„Dacă ai văzut vreun om care are pretenții de la alții și nu de la sine,
să știi că acela este vătămat (adică este bolnav duhovnicește)".
– Părintele Iosif Vatopedinul
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Nu doar noi, românii sau grecii,
trecem prin momente foarte
grele, ci lumea întreagă. Însă
pentru noi, ca țări ortodoxe – ca
Israelul cel nou al lui Dumnezeu
– întrebarea trebuie pusă în mod
diferit. Ce putem face, cum ne
putem apăra sau cum ne putem
pregăti pentru ceea ce urmează
să vină?
Criza economica acuta care
tulbura societatea si care va
continua pentru multa vreme îsi
are izvorul în criza duhovniceasca
ale carei radacini adanci le gasim în
umanismul cazut în înselare al
Apusului. Pentru ca noua ne-a fost
predata nefalsificat dumnezeiasca
descoperire
a
lui
Hristos,
responsabilitatea noastra ca tari
ortodoxe devine deosebit de mare.
Care este cea mai buna aparare si
pregatire pentru relele ce vor sa
vina? Aceea de a dobandi duhul si
de a urma traditia autentica a
♦

Sfintilor
Parinti
ai
Ortodoxe în întregul ei.

Bisericii

Vorbiți
adesea
despre
importanța pe care trebuie s-o
dăm unei vieți trăite în Sfintele
Taine. Ce este această viață trăită
în Sfintele Taine? S-o numim
poate, mai bine, viață liturgică?
Viata în Sfintele Taine este
împartasirea noastra de Tainele
Bisericii
începand
cu
Taina
Pocaintei
(Metanoia,
Sfanta
Spovedanie) si a Euharistiei
(Dumnezeiasca
Împartasanie).
Tainele Bisericii noastre nu sunt
doar sapte. Acest numar este o
influenta a teologiei scolastice
apusene. Tainele Bisericii sunt mult
mai multe. Tunderea în monahism
nu este oare Taina? Nu este oare
Taina Sfintirea apei? Nu este oare
Taina binecuvantarea preotului?
Cred ca termenul de „viata
liturgica” nu este pe deplin
satisfacator fiindca exista Taine
care nu au atingere directa cu
Dumnezeiasca Liturghie.
♦

Sfinția voastră spuneți că
trebuie să ne spovedim și să ne
apropiem de Sfintele Taine pe tot
parcursul anului, pe când mulți
dintre noi reușesc să se
spovedească
și
să
se
împărtășească doar în cele patru
mari posturi ale anului. Credeți
că acest ritm nu este îndeajuns
pentru viața duhovnicească a
omului zilelor noastre?
♦

Sigur ca nu este de ajuns. Este o
greseala sa se spovedeasca si sa se
împartaseasca crestinii doar de
patru ori pe an! Daca nu a cazut în
pacate de moarte, pacate opritoare
de la Sfanta Împartasanie, crestinul
se poate apropia des de Sfantul
Potir, de doua ori pe luna, de pilda,
si se poate spovedi în fiecare luna
sau de cate ori îsi simte constiinta
împovarata.
Oare suntem noi vrednici să ne
împărtășim atât de des? Nu
există primejdia vulgarizării
Dumnezeieștii Împărtășanii?
Nimeni nu este vrednic de
Dumnezeiasca Împartasanie! Ne
împartasim spre a deveni vrednici!
Daca pregatirea este cea cuvenita,
nu exista primejdia vulgarizarii
Dumnezeiestii Împartasanii sau a
rutinei.
♦

Care trebuie să fie rolul
preotului
în
comunitățile
creștine din lumea de astăzi?
Preotul este mijlocitorul între
popor si Dumnezeu, omul prin care
credinciosii se înfatiseaza înaintea
lui Dumnezeu. El este omul care la
vremea savarsirii Tainei duce la
altarul ceresc al Mielului înjunghiat
rugaciunile, chemarile, cererile,
durerile, strigatele tacute ale inimii,
multumirile membrilor Bisericii. El
este tatal care-si iubeste turma si
simte durerea ei, mangaietorul
celor îndurerati si al oamenilor
deznadajduiti, slujitorul Sfintelor
♦

Taine si îndeosebi al Dumnezeiestii
Liturghii.
La
Liturghie
el
binecuvanteaza cu mana lui painea
si vinul, iar Dumnezeiescul Har le
preface în Trupul si Sangele lui
Hristos pentru ca apoi sa le
împartaseasca
credinciosilor.
Acesta a fost dintotdeauna rolul
preotului, si acesta ramane pana
astazi. Dar astazi, din pricina
generalizarii pacatului, preotul este
chemat sa se confrunte si sa rezolve
probleme si situatii complicate si
variate. De aceea, el are nevoie de
puterea si de luminarea de sus. Î se
vor darui acestea daca este om de
rugaciune si trezvie, om al lucrarii
launtrice în general. Un astfel de
preot îsi va asuma lucrarea
dumnezeiasca precum o patimire si
va deveni un punct de reper al
întregii comunitati crestine pe care
o îndruma. Si nu numai atat, dar va
întrupa în el toata teologia
Parintilor si Traditia Bisericii. Am
cunoscut si cunosc astfel de preoti.
Si înca ceva. Poti sa întelegi daca un
preot are lucrare buna sau nu, din
aceea ca are sau nu contacte si
legaturi cu „centrele duhovnicesti”
care sunt manastirile.
Ce rol are duhovnicul în viața
de familie?
Poate contribui foarte mult la
bunul mers si la unitatea familiei.
De aceea, toti membrii familiei
trebuie sa aiba acelasi duhovnic.
Asa dupa cum exista medicul de
familie, trebuie sa întelegem si
♦

necesitatea
existentei
duhovnic al familiei.

unui

În ceea ce privește ascultarea,
care trebuie să fie relațiile dintre
soți în sânul familiei?
Între soti ascultarea trebuie sa
fie reciproca, cu toate ca în familie
capul este barbatul. Fiecare trebuie
sa poarte slabiciunile, toanele,
cusururile celuilalt cu rabdare, cu
pace, cu dragoste si blandete. La
vreme de ispita e bine sa astepte
pana trec norii supararii, ai maniei,
ai înversunarii si apoi sa îndrepte
lucrurile, însa întotdeauna cu
smerenie si calm. Duiosia, vorba
dulce si purtarea linistita nu
trebuie niciodata sa lipseasca. Un
lucru foarte important este si
taierea reciproca a voii, fapt care
aduce dupa sine pacea în casa. Tot
asa si dialogul, lamuririle date unul
altuia sunt necesare pentru ca
înlatura neîntelegerile.
♦

Părinte Stareț, oare ce vremuri
ne așteaptă?
Vremuri grele si rele, foamete si
saracie multa. Si se vor întinde pe
multi ani. Trebuie sa staruim în
rugaciune pentru a dobandi putere
launtrica, caci numai asa vom
rezista furtunii greutatilor si
neoranduielilor care vor veni.
E important sa existe un
program de rugaciune la care sa
participe întreaga familie si
dimineata, si seara sau la mese.
Rugaciunea lui Îisus se poate însa
♦

spune pretutindeni, în toata vremea
si în tot ceasul. De exemplu, te scoli
dimineata, te speli, te îmbraci,
cobori scarile, te urci în masina –
peste tot sa spui: Doamne, Iisuse
Hristoase, miluiește-mă!
La Parintele Efrem, în pustia
Katunakia a Sfantului Munte, a
mers odata un om important,
functionar guvernamental, care i-a
spus parintelui ca are foarte mult
de lucru si efectiv nu are cand sa se
roage. Parintele i-a spus exemplul
de mai sus cu sculatul de dimineata.
Dupa o luna omul acesta a venit la
Parintele Efrem si i-a marturisit ca
atat de puternic a lucrat rugaciunea
înlauntrul sau, încat gaseste clipe
libere (el care spunea ca nu are
deloc timp sa se roage) în care se
dedica exclusiv rugaciunii.

În încheiere, vă rugăm să
adresați un cuvânt poporului
român.
Le doresc sa fie oameni asezati
în Traditia Bisericii noastre, sa
traiasca o viata adevarata în Tainele
Bisericii, sa se roage, sa nu-si
piarda curajul niciodata, sa nu se
deznadajduiasca, ci sa nadajduiasca
totdeauna în Îisus Hristos „Cel care
poate sa mantuiasca”. Si pentru ca
se apropie intrarea noastra în
„arena luptei pentru virtuti”, va
urez un Post Mare cu folos, cu
multe roade duhovnicesti, iar la
sfarsitul lui sa ne învrednicim a ne
închina Mantuitorului nostru „Celui
înviat din mormant”.
♦

Sursa: Interviu cu Părintele Efrem,
Starețul Mănăstirii Vatopedi, Trebuie să
stăruim în rugăciune pentru a dobândi
putere lăuntrică, în Revista Familia
ortodoxă, Nr. 26, 2013

Vineri
7 septembrie

Sâmbătă
8 septembrie

Duminică
9 septembrie

18:00 Vecernia, Litia
08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
→ Nașterea Maicii Domnului
18:00 Vecernia
08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
→ Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci
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