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Praktikos

CARTEA ÎNTÂI

Praktikos
O centurie de capitole practice

1
Din zãpadã nu vor ieºi niciodatã flãcãri.
Focul nu se va naºte niciodatã din apã.
Un tufiº spinos nu va produce niciodatã smochine.
În mod similar, inima ta nu va putea fi eliberatã niciodatã
De gânduri, cuvinte ºi acþiuni opresive,
Pânã când nu se va purifica interior.
Aspirã sã pãºeºti pe aceastã cale.
Consultã-þi întotdeauna inima.
Rosteºte în permanenþã rugãciunea:
„Doamne Iisuse Christoase, miluieºte-mã pe mine“.
Fii smerit.
Liniºteºte-þi sufletul.
Hesychios

2
Unul dintre cãlugãri l-a întrebat pe marele învãþãtor Abba
Nistero:
„Ce trebuie sã fac ca sã obþin tot ce este mai bun în
viaþã?“
23
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Abba i-a rãspuns:
„Nu toate activitãþile sunt la fel.
Scriptura spune cã Avraam era generos,
Iar Dumnezeu era cu el;
Mai spune cã Ilie iubea liniºtea,
Iar Dumnezeu era cu el;
David era smerit,
Iar Dumnezeu era cu el.
De aceea, oricare ar fi calea dupã care tânjeºte sufletul
tãu,
În cãutarea lui Dumnezeu,
Fã acelaºi lucru, ºi vegheazã în permanenþã asupra
integritãþii inimii tale“.
Din Aforismele Bãtrânilor

3
Abba Antonie a spus:
Cel care stã în solitudine ºi îºi gãseºte liniºtea
A scãpat de cele trei conflicte:
Cel al auzului, cel al vãzului ºi cel al vorbirii.
Nu mai rãmâne atunci decât o singurã luptã de dat:
Lupta pentru propria ta inimã.
Din Aforismele Bãtrânilor

24

Praktikos

4
Amma Sarra a spus:
Dacã m-aº ruga lui Dumnezeu
Ca toþi oamenii sã îmi aprobe comportamentul,
M-aº trezi într-o penitenþã continuã
În faþa porþilor tuturor.
De aceea, nu mã voi ruga pentru acest lucru.
În schimb, mã voi ruga
Ca inima mea sã-ºi pãstreze în permanenþã puritatea.
Apophthegmata Patrum

5
Vegheazã în permanenþã.
Nu îi permite minþii tale sã fie înghiþitã
De obsesiile exterioare.
Miºcãrile tumultuoase ale sufletului
Pot fi reduse la tãcere prin practicarea liniºtii.
În schimb, dacã le vei încuraja ºi le vei stimula,
Ele vor ajunge sã te terorizeze
ªi sã-þi distrugã întreaga viaþã.
Dacã obþin controlul, va fi greu sã le mai vindeci vreodatã,
La fel cum este imposibil sã îþi vindeci o ranã dacã te
scarpini mereu.
Abba Filimon
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Focalizeazã-þi mintea asupra cãii sfinþilor.
Adoptã un mod de viaþã simplu.
Nu ieºi în evidenþã prin hainele tale.
Mãnâncã alimente cât mai simple.
Poartã-te fãrã afectare.
Nu te umfla în pene, ca ºi cum ai avea vreo importanþã.
Vorbeºte din inimã.
Abba Filimon

ªi ne-a spus sã „închidem poarta“. (Mat. 6:6)
Oare la ce poartã s-ar fi putut referi,
Dacã nu la cea a gurii?
Noi suntem templul în care sãlãºluieºte Christos,
Aºa cum spunea Apostolul:
„Voi sunteþi templul Domnului“. (1 Cor. 3:16)
Domnul intrã în sinele tãu interior,
În acest templu,
Curãþind toate murdãriile din el,
Dar numai dacã poarta – adicã gura –
Este închisã.
Aphrahat Persanul

6

7
Dupã botez existã un botez încã ºi mai mare –
Dacã pot îndrãzni sã spun acest lucru –
Iar acesta este botezul lacrimilor noastre.
Primul botez ne-a curãþat pãcatele anterioare…
Botezul lacrimilor ne curãþã din nou
Prin harul compasiunii
Pe care Dumnezeu l-a dãruit rasei umane.
Ioan Klimakos

9
Din clipa în care începi sã te rogi,
Înalþã-þi inima
ªi orienteazã-þi privirea cãtre interior.
Concentreazã-te asupra sinelui tãu lãuntric
ªi roagã-te acolo, în secret, Tatãlui Ceresc.
Aphrahat Persanul
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Domnul ne-a învãþat sã ne rugãm în secret –
Adicã în inima noastrã –

Înainte de a-þi începe rugãciunea,
Iartã-i pe toþi cei care te-au ofensat,
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