Marturisirea unui pelerin

Pelerinul rus. Marturisirea plina de har despre cautarea si practica
Rugaciunii inimii - Cel mai iubit text clasic al spiritualitatii crestine despre
Rugaciunea lui Iisus

Acest Pelerin rus anonim calatoreste de peste 150 de ani prin lume, pastrand aprinsa lumina candelei numite Rugaciunea inimii. Prin povestirile
sale, depanate mai intai pe teritoriul Imperiul Tarist si apoi in intreaga lume prin traducerea acestei carti, vocea lui dezvaluie cu pioasa blandete
tehnicile mentale, de respiratie, de concentrare interioara si practica neintrerupta a rugaciunii asa cum au fost folosite timp de secole in
manastirie de la Sfantul Munte Athos.

Rating: Nu a fost evaluat inca
Pret:
Pret catalog: 35,00 lei
Pret cu reducere: 33,33 lei
Pretul de vanzare: 35,00 lei

Pune o intrebare despre aceasta carte

Descriere
Acest Pelerin rus anonim calatoreste de peste 150 de ani prin lume, pastrand aprinsa lumina candelei numite Rugaciunea inimii. Prin povestirile
sale, depanate mai intai pe teritoriul Imperiul Tarist si apoi in intreaga lume prin traducerea acestei carti, vocea lui dezvaluie cu pioasa blandete
tehnicile mentale, de respiratie, de concentrare interioara si practica neintrerupta a rugaciunii asa cum au fost folosite timp de secole in
manastirie de la Sfantul Munte Athos.
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Sub forma a sapte povestiri de profunda evlavie crestina, impartasite in cel mai colocvial grai de secol XIX, aceasta carte este intrarea in studiul
invataturilor din Filocalia. Marturisirea unui pelerin are darul de a trezi in cititor vocea inimii care murmura usor o singura rugaciune… simpla dar
biruitoare: Doamne Iisuse Hristoase, miluieste-ma!
Celor care cauta un mod de a introduce cu candoare in viata de zi cu zi dimensiunea unei inimi adunate constant in rugaciune si efectele unei
astfel de practici meditative crestine aceasta carte le aduce raspunsul la intrebarea: „CUM?”

„Radacina, capul si puterea tuturor patimilor si lucrarilor din om este iubirea de sine, care e innascuta. Acest adevar este intarit cu multa
limpezime de ideea de baza si obsteasca a autoconservarii. Orice dorinta, orice intreprindere, orice lucrare omeneasca au drept tinta
satisfacerea iubirii de sine, cautarea propriei fericiri. […] o fireasca trezire spre rugaciune este cerinta iubirii de sine, care cu multa
greutate isi atinge telurile sale. Cu cat omul propaseste mai putin, dar are in vedere fericirea proprie, cu atat mai mult doreste, cu atat
mai puternic isi revarsa dorinta in rugaciune si se indreapta cu cererea celor dorite catre cauza necunoscuta a tuturor celor ce exista.
Prin urmare, iubirea de sine innascuta este stihia principala a vietii, este pricina fundamentala care il imboldeste pe omul firesc spre
rugaciune.”

„Stai singur si linistit, pleaca-ti capul, inchide ochii, rasufla usor si inchipuie-ti ca privesti in propria-ti inima. Aduna in inima toate
gandurile din sufletul tau. Rasufla si zi: Doamne Iisuse Hristoase, miluieste-ma! Fa rugaciunea miscand usor buzele sau rosteste-o in
minte. Incearca sa alungi de la tine toate celelalte ganduri. Fii linistit, fii rabdator si repet-o cat poti de des.”

„Trairile launtrice, pline de dulceata, ce se ivesc in vremea rugaciunii, cat de placute sunt ele pentru sufletul nostru. Aceste simtiri sunt:
dulceata care izvoraste din inima; caldura placuta si lumina ce se revarsa in launtru; incantarea negraita; bucuria, pacea, linistea
adanca, fericirea cereasca, multumirea de viata, care ne sunt insuflate prin lucrarea rugaciunii.”

Cuprins
Nota introductiva
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PRIMA POVESTIRE
Inceputul povestii ? Pelerinul isi intalneste duhovnicul ? Primele invataturi despre Rugaciunea inimii ? Intelepciunea din Filocalia
?O vara petrecuta in rugaciune ? Moartea duhovnicului
25
A DOUA POVESTIRE
Pelerinul isi continua drumul ? Rugaciunea incepe sa vibreze in inima pelerinului ? Povestea tanarului comandant care a fost salvat de
invataturile biblice de la betie ? Intalnirea cu padurarul ? Duhovnicul i se arata pelerinului in vis ? Paznic la biserica ? Tanara fata invata sa se
roage ? Sosirea la Irkutk
A TREIA POVESTIRE
Povestea pelerinului

57

A PATRA POVESTIRE
63
Planuri pentru un pelerinaj la Ierusalim ? Vizita la o familie de credinciosi ? Un orb de buna credinta il insoteste pe drum ? Un accident si
neasteptatele sale urmari ? Pregatirea pentru plecarea in Tara Sfanta
97
A CINCEA POVESTIRE
Drumul pelerinului coteste spre Kiev ? Povestea numelui lui Evreinov ? Nicio rugaciune nu e trecuta cu vederea ? Tanarul din padure ?
Spovedania omului launtric sau Calea ce duce la smerenie ? Monahul de la Sfantul Munte Athos ? Visul soldatului ? Drumul spre manastirea
Solovet si invataturile Evangheliilor
149
A SASEA POVESTIRE
Adunarea fratilor de rugaciune ? Taina mantuirii prin rugaciunea neincetata ? Despre puterea rugaciunii si a rostirii Numelui lui Dumnezeu din
inima ? Despre iubirea de sine
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189
A SAPTEA POVESTIRE
Lucrarea lautrica a inimii si sprijinul unui povatuitor ? Munca tacuta a pustnicului in folosul tuturor
? Folosul rugaciunii fratesti unii pentru ceilalti

Reviews
Nu exista comentarii pentru acest produs.
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