub formă de necuviință, greșeala
ce era să o faci asupra lui. Uitaseși să ți le mărturisești, să te dezlegi de
vina lor și, iată, ți se aduc aminte. Că prin cei mai apropiați primim arsurile
cele mai curățitoare, știut fiind că nu este nedreptate la Dumnezeu. Iar pe
de altă parte, poate ca puține zile mai avem și, din îngăduirea lui
Dumnezeu, se răstesc la noi cei ce ne-au îndemnat la păcate (diavolii), și,
prin vreo oarecare gură slabă, ne strigă pe înțeles vinovățiile noastre, pe
care încă mărturisirea și lacrimile noastre nu le-au șters din potloagele lor.
Drept aceea, cu lumina cunoștinței fiind, în necazuri bucurați-vă!
Căci celui lămurit în căile lui Dumnezeu, tot ce i se întâmplă, spre mai
multă lumină i se face, ori pricepem, ori nu pricepem aceasta. Grija noastră
să fie de a nu strica ce ne tocmeste Dumnezeu.
Deci de unde începe slăbănogirea omului ?
De la socoteala trufaşă a minţii. I se pare ei că e mai bine să nu se
conducă după poruncile lui Dumnezeu, ci după capul ei, mai bine zis după
păcat. Iar păcatul dă cu omul drept în plata păcatului cum ai da cu oiştea-n
gard. Tot minte slabă dovedesc şi aceia ce nu vor să vie la ştergerea
păcatelor; aceia n-au ce aştepta tămăduirea bolilor. Ajută doctorii, dar
minţii îi ajută Dumnezeu. Dacă oamenii şi-ar potrivi purtările după poruncile
lui Dumnezeu, care sunt poruncile firii, şi n-ar face din legi fărădelegi, ar
ocoli, ar preveni toate pacostele necazurilor; dar aşa, drept în ele-şi sparg
capul; şi apoi umblă plângând...
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Oare de ce vin oamenii aşa de în silă la spovedit ?
Fiindcă ştiu că li se cere lepădarea de păcate; ori lor le plac mai
mult păcatele decât înfrânarea de la ele. Toată tinereţea ta o dai dracului,
şi vezi pe urmă că ai ales rău. Dar întrebare dacă-ţi mai rămân zile să le
dai lui Dumnezeu şi întrebare dacă-ţi mai primeşte o grămadă de hârburi,
în loc de un vas frumos, cum puteai să fii. Aspre vorbe. Ăsta e răspunsul la
întrebarea de ce nu vin oamenii la spovedanie în primăvara şi vara vieţii
lor: îşi dau vlaga s-o sugă şarpele !
Altă pricină care te împiedică de la spovedanie e că judeci
preoţii;
Eşti nemulţumit de preot; - iar de care-ai fi mulţumit ţi-e frică. La
unul nu te lasă păcatele lui, la altul nu te lasă păcatele tale. Orice
duhovnic - indiferent de bogăţia, sărăcia, cultura mai puţină, sau chiar şi
sărăcia morală - este reprezentantul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu,
şi credincioşii n-au nici un motiv de a-l ocoli.
Fără darul minunilor între oameni ne putem mântui, dar fară darul
preoţilor, al iertării păcatelor, nimeni nu se mântuieşte. Ce n-a dezlegat
preotul pe pământ, aşa rămâne: nedezlegat și în Cer. Şi preotul nu te
poate dezlega dacă nu vii să-ţi mărturiseşti păcatele, dacă nu-ţi dai silinţa
de-a te dezlega de năravurile tale rele.
Iertarea păcatelor nu înseamnă că le spovedeşti mereu şi le iei de
la capăt - că iarăşi le vei spovedi. Creştinismul mai e şi chestiune de
refacere a voinţei. Ne trebuie bunăvoinţa voastră - ca s-o facem voinţă si
tărie de caracter. Nu-i suficient pentru o adevărată pocăinta nici părerea de
rău pentru păcatele făcute, nici părăsirea lor ci este de neaparată trebuință
și
Mărturisirea păcatelor și practicarea poruncilor.
Cele mai
importante în privinta Spovedaniei sunt condițiile iertării păcatelor:
- părerea de rău pentru aceste păcate și hotărârea de a nu le mai repeta;
- 1mărturisirea să fie sinceră şi completă iar preotul să dea dezlegarea
păcatelor;
- împlinirea canonului (epitimiei) primit de la duhovnic.
Măi, eu iubesc pe aceia care se spovedesc de şase ori pe an: câte
o dată în cele două posturi mici (ale Sfintei Marii şi ale Sf. Ap. Petru şi
Pavel) şi de câte două ori în cele două posturi mari. Pe aceia eu îi iubesc.
Prin urmare, să vă pocăiţi şi să nu mai păcătuiţi. Să alergaţi la
spovedanie curată şi la Sfânta Împărtăşanie, căci altfel nu vine ocrotirea lui
Dumnezeu asupra voastră şi asupra avutului vostru. Nu uitaţi însă, că
postul este poarta, iar patrafirul este uşa. Iar, cu acestea, vine ocrotirea vie
a lui Dumnezeu, fără de care nu putem face nimic. «Mărturisi-voi Domnului
fărădelegea mea şi îndată a ridicat pedeapsa păcatului meu» (Psalm 31).
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3.6.

DESPRE MĂSURA DARULUI - TALANTULUI DE SUS

„Cine nu se leapădă de sine, nu poate să vină după Mine” (Luca 9,
23). Cine nu poate să întrebe şi nu se poate pleca sfatului unui părinte
duhovnicesc, sau nici măcar nu-l caută, nu-L găseşte pe Iisus.
Dacă totuşi vrea să se ţină de urma lui Dumnezeu, fiind însă cu inima
şi mintea întinate de mândrie şi părere de sine, dă de înşelăciuni. De
aceea-s rânduiţi duhovnicii, să cumpănească duhurile ce străbat prin
oameni, să cunoască măsurile fiecărui ins, şi încotro îl înclină cumpăna.
Încă de mult mărturisea Proorocul Iordanului că: „Nu poate un om să
ia nimic, dacă nu i s-a dat lui din Cer” (Ioan 3, 27). Dar tot aşa zic şi cei
înşelaţi. Cum să prindem înşelăciunea de gât? Foarte uşor de prins. Cei ce
cu adevărat au darul de la Dumnezeu, vin la duhovnic să întrebe, pe când
cei înşelaţi nu vor să vină ci se ţin pe sine mai presus de orice. Ei nu mai
ştiu că fără de smerenie nu dai de Dumnezeu, ci de înşelătorul; fără
întrebare, nu intri pe poartă ci sari pe aiurea şi cu tâlharii te socoteşti.
Râvna fără întrebare şi părerea (de sine) sar măsura.
„În puterea darului ce mi s-a dat, spun oricui, care este între voi, să
nu năzuiască mai sus decât i se cuvine să năzuiască, ci să cugete
cumpănit, fiecare, precum Dumnezeu i-a împărţit măsura credinţei.”
(Romani 12, 3).
În fiecare ins a închis Dumnezeu chemarea către tot rostul şi lucrul,
pe care, la vreme, le va avea între oameni. Astfel: Efeseni, cap. 4: „ 11. El
a dat pe unii ca să fie Apostoli, pe alţii Prooroci, pe alţii binevestitori, pe alţii
păstori şi învăţători. ”
El uneşte cele învrăjbite, El ne măsoară darul, El ne cheamă la lucrul
în vie, El pe fiecare în parte ne ajută - dacă nu uităm să-L chemăm - iar
spre desăvârşirea obştii, El luminează slujitorii.
Sunt, între cei trimişi de Dumnezeu, şi oameni ce au darul să vadă
dincolo de zare, să audă graiuri şi cuvinte mai presus de fire. Dar aceştia la
vreme de mare însemnătate pentru ei, când li se deschide ochiul vederii şi
urechile auzirii celor de dincolo, să nu întârzie a căuta povăţuirea unui
duhovnic, ce are să le ferească inima şi mintea de bucurie străină, şi care îi
va ocroti cu dulama smereniei.
Că dacă nu fac aşa, cu tot darul de sus, pot cădea pradă înşelăciunii.
Iată cum: Darurile lui Dumnezeu ascunse întru noi, noi nu le ştim dar
satana le vede, şi, ca un tâlhar viclean, pândeşte vremea darului de sus să
se deschidă în viaţa noastră, şi de nu-l va afla acoperit de smerenie şi
dreaptă socoteală, varsă el, ca pe un jgheab, pustiirile lui pe făgaşul lui
Dumnezeu.
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Deci, de ţi-a dat Dumnezeu un dar, asigură-l cu întrebarea şi
ocroteşte-l cu smerenia, şi cu atât mai vârtos nu ieşi din sfatul unuia dintre
nebăgaţii în seamă slujitori ai lui Dumnezeu. „Cu cât eşti mai mare, mai
mult te smereşte, şi înaintea Domnului vei afla Har”, zice înţeleptul (Sirah
3, 18). Căci de n-ai îndemânarea aceasta, atunci darului vederii tale i se va
arăta un hristos mincinos şi urechilor tale le va grăi satana, care se va da
pe sine „Hristos” şi te va amăgi desăvârşit.
Iată pe scurt pricinile pentru care Predania Bisericii răsăritene se
fereşte de vedenii şi-şi fereşte şi fiii, întrucât acestea nu sunt neapărat
trebuitoare mântuirii, şi, desăvârşirea la care suntem chemaţi, lasă în urmă
orice vedenie.
..............................................................................................................
În fiecare om este închisă o măsură a lui, după cum ne asigură şi
Sfântul Pavel (Romani 12, 3), peste aceasta să nu treacă nimeni, dar nici
să nu se lenevească nimeni s-o ajungă. Arătarea şi împlinirea în firea
noastră a tuturor darurilor naşterii noastre de sus, din Duhul Sfânt, e ceea
ce numim desăvârşirea cea la măsura fiecărui ins. Fiecare e înzestrat şi
trimis să împlinească un rost al lui Dumnezeu între oameni. Dezvelirea şi
înţelegerea acestui rost sau destin, ascuns în noi, în fiecare, după
atotştiinţa de mai înainte (Romani 8, 29) a lui Dumnezeu, nu poate fi
dezgropat fără cunoştinţa şi luarea aminte a unui duhovnic iscusit, care are
grija şi meşteşugul să înlăture din tine voia ta cea nepricepută, ca să poată
avea loc voia cea bună a lui Dumnezeu, care este ascunsă în tine.
Duhovnicul, sau stareţul, ajută şi dezvăluie toate intenţiile lui Dumnezeu
din fiii săi, dăruite lor după măsura credinţei ce vor avea s-o aibă.
De aceea toţi nevoitorii trebuie să-şi găsească duhovnic, deoarece în
cele duhovniceşti tot ce nu e din povăţuire orânduită şi sub ocrotirea
smereniei, duce la înşelare şi la mai mare rătăcire, decât însăşi patimile.
„Prin ştiinţa lui, dreptul, sluga Mea, va îndrepta pe mulţi” (Isaia 53, 11).
Prin acea prietenie a lui (a duhovnicului) cu Dumnezeu, despre care
nu ne mai tocmim, el va întoarce sau va atrage voia omului la voia lui
Dumnezeu, vrând şi tu, ce vrea Dumnezeu. Atunci va fi în noi ascultarea
care era în Hristos Iisus (Filipeni 2, 8), şi dreptul, sluga lui Dumnezeu, va
întoarce dragostea omului la dragostea lui Dumnezeu, iubind şi tu ce
iubeşte Dumnezeu; atunci va fi în noi simţirea care era în Iisus (Filipeni 2,
5). Duhovnicul va întoarce şi mintea noastră de la atâta umblare pustie în
afară, şi o va face scaun al lui Hristos-Dumnezeu, în care sunt ascunse
toate comorile cunoştinţei şi ale înţelepciunii (Coloseni 2, 3).
La aceste stări însă nimeni să nu încerce să ajungă singur, căci nu
va ajunge, sau va ajunge rău. Toate darurile închise în destinul nostru sunt
îngrădite cu suferinţe şi numai la atâtea daruri ajungem, prin câtă mulţime
de suferinţe putem răzbi cu bucurie.
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Numai atâta bine putem face, câtă suferinţă putem ridica de pe cel în
suferință. Numai atâta mângâiere putem aduce printre oameni, câtă
amărăciune putem să bem în locul celor ce vrem să-I mângâiem. Atâta
strălucire va arăta iubirea de Dumnezeu şi de oameni în noi, sau atât de
puternice vor fi mila şi adevărul în noi, câtă văpaie de ură înfruntăm
bucuroşi pentru Dumnezeu şi oameni. Şi aşa mai departe.
Convertirea talentelor este un mare talent. Înzestrările lui Dumnezeu
nu sunt date ca simple ornamente de care să ne bucurăm numai noi.
Când ţi-a găsit Dumnezeu vreo treabă pentru Împărăţia Sa între
oameni, ai isprăvit toate obligaţiile lumii... Cel mai frumos dar pe care îl
putem face lui Dumnezeu e să ne dăruim Lui, pe noi înşine, toată viaţa...
Creştinismul nu e numai o afacere de duminică, ci e o strădanie de toate
zilele.
E bine de ştiut şi aceea că darurile lui Dumnezeu dau o mare putere
de a suferi, cu seninătate, orice potrivnicie în calea darului şi, răbdându-le
cu linişte, toate piedicile cad pe rând, printr-o nevăzută rânduială
dumnezeiască.
..............................................................................................................
.
Un destin înţeles
Pribegim mulţi ani în viaţă fără a ne lămuri un rost în lume. Unii
pribegesc fără rost, fără ţintă. Alţii îl căută toată viaţa fără să-l găsească
sau fără să ştie că l-au găsit.
Înţeleg prin destin, rosturile pe care le-a ascuns Dumnezeu în viaţa
fiecărui om şi pe care omul trebuie să le desfăşoare la rându-i între
oameni. În fiecare ins e sădită o intenţie a lui Dumnezeu, care prin om
trebuie să devină creaţie.
În creştinism omul este ridicat până la cinstea de colaborator al lui
Dumnezeu, iar această colaborare e destinul. Talanţii (talentele) - sunt
înzestrările acestei colaborări ale lui Dumnezeu cu omul.
Lucrând în sensul înzestrărilor, lucrezi în sensul destinului tău. Omul
e neliniştit câtă vreme nu ştie ce vrea Dumnezeu cu el, ce vrea Dumnezeu
de la el.
Viaţa (pământească) nu e un scop în sine ci numai un mijloc, e
numai cadrul unui destin sau e în cadrul unui destin.
Mulţi se tem de cuvântul destin, ca nu cumva să însemneze
predestin, prin urmare, să se trezească într-o doctrină fără de libertatea
voinţei, deci fără conceptul specific creştin al responsabilităţii ultime.
Cum să nu răspunzi de ce ţi-a dat Dumnezeu? Şi cum să nu
răspunzi dacă n-ai făcut ce ţi-a dat de făcut?
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Oamenii nu ştiau cu ce răbdare şi îndârjire a înzestrat Providenţa pe
Copilaşul acesta, Iisus, Căruia I-a încredinţat marea misiune a mântuirii
oamenilor. De atunci nu mai este între oameni destin mai mare decât al lui
Iisus. Iar Iisus Şi-a asociat la acelaşi destin al Său pe toţi ucenicii Săi din
veacuri.
A fi gura Lui, a fi inima Lui către orice necăjit al lumii, a face din viaţa
ta viaţa Lui. Aşa cum şi Sfântul Pavel îşi interpreta destinul - „Mie a vieţui
este Hristos, iar a muri (pentru El), este dobânda” (Filip. 1,21). De atunci
Iisus dă omului şi toată energia Lui divină. Iisus este un destin întruchipat.
- Cine-L ajunge, ştie ce are de făcut!
3.7

DESPRE NEVOINŢELE DESĂVÂRŞIRII

Porunca desăvârşirii s-a dat încă prin Legea Veche evreilor (Levitic
11, 44-45), dar cu deosebire s-a dat prin Legea Nouă, creştinilor (Matei 5,
48). Desăvârşirea şi sfinţenia sunt cele ce măsoară apropierea sau
depărtarea noastră de Dumnezeu. De aceea, în trei cete se rânduiesc
ostaşii războiului duhovnicesc, în: 1. chemaţi, 2. aleşi şi 3. Credincioşi
(Apocalipsa 17, 14), sau cu altă numire: 1. începători, 2. sporiţi şi 3.
desăvârşiţi.
Dar s-a ales o ceată de creştini care găsesc înlăuntrul lor
îndemnarea sau chemarea numai spre viaţa duhovnicească, ca singurul
rost vrednic de viaţă. Aceştia sunt călugării. Precum când merg la oaste,
oamenii lumii lasă toată grija de acasă, ca să nu-i încâlcească în vremea
ostăşiei, aşa şi nevoitorii mântuirii lasă toată grija lumii, pentru Împăratul
Cerurilor.
Dacă la intrarea în viaţă sunt de ajuns poruncile şi sângele Mielului,
pentru ajungerea desăvârşirii, însă, sfaturile evanghelice ni se fac porunci.
Printre acestea, cea dintâi e lepădarea de lume. Cine se leapădă de lume
nu mai stă în cumpănă între preţul lumii întregi, (de i-ar da-o cineva toată
în stăpânire până la sfârşitul veacului), şi între preţul sufletului, curăţit şi
strălucit de slava lui Dumnezeu în viaţa de apoi. Faţă de slava aceea, ale
lumii de aici toate sunt gunoi (Matei 16, 26; Ioan 2, 17).
Lepădarea de lume e o convingere pe care poţi să o ai şi în mijlocul
lumii stând, precum poţi să n-o ai şi în mijlocul pustiei petrecând. Dar cei
ce se mântuiesc, toţi trebuie să o aibă.
.............................................................................................................
Lupta începătorului este lupta izbăvirii de patimi; straja atenţiei la
porţile simţurilor, ca să nu intre pruncii vaviloneşti, care făcându-se bărbaţi,
ar fi mai greu de scos. Deci, cum se arată aceia să-i şi lovească de Piatră
ca să nu ajungă cu ei până la luptă. Năvala de gânduri să nu descurajeze
pe începători; toată grija să-i fie, să nu primească gândurile.
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A nu avea gânduri e tot aşa de cu neputinţă, ca şi a crede că poţi
opri vântul. Cu orânduire dumnezeiască, vin şi vremuri fără furtună.
Începătorii pot să vadă cum numele Mântuitorului îi izbăveşte de
asuprirea momelilor vicleanului - ceea ce-i îndatorează cu o mare
smerenie înaintea lui Dumnezeu, ştiind că se luptă Dumnezeu în locul lor.
Partea începătorilor este NEVOINȚA de a usca izvoarele patimilor
din pământul inimii, precum şi grija de a nu se sui cu mintea în văzduhul
părerii, căci acolo bat furtuni mari şi se rup aripile minţii.
Fiindcă de multe ori e atrasă mintea dincolo şi, furată de vrajă cum e,
uşor poate fi mușcată de bucuria străină. Sfinţii Părinţi ne atrag luarea
aminte să ne împotrivim acestei răpiri a minţii, pentru că dincolo, mari şi
multe sunt primejdiile, în care începătorii pot să-şi frângă mintea.
Începătorii trebuie să stea cu mintea de strajă la porţile sufletului, ca să nu
intre foc străin în cetate.
Vremea nevoinţei pentru unii e mai scurtă, pentru alţii mai lungă,
pentru unii mai uşoară, pentru alţii mai grea, şi pentru foarte mulţi ține toată
viaţa. Iar pentru cei ce nu judecă pe nimeni, Mântuitorul zice că fără
nevoinţă intră întru Împărăţie (Luca 6, 37).
Fără uscarea izvoarelor rele, fără scoaterea din rădăcină a patimilor iar locul să fie ars cu lacrimile de pocăinţă - fără netezirea scurmăturilor pe
care le-au făcut porcii patimilor: dealuri şi văi, nu e chip de a primi pe Iisus
şi a ajunge în ceata a doua a luptătorilor, a celor sporiţi. Ceata
începătorilor stă sub fericirea sărăciei desăvârşite.
Nimic n-a mai rămas de care să le mai fie inima prinsă (din cele de
aici), nici de ei înşişi.
Cât despre patimi, singura lor avuţie, prin nevoinţa cea de bună voie,
au risipit-o şi au ajuns săraci de avuţia aceea şi s-au făcut ca un crin în
pustie.
3.8 DESPRE GÂNDURI ŞI VICLENIILE LOR
Gândurile vin în minte de la fire, de la Dumnezeu şi de la diavol.
De la fire sunt cele numite: foamea, setea, frigul şi celelalte.
De la Dumnezeu sunt gândurile cu grijă de suflet, de luminarea lui,
de aducerea omului întreg, curat înaintea lui Dumnezeu, precum şi
atenţionările conştiinţei şi altele asemenea.
De la diavolul sunt plăcerea de a face rău, de a uita de Dumnezeu,
precum şi toate pasiunile. Şi o altă caracteristică a lui este că sileşte omul
la toate extremele care-i sunt peste putere.
Mintea, nu creierul, trebuie să ştie să deosebească ce vine de la
Dumnezeu, sau de la fire, sau de la diavol. Cu mintea trecem prin mormânt
dincolo, ea nu-i supusă morţii.
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Dar diavolul încurcă lucrurile şi altfel, le strâmbă! Strâmbă şi cele ale
firii, îmbiind firea la toate denaturările şi exagerările ca s-o uzeze şi s-o
înnebunească după tot felul de plăceri egoiste.
Strâmbă şi cele ale lui Dumnezeu. Dacă mintea nu ia aminte,
diavolul face cu omul cum face cu sectarii. Trage în greşeală pe om să nu
asculte de orice rânduială ci numai de mintea din capul lui, în care el,
diavolul, e profesor.
Ce interesează aici, cu deosebire, e ce face diavolul cu instinctele
primare ale omului, cum le degradează, cum le exagerează...
prezentându-le ca drepturi la ceva - „minţind că asta-i libertatea lui” (gen
drepturile omului trâmbiţate de comunitatea europeană). Că ăsta-i el
(omul) şi altceva nimic. De cumva omul crescând află că mai are şi minte şi
suflet, le umflă de mândrie, de aroganţă, de suficiență de sine, de
neascultare şi îndărătnicie.
O altă caracteristică a diavolului e că este cel mai mare pisălog pe
capul omului, obsedând mintea chiar şi în vis cu „învăţăturile lui”. Obsesiile
sexuale, de pildă. Acestea sunt gânduri care ciocănesc la cap până îl
biruie şi îl duc la învoială pe bietul om neatent, îl duc la faptă şi îl arunca în
păcat. Plăcerea mincinoasă şi de-o clipă a căderii în păcat devine cleiul
memoriei şi se face deprindere care de acum va cere o repetiţie continuă şi
omul pierde stăpânirea de sine şi merge în calea păcatului până la istovire
prin moarte şi nu moarte bună ci moarte a minţii mai întâi - că a fost prima
de vină. Nevrozele, psihozele sunt efectul denaturării acestui instinct
primar al firii în câteva generaţii succesive dar pot apare şi într-o generaţie
dată. Deci omul condus, fără să-şi dea seama, de diavol a declanşat
exploziv un instinct al firii. Astfel deci, a slăbit firea minţii, a slăbit
stăpânirea de sine, a acoperit mustrarea de conştiinţă, care acum ea face
explozie şi găsind mintea slăbită o alungă în schizofrenie, în paranoia şi în
alte nenorociri nervoase.
Calea călugăriei nu e după fire; ea e mai presus de fire, ca atare cere
o putere în plus. Se înţelege că e o putere mai presus de fire de la
Dumnezeu dar şi o capacitate biologică de rezistenţă faţă de pisălogeala
obsesiei, a tensiunii firii sau a povârnişului denaturării.
Când au zis ucenicii Mântuitorului într-un context: „Nu e bine a se
însoţi omul cu femeie”, iar Domnul Hristos, Autorul omului, le-a răspuns:
„Cuvântul acesta nu-l pot cuprinde decât aceia cărora le este dat”
Cum dat? Dat în conştiinţa lui genetică, mai înainte de a fi vreuna din
zilele lui pe pământ. Dat ca destin cu ajutorul orânduirii speciale, a unor
gene... în cromozomii săi specifici xx sau yy, ca tensiunea lor cea după fire
să poată favoriza convertirea iubirii fizice - pentru o singură persoană,
opusă sexului - în iubire duhovnicească universală pentru toţi oamenii
oricum ar fi ei.
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Potrivnicul (diavolul) e îngăduit să ispitească trupul şi sufletul cu
plăcerile patimilor: senzualitatea, lăcomia, luxul, slava deşartă, ispita puterii
sau a măririi trecătoare, a mândriei sau aroganței, cu patima proprietăţii,
sau poate ispiti omul făcându-l să intre în contextul unei concepţii de viaţă
diametral opuse Revelaţiei. Toate patimile dezlănţuie o concurență pe
bunurile lumii acesteia încât oamenii se văd unii pe alţii duşmani de moarte
şi ajung la crime şi războaie.
Iubirea de oameni e înfrântă de egoisme antagonice sau demonice.
Oamenii pot înnebuni dacă rămân sau oftează cu exclusivitate numai
pentru viaţa de acum şi de aici.
Libertatea lor cu care sunt împodobiţi de creaţie, nefolosind-o sub
îndrumarea lui Dumnezeu ajung în cea mai demonică robie şi omul e
pierdut cu voia şi cu mintea lui.
Deci, de ce e îngăduită devierea şi potrivnicul? Ca să se vadă încotro
înclină libertatea duhului nostru şi de acea direcţie să aibă parte în veci.
„Iată, pus-am înaintea feţei voastre apa şi focul, viaţa şi moartea; spre care
veţi întinde mâna, pe aceea veţi avea-o” (Isus Sirah 15, 16-17; Deut.
30,16).
Numai între contrarii se desăvârşeşte iubirea.
Gândurile lui sarsailă îşi pierd puterea când sunt spuse, denunţate la
preot. Mai greu este cu neajunsurile ereditare ţesute în fire. La obârşie şi
acestea tot pe cel viclean îl au la rădăcină. Sunt neputințe ereditare de
care greu scapi, ba de unele din ele nu scapi.
Exemplu: alcoolismul bunicilor, străbunicilor, se soldează în urmaşi
cu un creier mai slab. Descendenţii acestora merg până la al treilea neam.
Sfânta Scriptură pomeneşte şi de al patrulea neam..., de-al cincilea neam
nu mai spune nimic, dovadă că s-a stins neamul acesta.
Orice lămurire luminată nu poate înlocui celulele nervoase distruse
de alcool. Sunt deci şi imposibilităţi de luptă cu poverile ereditare. Pe
înaintaşi să-i iertăm şi cu asta îi ajutăm la judecată.
Pentru slavă deşartă munciţi mult, mai mult ca pentru smerenie.
Faceţi mai bine şi îmbunătăţiţi locul cât puteţi mai mult dar nu pentru a fi
laudă ci pentru a vă însemna sufletele voastre.
Cum puteţi să credeţi când primiţi slava unii de la alţii şi slava care
vine de la Dumnezeu n-o căutaţi? „Nu puteţi sluji la doi domni” şi la cel cu
slavă deşartă şi la cel cu slavă adevărată. Gândiţi-vă bine!
Cel mai bun semn că în noi nu există nici măcar un început de
dragoste pentru Dumnezeu este greutatea de a-I sluji lui Dumnezeu, când
nu vrem să ne îndeplinim deloc datoriile noastre privitoare la El.
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Cineva i-a spus lui Avva Agaton: „Mi s-a dat poruncă, dar
îndeplinirea poruncii e legată de necazuri; vreau să îndeplinesc porunca,
dar mi-e frică de necazuri”. Bătrânul i-a răspuns: „Dacă ai fi avut dragoste,
ai fi îndeplinit porunca şi ai fi biruit necazurile”.
Să nu-mi spui că-L iubeşti pe Dumnezeu, acestea nu sunt decât
simple cuvinte, arată dragostea cu fapta.
Nimic nu poate înlocui lipsa iubirii (de Dumnezeu), dar iubirea
înlocuieşte toate neajunsurile.
Iubeşte (pe Dumnezeu) şi vei proceda cu dreptate în orice prilej.
Acest principiu duhovnicesc te va învăţa cum să procedezi în toate
împrejurările.
Nu va lumina candela fără untdelemn, nici rugăciunea nu va lumina
duhul fără iubire. Fumul de tămâie nu se va ridica fără foc, nici rugăciunea
nu se va ridica la Dumnezeu fără dragoste. Iubirea de Dumnezeu toate le
întoarce în mijloace pentru mântuirea şi fericirea noastră.
3.9

DESPRE DUMNEZEU ŞI OM SAU RAŢIUNE ŞI CREDINŢĂ

Toată lumea e atârnătoare de Autorul ei. Lumea lucrurilor atârnă de
Dumnezeu fără să ştie. Noi, creştinii, ştim.
Chiar dacă nu vrem, tot atârnăm, fiindcă spre deosebire de toată
lumea lucrurilor, noi, oamenii, aici în trup, încă nu avem înfăţişarea noastră
definitivă. Noi suntem în lucru. Şi de aici vine că simţim neajunsurile
noastre, necunoscutele şi tensiunile noastre spre desăvârşire.
Poziţia omului în creaţie e unică, suntem făpturile lui Dumnezeu,
omul e un rezultat al creaţiei divine, dar suntem şi realizarea noastră.
Din cauza acestei stări de lucruri se aude adesea constatarea tragică
ca: „n-am făcut nimic” în viaţă. Aceasta e constatarea că n-ai dat vieţii tale
sensul sau destinul ei. Noi nu suntem numai lucruri ca să mergem în
virtutea legilor necesităţii; noi mai suntem şi fiinţe spirituale, înzestrate cu
conştiinţă şi ca atare mergem în virtutea legilor libertăţii.
Ca atare căutam adevărul şi ca atare Îl căutam pe Dumnezeu.
La porţile sufletului omenesc Dumnezeu Îşi încetează stăpânirea: îi
vrea iubirea. Aici El vrea să fie primit din iniţiativa noastră. Prin urmare, la
împlinirea sensului sau destinului nostru în creaţie suntem aşteptaţi de
Dumnezeu ca făpturi ale Sale, conştiente de rudenia noastră cu El.
Pentru orientarea noastră în lumea văzută ni s-a dat credinţa şi un
om ca model: Iisus. Noi trebuie să realizăm în noi această icoană divină:
stilul de a fi al lui Iisus. Fără acest fel de a fi, care atârnă de toate deciziile
noastre de fiecare zi, şi de fiecare clipă, te constaţi un om fără sens, un om
fără hrană în fața haosului care caută să te soarbă în tragedia nefiinţei una din definiţiile răului.
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Propriul tău destin aşteaptă de la tine decizia acestei transpuneri a ta
în chipul lui Dumnezeu, transpunerea în felul de a fi al lui Iisus în lume.
Iată în ce vreau să vă antrenez: în declanşarea mecanismului religios
al sufletului.
Sufletul Îl recunoaşte pe Tatăl său şi I se alipeşte. Dar fiind închis
într-un trup, care aparţine lumii acesteia, sufletul se alipeşte şi de lumea
dinafară; crezând că într-aceasta îşi poate găsi liniştea sa. Dar nu şi-o
găseşte; de aceea, toată nevoinţa vieţii călugăreşti are această raţiune de
a fi: să nu lase sufletul să se alipească mai tare lumii văzute decât lui
Dumnezeu. Că nu suntem din lumea aceasta şi nu trebuie ţintuită „aici”
dragostea noastră.
Fiindcă Dumnezeu e Duh, iubire şi adevăr, şi nu-L putem „vedea”,
pentru că nu oferă imaginaţiei, cinematografiei noastre, nimic, de aceea
avem impresia că credinţa în Dumnezeu e un risc sau un pariu al raţiunii.
Fapt este că credinţa e o continuă asceză a raţiunii, fiindcă
Dumnezeu este altă natură decât existenţa creată şi cunoaşterea lui
Dumnezeu ne cere şi pe noi, în întregime, într-un alt mod de a fi.
Cunoaşterea lui Dumnezeu, cine vrea s-o aibă - şi nu eşti liniştit până n-o
ai - antrenează în ea fiinţa noastră întreagă, cu toate rădăcinile ei în
existenţă. Suntem irezistibil mânaţi spre această cunoaştere metafizică a
lui Dumnezeu şi ca atare feriţi de neajunsurile noastre de oameni.
Iată tragicul şi smerenia cunoaşterii noastre.
Din cele de până aici rămâne de reţinut că întreaga noastră fiinţă
trebuie sfinţită, pentru a ne putea apropia de Dumnezeu. O cunoaştere
teoretică a lui Dumnezeu au şi dracii, (ba şi mulţi teologi) dar aceasta nu-i
sfinţeşte. Dumnezeu face parte din destinul omului şi e neliniştit sufletul
nostru până nu se odihneşte întru Dumnezeu.
De aceea, când lipseşte preocuparea de mântuire, fiinţa noastră e în
pierzanie, care şi ea, pierzania, amăgeşte cu o „odihnă”.
Ne-a adus Dumnezeu din nefiinţă la fiinţă, dar să ne mântuiască nu
poate fără noi.
Drept aceea, în tot felul ne cheamă ca să-L cunoaştem ca Tată şi pe
noi întreolaltă ca fraţi şi fii ai aceluiaşi Părinte.
Căci toate le poate Dumnezeu fără tine dar ca să te mântuiască din
lumea aceasta nu poate fără tine. Nici tu nu te mântuieşti fără mâna lui
Dumnezeu şi nici Dumnezeu nu te ridică dacă nu-I întinzi şi tu mâna ta.
Destul îţi este că te cercetează mereu şi atât de mult te roagă!
Cine nu vrea să se mântuiască? Sunt cei ce ascultă de o vrajă
vrăjmaşă, care îi scoate din cale şi, cu pofte pieritoare, îi încâlceşte în
lume.
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Vraja aceea, a păcatului, cu vremea le slăbeşte mintea şi în aşa fel
le-o întoarce, încât ajung să zică binelui rău şi răului bine şi din fiii lui
Dumnezeu se fac vrăjmaşii lui Dumnezeu. Vremea li se gată, lumina minţii
li se stinge... şi aşa îi prinde noaptea - moartea - rămaşi rătăciţi de
Dumnezeu şi neîntorşi Acasă.
Dar s-a pogorât din Ceruri Samarineanul milostiv, Iisus Hristos. El e
Cel ce ne-a făcut datori să ştim: ce suntem, cine ni-s Părinţii, de unde
venim, ce-i cu noi pe-aicea şi într-o lume cu viclene primejdii, cum să ne
purtăm, cine ne cheamă Acasă şi cine ne întinde momele? Că de la cârma
minţii atârnă încotro pornim şi unde să ajungem.
N-ar trebui decât să-L recunoaştem toţi pe Dumnezeu ca Tată şi că
noi toţi îi suntem fii şi, potrivit cu această cunoştinţă, să ne orânduim viaţa.
Până nu recunoaştem că avem îndoită fire şi îndoită viaţă: una
pământească şi alta cerească, fără de sfârşit şi începând de aici, până
atunci tot pe afară ne ţinem de rostul la care vrea Dumnezeu să ne ridice.
Trebuie să ştim, toţi supuşii Împărăţiei, că suntem făpturi cereşti,
trimise vremelnic în corturi pământeşti spre o mare probă şi anume: să
vedem şi să se vadă încotro înclinăm cu inima şi mintea, şi înspre ce
înclinăm, aceea să avem pentru totdeauna. Dacă năzuim spre Dumnezeu,
pe El Îl moştenim şi viaţa veşnică şi astfel ne întoarcem Acasă, iar dacă
înclinăm spre firea pieritoare, vom pieri de la faţa lui Dumnezeu şi cu cel
rău vom petrece fără de sfârşit. Căci noi suntem pieritori cu firea
pământească, dar nemuritori cu firea cerească; veşnicia noastră însă de
noi atârnă unde s-o petrecem.
Împărăţia cerurilor nu este pentru păsări, ci pentru oamenii care
trăiesc „ca păsările”, mai desprinse de pământ şi firea pământească, trăind
mai după firea lor cerească, trăind mai „în grija lui Dumnezeu” decât în
grija vieţii. Păsările acestea sunt „vulturii” care se vor aduna ca să judece
lumea (I Corinteni 6, 2), când pământul va fi stârv.
Nimic nu poate înlocui lipsa iubirii, dar iubirea înlocuieşte toate
neajunsurile. Căci firul iubirii ridică fiii spre cerescul Tată, şi pogoară pe
Tatăl, Fiul şi Duhul în fii. Iar pe fii, Dumnezeul iubirii îi leagă întreolaltă ca
să fie una, ceea ce când se împlineşte, minunează lumea, şi o sileşte să
cunoască pe Dumnezeu din fii, căci fiii uniţi în iubire trăiesc în El şi arată în
lume capătul pământesc al Împărăţiei cereşti. Aceasta e pe scurt voia
Tatălui şi rugăciunea Fiului, să prindă şi societatea omenească în aceeaşi
iubire Treimică.
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3.10
CELE MAI FRUMOASE CUVINTE ALE PĂRINTELUI
ARSENIE BOCA EXPLICATE DE PĂRINTELE TEOFIL PĂRĂIAN
Fragment din cartea - Părintele Ioan Gâsca, Părintele Arsenie Boca,
mare îndrumător de suflete din sec. XX – O sinteză a gândirii Părintelui
Arsenie în 800 de capete, ed. Teognost, 2002 (paginile 12-44 şi 183-188)
Părintele Arsenie a fost un om cu o capacitate sufletească deosebită
şi cred că Părintele, orice ar fi fost, ar fi fost un om deosebit. Adică dacă
era inginer, nu era un inginer comun; dacă era profesor, era un profesor
excepţional; dacă era un doctor, era un doctor deosebit. El a avut o
înzestrare nativă deosebită şi când l-am cunoscut eu, în ’42, avea 32 de
ani şi deja avea un nume mare. Cum a ajuns la aceasta Părintele nu a
spus niciodată, însa eu, personal, cred că a avut o înzestrare de la
Dumnezeu pe care dacă nu o ai nu poţi fi niciodată ceea ce a fost Părintele
Arsenie. Apoi el a studiat mult, nu numai Teologie, ci a studiat şi artă, a
făcut Şcoala de Belle Arte, secţia pictura, a făcut şi ceva Medicină,
cunoştea şi chestiuni de medicină, şi toate acestea la un loc i-au dat
capacitatea de a lucra ca un om bine înzestrat şi cu o cultură bine pusă la
punct.
Cândva stăteam în faţa unei icoane făcute de Părintele Arsenie la
Bucureşti pentru mănăstirea noastră, o icoană cu Adormirea Maicii
Domnului, care se găseşte acum în Muzeul mănăstirii noastre. Stăteam în
faţa acestei icoane şi o prezentam unui cadru universitar de la Sibiu, şi zic:
„Eu cred că Părintele Arsenie este un geniu”. Şi respectivul spune: „Asta
înseamnă că are o cultură perfectă şi încă ceva”. Şi zic eu: „Nu ştiu dacă
are o cultură perfectă, dar sunt sigur că are încă ceva”. Asta a fost
Părintele Arsenie.
Avea o putere de sinteză deosebită, o putere de intuiţie şi o putere
de a cunoaşte totdeauna esenţialul într-o chestiune. Când îi puneai o
problemă, el imediat avea răspunsul. Şi de la el au rămas şi cuvinte scrise,
în manuscrisele lui. De pildă, când l-am întâlnit eu pentru prima dată, mi-a
şi spus un cuvânt, o formulă. Zice: „Mă, nu toţi din lume se prăpădesc, nici
toţi din mănăstire se mântuiesc”. Deci avea o posibilitate de a formula
ceva.
Sau zicea Părintele că: „Cea mai lungă cale e calea care duce de la
urechi la inimă”, adică de la informaţie la convingere. Şi zicea Părintele că:
„Mustrarea învinge, dar nu convinge”, sau că: „Bobul lui de grâu se
preschimbă în tăciune, iar el se crede grâu nedreptăţit”.
Din câţi oameni am cunoscut eu lucrători în Biserică, Părintele
Arsenie a fost unic. Unic prin gândirea lui, prin stilul lui de lucru.
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a) Dragostea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos este
mai mare decât dragostea celui mai mare sfânt faţă de
Dumnezeu.
Părintele Arsenie a zis o vorbă cât lumea asta de mare – ba mai
mare decât lumea asta! Şi anume a zis aşa: „Iubirea lui Dumnezeu faţă de
cel mai mare păcătos îi mai mare decât iubirea celui mai mare sfânt faţă de
Dumnezeu”. Nu poate iubi un sfânt pe Dumnezeu, cât ar fi sfântul de mare,
cât iubeşte Dumnezeu pe cel mai mare păcătos; şi-l aşteaptă; şi vrea să-l
primească; şi aleargă înaintea lui, după cum citim în pilda cu fiul risipitor,
unde se spune că tatăl nu l-a aşteptat pe fiul care se întorcea; l-a aşteptat
într-un fel, dar când l-a văzut că vine, nu l-a mai ţinut locul: a alergat
înaintea lui, ca să-l primească, să-l îmbrăţişeze, să-l sărute, să-l ajute, să-l
aşeze iarăşi în starea din care a plecat. Pentru că din inima lui, fiul n-a
plecat niciodată! El a rămas în inima tatălui, aşa cum rămânem noi în inima
lui Dumnezeu, în inima Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în inima Maicii
Domnului, oricât de depărtaţi am fi, oricâte rele am face. Până trăim în
această viaţă Dumnezeu nu ne părăseşte. Noi putem să părăsim pe
Dumnezeu, dar Dumnezeu nu poate să ne părăsească pe noi.
Cu o astfel de afirmaţie, Părintele ne dă încredere în bunătatea lui
Dumnezeu, în iubirea lui Dumnezeu faţă de noi, păcătoşii, căci se afirmă şi
în rugăciunile de dezlegare ale sfintei noastre Biserici, că mila lui
Dumnezeu este tot atât de mare, tot atât de infinită, cum este de infinită şi
mărirea Lui, de vreme ce se spune: „Că precum este mărirea Ta, aşa este
şi mila Ta”. Cuvântul spus de Părintele Arsenie, în formularea de mai sus,
ne aduce aminte şi de ceea ce spune Psalmistul, prin cuvintele acestea:
„Cât e de sus cerul deasupra pământului atât de mare e bunătatea Lui (a
lui Dumnezeu) spre cei ce se tem de Dânsul. Cât de departe e Răsăritul de
Apus, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. Cum miluieşte un tată pe
copiii săi, aşa miluieşte Domnul pe cei ce se tem de Dânsul” (Psalmul 102,
10-13).
b) Să-ţi fereşti capul de frig şi de prostie!
E un cuvânt care merită să fie ştiut şi urmat, el putând fi de folos
tuturor celor ce nu iau aminte la ei înşişi, tuturor celor care vor să braveze
şi nu se gândesc la urmările pe care le pot avea, spre răul lor, nişte
atitudini care nu sunt destul de bine gândite şi controlate. Să luăm, deci,
aminte la cuvântul de mai sus şi să-l împlinim în cele două laturi ale lui.
c) În mintea strâmbă şi lucrul drept se strâmbă.
Aşa obişnuia să spună Părintele Arsenie, care urmărea pentru
oameni o minte dreaptă şi lucruri drepte şi îndreptare spre mintea cea
bună.
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Valoarea acestui cuvânt o intuiesc toţi cei ce îl aud, şi asta se
întâmplă des, căci noi îl aducem înaintea vizitatorilor şi închinătorilor noştri,
mai ales atunci când au prilejul să vadă o pictură a Părintelui Arsenie
reprezentând Adormirea Maicii Domnului, pictură în faţa căreia se opresc
cu admiraţie mulţi dintre cei ce vizitează Mănăstirea Brâncoveanu de la
Sâmbăta. Mintea se strâmbă în urma patimilor şi se îndreaptă pe măsura
curăţirii de patimi. Când mintea se îndreaptă, vede lucrurile drept, deci aşa
cum sunt ele. „În mintea strâmbă şi lucrul drept se strâmbă”. Asta le place
la mulţi, am băgat de seamă că le place. Când le spun că Părintele a zis
că „în mintea strâmbă şi lucrul drept se strâmbă”, oamenii râd în general.
De ce râd? Pentru că îşi dau seama că aşa e. Numai că e greu să ştii când
ţi-e mintea strâmbă.
d) Cea mai lungă cale este calea care duce de la urechi la
inimă.
Cea mai lungă cale este calea care duce de la urechi la inimă, adică
de la informaţie la convingere. Oameni de informaţie religioasă sunt mai
mulţi decât cei ce au convingeri religioase. E necesară şi informaţia, care
adeseori se face prin auzire. Dar a rămâne la informaţie înseamnă doar a fi
la începutul drumului, „la urechi”. Până la inimă mai e o cale lungă, „cea
mai lungă cale”.
e) Mustrarea învinge, dar nu convinge.
Este şi aceasta o cugetare la care e bine să luăm aminte. Are şi
mustrarea rostul şi puterea ei, dar ea, ca şi constrângere, doar învinge,
însa de convins nu convinge. De la învingere până la convingere e o cale
lungă, poate tot atât de lungă, cât cea de la informaţie la convingere, cât
cea de la urechi la inimă.
f) Un suflet trist este un suflet cu luminile stinse.
Cuvântul acesta ne aduce aminte de un cuvânt asemănător, cu
circulaţie mai ales în lumea din Apus: „Un sfânt trist este un trist sfânt”.
Părintele a fost întotdeauna pentru optimism, pentru bucurie, credinţa
noastră fiind „izvor de bucurie”, creştinismul fiind „religia bucuriei”. Domnul
Hristos le-a spus ucenicilor Săi: „Acestea vi le spun, ca bucuria Mea să fie
întru voi şi ca bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 15, 11).
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g) Bobul lui de grâu se preschimbă în tăciune, iar el se crede
grâu nedreptăţit.
Aşa caracteriza Părintele Arsenie pe omul care se abate de la cele
bune şi care nu caută şi nu primeşte îndreptarea, ci îşi explică el mai bine
cele pentru sine condamnând pe cei ce vreau să-l îndrepte. Începutul
oricărei îndreptări este să-ţi recunoşti greşeala.
„Când greşeala s-a făcut în tine aşezare şi adevăr”, când o ai ca
deprindere şi o mai şi justifici, atunci „nu mai e greşeală, ci e păcat de
moarte”. Într-o astfel de situaţie, cel ce se crede a fi drept, fără să şi fie de
fapt, nu mai e bob de grâu, ci doar tăciune.
h) Ajutaţi-mă să vă pot ajuta.
Asta înseamnă că nu cel care vrea să te ajute te ajută cel mai mult,
ci tu eşti cel care poţi să fii ajutat. Dacă eşti deschis spre ajutor te poate
ajuta omul de lângă tine şi omul superior ţie; dar dacă nu-l recunoşti
superior, ba, dimpotrivă, îl judeci şi-l calci în picioare, atunci nu te poate
ajuta, pentru că omul este fiinţa care poate zice nu, şi zice nu!
i) Dacă tot trebuie să suferim, măcar să nu suferim zadarnic.
Pentru a putea folosi suferinţa spre binele său, omul trebuie să
creadă că suferinţa are un sens pentru el, chiar dacă pe moment nu
înţelege. De fapt, cel care înţelege şi ştie cum să suporte suferinţa, nu mai
suferă.
j) Să ai înţelegere față de neputinţa omenească.
Părintele Arsenie, Dumnezeu să-l odihnească, mi-a spus cândva un
cuvânt; de fapt, nu mie, ci unui părinte, pe atunci student la teologie, un
cuvânt pe care eu îl socotesc cel mai important cuvânt pe care l-am auzit
de la el din câte ştiu că le-a spus şi le-a scris, anume: „Să ai înţelegere faţă
de neputinţa omenească”.
k) Mă, nu toţi din lume se prăpădesc, nici toţi din mănăstire se
mântuiesc.
Când l-am întâlnit eu pentru prima dată, mi-a şi spus un cuvânt, o
formulă. Zice: „Mă, nu toţi din lume se prăpădesc, nici toţi din mănăstire se
mântuiesc”. Deci, avea o posibilitate de a formula ceva.
l) Nici abuzul, nici refuzul.
În legătură cu sexualitatea în familie, Părintele Arsenie zicea: „Nici
abuzul, nici refuzul”.
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m) Fiecare dintre noi ducem un necredincios în spate.
Zicea Părintele Arsenie referindu-se la trup: „Fiecare dintre noi
ducem un necredincios în spate”.
n) Naşteţi-vă sfinţi!
Părintele Arsenie îi îndemna pe oameni să nască sfinţi. Bineînţeles
că pentru a naşte sfinţi trebuie să fii sfânt sau trebuie să tragi de tine spre
idealul sfinţeniei. Şi când începem să ne ocupăm de noi înşine, putem să
ne cunoaştem, să aflăm negativele noastre, să cunoaştem încărcătura
dată de alţii şi pusă în noi, s-o rezolvăm; dar aceasta cere timp şi
osteneală.
o) Cu mine de două ori trebuie să se întâlnească omul…
Părintele zicea că de două ori trebuie să se întâlnească omul cu el: o
dată când îi spune şi a doua oară la moarte, să-i spună dacă a făcut ce i-a
spus. Foarte corect! Ce rost are să meargă, cum merg unii, ca să-i spună
unul, ca să-i spună altul, ca un cuvânt de folos, că nu ştiu ce… şi-apoi
adună la cuvinte de folos şi nu împlineşte nimic!
p) Oxigen, glicogen, somn, să-ţi păstrezi hormonii şi să ai
concepţie de viaţă creştină.
A trecut pe la mine un tânăr care a fost la Părintele Arsenie. Şi ştiind
eu că a fost la Părintele Arsenie, zic: „Mai, ce ţi-a spus Părintele Arsenie?”.
Şi tânărul acela spune: „Ştiţi ce mi-a spus? Oxigen, glicogen, somn, să-ţi
păstrezi hormonii şi să ai concepţie de viaţă creştină”.
Se cunoaşte ca Părintele a învăţat medicina şi că de fapt el îşi dădea
seama că omul este şi trup, nu e numai suflet. Eu am dat un îndrumar
pentru suflet. Părintele vine şi dă ceva pentru trup şi zice:
- Oxigen. Ce înseamnă asta? Aer cât mai bun, să trăieşti în aer cât
mai bun.
- Glicogen: să ai o hrană raţională, căci numai aşa poţi să ai un
echilibru organic. Să ai glicogen, adică zahăr din ficat. Cum?
Printr-o hrană raţională, nici mai mult nici prea puţin.
- După aceea somn. Sunt unii care spun că e destul călugărului să
doarmă un ceas. Dacă m-aş întâlni cu acela care a spus aşa, i-aş
spune că nu are dreptate. Ştiţi de ce? Pentru ca somnul e o
binecuvântare de la Dumnezeu şi Părintele şi-a dat seama de
lucrul acesta. De curând, am găsit în volumul XI din Filocalie că
trebuie să dormi cel puţin şase ore, e mai raţional Sfântul
Varsanufie decât cel care a scris în Pateric că e destul să dormi
numai un ceas. Şi Părintele Arsenie zicea că cel puţin şase
ceasuri de somn continuu. Cel puţin, adică înseamnă şi mai mult.
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Bineînţeles, nu vreo zece ceasuri, cum dorm unii acuma, vara, se
culcă pe la zece şi se scoală a doua zi tot pe la zece. E cam prea
mult.
- Al patrulea punct: să-ţi păstrezi hormonii, adică să nu faci risipă de
energie sexuală. Şi Părintele şi noi care spovedim, întâlnim
oameni dărâmaţi prin abuzuri şi, de aceea îndrăznim să spunem:
fiţi atenţi, nu faceţi abuz, nu faceţi risipă de energie sexuală.
- Şi al cincilea punct: să ai concepţie de viaţa creştină, adică să nu
umbli după alte concepţii de viaţă, ştiu eu, yoga, zen şi altele.
Concepţia de viaţa creştină, câtă o avem, ne statorniceşte în
gândul şi dorinţa de a ne ridica mai presus de fire, de a
îndumnezei firea, prin harul şi îndurările şi iubirea de oameni a lui
Dumnezeu. Tocmai de aceea folosim şi resursele fireşti, câte le
avem la îndemână: aerul (aerul bun), hrana raţională, somnul şi
energia vitală, pe care nu vrem să o risipim pe plăceri, ci vrem
s-o canalizăm spre binele nostru material şi spiritual. Aşa dorea
Părintele Arsenie, care a formulat îndreptarul de viaţă, pe care l-a
predat tinerilor şi oricui care vrea să ia aminte la el.
q) Tu ești noi
Pe o pictură făcută de Părintele Arsenie cu Judecata de Apoi e scris:
„Tu eşti noi”, ca şi când ar spune faptele oamenilor: Fii atent ca tu cum
eşti acum, să ştii că eşti noi, tu eşti ceea ce ai făcut, tu eşti ceea ce ai
gândit, tu eşti ceea ce ai vorbit, tu eşti ceea ce ai simţit, tu eşti ceea ce ai
citit. Tu eşti noi. Noi ne-am alcătuit în tine. Cartea vieţii tale eşti tu însuti.
r) Cine-i mai mic în ochii săi, acela-i mai mare în ochii lui
Dumnezeu.
s) Omul se roagă de Dumnezeu să-l scape de necazuri şi
Dumnezeu se roagă de om să-şi schimbe purtările. Socotiţi
acum, care de cine să asculte mai întâi ?
t) Credeți că veți intra după moarte în Împărăția în care nu ați trăit
pe pământ ?
u) Domnul Hristos a fost răstignit cu spatele pe crucea materială şi
cu faţa pe crucea spirituală.
v) Creştinismul nu e numai o afacere de duminică, ci e o strădanie
de toate zilele.
w) Pantalonii la femei - mult mai grav ca lipsa de basma la
rugăciune.
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Nunta fiului de împărat – pictură – Biserica Drăgănescu
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Taina Sfântului Botez – pictură – Biserica Drăgănescu
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3.11

RUGĂCIUNI PRIMITE DE LA PĂRINTELE ARSENIE BOCA

Preluate din cartea - Părintele Arsenie Boca, Fericirea de a cunoaşte
calea, ed. Credinţa Strămoşească, 2006
Rugăciune de dimineaţă, scrisă de Părintele Arsenie:
Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă ca astăzi toată ziua să mă lepăd
de mine însumi, că cine ştie din ce nimicuri mare vrajbă am să fac şi astfel,
ţinând la mine, să Te pierd pe Tine.
Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea Preasfântului Tău
nume să-mi lucreze în minte mai mult decât fulgerul pe cer, ca nici umbra
gândurilor rele să nu mă întunece, căci iată păcătuiesc în tot ceasul.
Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm
împiedicându-ne prin întuneric. Patimile au pus tină pe ochii minţii, uitarea
s-a întărit în noi ca un zid, împietrind în noi inimile noastre şi toate
împreună au făcut temniţa în care Te ţinem bolnav, flămând şi fără haină,
aşa risipind în deşert zilele noastre, umbriţi şi dosădiţi până la pământ.
Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi şi pune foc
temniţei, aprinde dragostea în inimile noastre, arde spinii patimilor noastre
şi fă lumină sufletelor noastre.
Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, vino şi Te
sălăşluieşte întru noi, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Tău cel Sfânt. Căci
Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul şi mintea
rămân neputincioase.
Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, căci nu ne
dăm seama cât suntem de nedesăvârşiţi şi cât eşti de aproape de sufletele
noastre şi cât ne depărtăm noi prin păcatele noastre.
Ci luminează lumina Ta peste noi, ca să vedem lumina prin ochii Tăi,
să trăim în veci prin viaţa Ta.
Lumina şi Bucuria noastră, slavă Ţie! Amin.
(primită de la Gheorghe Moraru şi Maica Eftimia Ciungan,
mănăstirea Hurezu)
Mi-a spus că de sus ne va ajuta mai mult decât de jos şi să-l
chemăm aşa: „Preot monah Arsenie, trimite-mi duhul tău paznic şi dă-mi
sănătate şi linişte. Depărtează de la casa mea necazurile şi suferinţele, că
ai Duh Sfânt”. (Chiş Aurelia, 93 ani - com. Boiu, jud. Mureş)
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Rugăciune a Părintelui Arsenie (ridicând ochii minţii către cer):
„Milostive Doamne, Care vrei ca toţi oamenii să se mântuiască şi să ajungă
la înţelegerea adevărului, fie voia Ta, miluieşte şi mântuiește pe robul lui
Dumnezeu... [numele]. Primeşte această dorinţă a mea ca pe un strigăt de
dragoste poruncit de Tine. Amin”. (Maria Matronea - Sibiu)
Nouă ne-a spus că cea mai puternică rugăciune este „Doamne,
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”.
(Gheorghe Silea - Sâmbăta de Sus)
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IBAN RO02 BTRL RONCRT 0335 69 1401 – B. Transilvania Turda
1) Prima mea carte de rugăciuni și învățături creștine – pentru copii și tineri broșură A6 – 64 pag - 2017
2) Apărători ai credinței și gliei străbune – file din culisele istoriei neamului
meu – broșură A5 - 96 pag - 2018
3) Viețile Sfinților Români – file de pateric românesc – carte A4 – 300 pag 2019
4) Din învățăturile Părintelui Arsenie Boca – colecție de scrieri și mărturii –
broșură A5 – 96 pag – 2019
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