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Partea dedicatA lui Dumnezeu
Un băiat de 18 ani se molipsi de lepră. Cu greu ne putem imagina ce înseamnă
acest lucru. Suferea îngrozitor. Cu toate acestea credea cu tărie în Dumnezeu. Şi această
credinţă îi dădea putere de a suporta durerile. Se jertfea şi oferea suferinţele sale lui
Dumnezeu. El spunea: „Voi suporta aceste suferinţe până la moarte, pentru mântuirea mea”.
Într-o seară durerile sale au devenit insuportabile. O rugă pe sora asistentă să vină cu
calmantele mai devreme decât de obicei. Când, o oră mai târziu, veni să-l viziteze, tableta de
medicament încă se mai afla pe masă. Ea se miră. El însă îi spuse: „Soră, m-am răzgândit.
Dumnezeu are mai multă nevoie de durerile mele pentru mântuirea sufletului meu, decât am
eu de calmante pentru ameliorarea suferinţelor”.
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Gânduri despre rugAciune
Rugăciunea este singurul mijloc prin care oamenii se află în legătură cu Dumnezeu.
Rugăciunea fără împrăștiere ne ajută să ne îndepărtăm de cele pământești și să urcăm la
Cer, în cereasca Împărăție a lui Dumnezeu. Ne întărește sufletește în greaua nevoință pentru
mântuire și în problemele pământești care ne preocupă pe noi și familia noastră.
Dumnezeu ascultă toate rugăciunile noastre, deși nu ne dăruiește întotdeauna ceea
ce îi cerem. Nu trebuie să-L înțelegem greșit, pentru că are planul său pentru mântuirea
oamenilor. Știe cum, unde și când să răspundă cererilor noastre, astfel încât să fie spre
binele nostru. Dacă ne-ar fi răspuns îndată, poate nu ne-ar fi fost de folos. Rugăciunea
trebuie să se facă din inimă, iar nu numai cu mintea, să fie fierbinte, iar nu cu răceală, așa
cum facem de obicei. Trebuie să ne rugăm într-un loc liniștit, iar nu în gălăgie, pentru că
zgomotul te tulbură și nu poți să te rogi în pace.
Bine ar fi ca toți oamenii să se roage, astăzi când lumea a pierdut orice legătură cu
Dumnezeu și nu numai să cerem, ci să-I și mulțumim și să-L slăvim.

is-a Domnul către ucenicii Săi: Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea
oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în
ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu m ă voi

lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Nu socoti ţi c ă am venit s ă aduc
pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie. Căci am venit s ă despart pe fiu de

tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa. Cel ce iube şte pe tat ă ori pe

mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iube şte pe fiu ori pe
fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Şi cel ce nu- şi ia crucea şi nu-

mi urmează mie, nu este vrednic de Mine. Atunci Petru, r ăspunzând, I-a zis: Iată, noi
am lăsat toate şi Ţi-am urmat Ţie. Cu noi, oare, ce va fi? Iar Iisus le-a zis: Adev ărat zic

vouă că voi, cei ce Mi-aţi urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul Omului va şedea pe
tronul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece tronuri, judecând cele

douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi oricine a lăsat case, sau fra ţi, sau surori, sau
tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarini, pentru numele Meu, înmul ţit va lua
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înapoi şi va moşteni viaţa veşnică. Şi mulţi dintâi vor fi pe urmă şi din cei de pe
urmă vor fi întâi. (Matei 10, 32-33; 37-38, 19, 27-30)
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„Despre rugăciune” –

Schiarhimandritul Ioachim Parr din New York (SUA) - continuare
... În ce fel iubirea se defineste prin “a da”, iar nu prin “a primi“? Noi, ca oameni
suntem deja iubiți cu o iubire totală. Nimeni și nimic nu te poate iubi mai mult decât ești deja iubit.
Dumnezeu te iubeşte desăvârşit şi Dumnezeu este iubire. Nimeni nu îţi poate dărui mai mult, nici
măcar tu însuţi. Deci cum iubim? Noi iubim pentru că suntem deja iubiți. Noi iubim pe Dumnezeu,
fiindcă El ne-a iubit cel dintâi. Si pe cine iubeşti, dacă-L iubeşti pe Dumnezeu? Domnul zice: Dacă Mă
iubiți, iubiți-vă unii pe alții. Așa trebuie să iubiți. Nu trebuie să mergi încolo şi încoace să cauți pe cineva să
te completeze sau pe cineva care să te iubească și să te ajute să devii ceea ce îți dorești. Asta e deja
înfăptuit, doar că tu nu o știi și nu răspunzi la dragostea aceasta, pentru că nu te iubești decât pe tine
însuți. Dar Domnul zice: Dacă Mă iubiți, iubiți-vă unul pe altul. Deci, iată încotro trebuie să se îndrepte
dragostea voastră. Pentru că-L iubesc pe Domnul, te iubesc pe tine. Și toată lumea va iubi pe toată lumea,
dar nu cu posesivitate, nu doar pentru interesul propriu, ci pentru că-L iubesc pe Domnul, răspunsul firesc
este iubirea unul pentru altul. De ce nu ne iubim unii pe alţii? Pentru că nu-L iubim pe Domnul. Ne iubim
doar pe noi înșine. Și când te iubești doar pe tine însuți, nu te poți împlini singur, și prin urmare
ajungi să înnebunești căutând neîncetat ceva care să-ți aline neîmplinirea.
Deci să vorbim despre dragoste. Cum să iubim? V-am zis la început că trebuie
să-L iubim pe Domnul mai presus de orice. Pentru aceasta am fost creați. Acesta este unicul scop al
vieții noastre: să fim una cu Domnul. Când aceasta unire are loc, toate celelalte merg de la sine. Când
nu există, nimic nu merge. Când Îl iubești pe Domnul, atunci poți începe rugăciunea. Când începi să te rogi
și să-L iubești pe Domnul, îți iubești și aproapele și, când îți iubești aproapele, cu ușurință ajungi să-L iubești
pe Domnul mai mult. Și totul începe să aibă un sens.
Cum să ajungem să iubim? Prin recunoștință. Înveți să iubești prin
recunoștință. Dar ce este recunoștința? Recunoștința înseamnă a fi dator cuiva cu ceva. De exemplu,
atunci când cineva te ajută cu ceva în așa fel încât, dacă nu te-ar fi ajutat, tu n-ai mai fi aici sau
cineva drag n-ar mai fi și, prin urmare, nu-l poți răsplăti, iar această imposibilitate de a-i răsplăti te
smerește, te face să înțelegi că nu-i poți dărui ceva înapoi şi că nu mai deţii tu controlul.
Recunoştinţa noastră față de Domnul e atunci când recunoaștem că tot ceea ce suntem și toate câte
avem nevoie, de la El sunt. Și ne întoarcem spre El cu smerenie, nu cu mândrie, ci cu smerenie. Și
atunci când avem inima smerită, putem iubi. Dar fără aceasta, suntem mândri și nu ne iubim decât pe
noi înșine. Cineva mi-a zis o dată: Sufăr. Am încercat să mă rog și sunt în pragul de a-mi pierde
mințile. Te rog să mă ierți (pentru cele pe care le voi spune), dar am fost la un preot duhovnic și i-am
zis că vreau să mă rog, iar el mi-a dat un canon de rugăciune greu, care simt că-mi frânge spatele.
Nu-l pot duce. Trebuie să citesc foarte multe rugăciuni înainte de Sfânta Împărtășanie, să fac multe
canoane, rugăciunile de dimineață și pe cele de seară, și simt că mi-a pus o piatră mare în spate.
Deci să fac? Îmi vine să arunc piatra cât colo și rămân și cu spatele frânt. Va sună cunoscut? Şi m-a
întrebat: Ce să fac? Și eu i-am zis: Știi Rugăciunea ”Tatăl nostru”? Bineînțeles, a zis el. Știi ”Prea Sfântă
Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi?”, l-am întrebat. “Bineînțeles”, a răspuns el. Știi ”Doamne
Iisuse…”?, l-am întrebat. “Bineînțeles“, a răspuns el. I-am răspuns: “E foarte bine că le știi“. Noi, cei care ne
iubim pe noi înșine – și aceștia suntem toți – și noi, cei care nu știm să ne rugăm – și aceștia suntem
majoritatea – suntem plini de ”fiare sălbatice” pe dinlăuntrul nostru. Suntem bântuiți de dracii iubirii
de sine și aceștia ne sfâșie de fiecare dată când vrem să ne rugăm. Și i-am zis: “Gândește-te că te-ai
decis să-ți construiești o casă mică în pădure, o termini și, când să te muți acolo, afli de la fostul proprietar
că în apropiere trăiește un urs mare care te va ucide dacă nu ești atent. Te gândești imediat: ”Ce voi face?
Să plec? Abia am construit casa. Să încerc să evit ursul? Să ucid ursul sau să încerc să-l
îmblânzesc?”. Și te hotărăști să-l îmblânzești. Încerci mai întâi să te apropii încet de el atât cât se poate
fără să rişti. Deci nu te duci direct la el să-l mângâi pe cap și să-l întrebi dacă vrea să fiți prieteni,
pentru că îți va mușca mâna. Deci, iei niște mâncare și te apropii de el la o oarecare distanță în așa
fel încât să te vadă; îi arunci mâncarea și fugi înainte să te ajungă. Și continui să faci asta până când
te vei apropia din ce în ce mai mult. Și apoi îl vei hrăni câte un pic mai mult de fiecare dată, te
îndepărtezi, el va veni mai aproape de tine, el va începe să aibă încredere în tine pentru că a gustat
mâncarea și a văzut că este bună și pentru că a văzut că tu ești sursa mâncării. Deci va prinde
încredere în tine. Și în cele din urmă va mânca fără ca tu să-l mai inviți. Și va dori și mai multă

mâncare“. Așa îi învăț pe oameni să se roage: ”Spune 3 rugăciuni scurte!”. ”N-ar trebui să spun mai
multe?” ”Spune 3 rugăciuni scurte, zilnic. Și te vei hrăni mai mult mai târziu. Și când vei începe să
simți cât de dulce este Domnul, vei vrea mai mult și atunci ți se va da mai mult”. Şi mai apoi nu va
mai fi nevoie să ţi se dea, ci vei avea îndrazneala să ceri chiar tu mai mult. Pentru că ai gustat şi ai
văzut că bun este Domnul. Așa începem. Nu singuri, pe cont propriu, ci cu ajutorul cuiva, a cuiva
care să-ți spună cât să primești până când vei fi capabil să decizi singur. Dar atunci când ești plin de
mândrie și de iubire de sine, te apuci să spui rugăciuni zi și noapte, reziști o zi sau două și apoi te
simți doborât şi renunţi. Deci sfatul meu pentru cei ce se luptă: Încearcă! Și păstrează tăcerea! Este foarte
greu. Dar găsește-ți un loc, nu contează momentul zilei, în care să poți fi singur. Poate fi chiar și baia,
dacă e liberă, încuie ușa și începe să rostești rugăciunea! Domnul este pretutindenea. Și spune doar
atât: ”Doamne, vreau să gust și să văd cât de bun ești! Hrănește-mă!” Și o va face. Începe cu o
singură rugăciune. Și încearcă sa faci acea rugăciune din inimă: ”Doamne, vreau să văd Fața Ta!”. El îți
va spune: ”Uită-te în jurul tău, aici sunt”. Și ți se va schimba inima. ”Doamne, învață-mă să iubesc!”. Aceasta
este rugăciunea. Și apoi ia mintea ta și așaz-o întru Domnul. ”Umple-mă, Doamne, nu Te vreau decât pe
Tine! Pentru că nu este nimic în afară de Tine. Și eu sunt nimic fără Tine.” Aceasta este rugăciunea.
Toate rugăciunile scrise (formale) pe care le avem sunt foarte importante
pentru că sunt scrise de oameni care au început cu: ”Doamne, vreau să Te iubesc!”, ”Doamne, vreau
să văd Fața Ta!”, ”Doamne, ajută-mă să simt cât de bun ești!”. Și, prin aceste rugăciuni scurte, ei au
învățat să-L iubească pe Domnul. Și apoi au scris aceste frumoase rugăciuni din care reiese
incredibila cunoaștere de Dumnezeu pe care au dobândit-o. Și, astfel, rostim aceste rugăciuni atunci
când avem nevoie să ne păstrăm mintea și inima în Domnul. Uneori iubești pe cineva atât de mult, încât
vrei ca el să știe aceasta, dar nefiind un poet prea bun şi pentru că nu spui mereu ceea ce trebuie, cauți pe
cineva care se pricepe foarte bine la a rosti cuvinte frumoase. Și atunci îi scrii celui iubit prin cuvintele
altcuiva care a iubit la rândul lui. Acestea sunt rugăciunile (scrise). Dar ele nu ţin locul inimii tale! Fără
dorința ta, fără a avea mintea în Domnul, ele pot deveni o povară care te va strivi. Dacă în fiecare zi,
pentru tot restul vieții tale, vei petrece 1 minut având mintea complet cufundată în Domnul, e mai
bine decât a petrece 100 de ani rugându-te prin cuvinte, dar fără a conștientiza prezența lui
Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă să te oprești din citirea acestor rugăciuni. Dacă tot ce poți face în viața ta
este aceasta, atunci a meritat să trăiești. Dar unii nu ajung niciodată aici. Pentru că nu pot scăpa de
boala bolilor: iubirea de sine.
Nu-L vei iubi niciodată pe Domnul, nu te vei ruga niciodată cu adevărat și
nu te vei mântui dacă nu încetezi să te iubești pe tine însuți! Iubește-L pe Domnul și pe aproapele tău.
Și când vei face acestea, vei putea să te rogi. Ai greutăți în a te ruga din cauză că te iubești pe tine
însuți. Voi arunca o ”bombă” asupra voastră și apoi vă voi lăsa să-mi puneți întrebări. Iată “bomba” – deși
mereu e dureros să spun, dar cred că e important pentru voi să auziţi asta. Cu toții ați venit aici cu un
scop, și cred că în cele mai multe cazuri este unul bun și sper că mulți din cei din această încăpere se
străduiesc și îşi doresc să se mântuiască, să fie cu Domnul. Dar aproape aş putea să vă garantez, și sper
să-mi dovediți că greșesc, că cel puțin unul, dacă nu chiar mai mulți din această încăpere, nu vor
vedea Împărăția lui Dumnezeu, nu se vor mântui! Și aceasta se va întâmpla prin propria voastră
alegere. Nimeni nu vă va opri, singuri vă veți opri. Orice aveți nevoie, absolut orice, pentru a vă mântui,
se află în această biserică. Dar câțiva dintre cei de aici nu vor profita de aceasta. Și nu vor vedea niciodată
Fața lui Dumnezeu, cu excepția Zilei Judecății. Treziți-vă! Nu rămâneți afară din Împărăție! Voi singuri
sunteți cei care vă veți lăsa pe dinafară! Nimeni altcineva. Și începeți lupta prin a-L iubi pe Domnul cu
toată mintea voastră! Dar mintea voastră este plină de toată nebunia, de tot felul de gânduri şi judecări
nebuneşti față de aproapele, de gânduri de poftă trupească, de imaginație, de lucruri care înseamnă
pierdere de timp, de muzică și de alte gunoaie, în loc să fie ocupată de gândul la Domnul. Deci nu Îi dai
Domnului toată mintea ta. Nu-L iubești pe El, ci te iubești pe tine însuți. Inima ta nu este plină de iubirea
pentru fratele tău, ci este plină cu mânie, judecată şi frică. Curățește-ți inima! Umple-o cu Dumnezeu și cu
dragoste pentru fratele tău! Domnul știe ce este în sufletul tău, îți știe toate patimile și toată mizeria. Domnul
te poate elibera de toate acestea prin cel mai frumos lucru pe care-l putem avea, prin dragoste. Rugăciunea
este răspunsul la dragoste. Dar mai întâi trebuie să încetezi să te iubești pe tine însuți. E greu câteodată
să-L iubești pe Domnul pe care nu-L vezi, dar Domnul ne-a dat o soluție pentru aceasta: iubește-l pe fratele
pe care îl vezi și apoi Mă vei iubi pe Mine.
Orice veți face celui mai mic dintre frații Mei, Mie îmi veți face, zice Domnul.
Fie ca toți să vedem Chipul lui Dumnezeu! Uitați-vă în jurul vostru!

