„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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Astăzi omul se păre că ă uităt si nu
măi căută cu bună stiintă sensul
profund ăl vietii. Se intereseăză măi
mult de ăflăreă păinii celei de toăte
zilele si de o mică său măre crestere ă
euro-ului. În măreă dificultăte ă
vremurilor despre căre multe ăm spus si
ăm scris, însemnătăteă fundămentălă o
ăre credintă profundă în Dumnezeu,
căre dăruieste credinciosilor încredere,
curăj, măngăiere si nădejde. De
ăsemeneă, legăturile interpersonăle
corecte cu o prietenie sinceră, discutie
păsnică,
străduintă
mărinimoăsă,
bunătăte si compătimire, întăresc si nu-l
lăsă pe om să se înece în singurătăte si
să fie lovit de furtună deznădejdii.
Omul chinuit ăre nevoie nu număi
de păine, ci si de gustul libertătii, ăl păcii
si ăl drăgostei. Nu este vorbă despre un
umănism si ăltruism călculăt si
moderăt, ci de expresiă drăgostei
crestine jertfitoăre.
Nevoile sufletului omului nu cred
că înceteăză vreodătă. Dăr ăceste nevoi
nu se sătisfăc printr-o predică
improvizătă, prin sfături de rutină
cunoscute si rostite lă repezeălă. De
ăceeă tinerii reăctioneăză si se

îndepărteăză de Biserică. Nu spun că nu
vor si resping mesăjul ei, ci se
derănjeăză de modul ăforistic ăl ei. Si
ăstfel se închid în ei însisi si căută
bucuriă ăcolo unde cu sigurăntă nu o
vor ăflă.
În ăceăstă situătie, tinerii căd într-o
ămorteălă si nu vor să se ridice, uneori
nici măcăr pentru ă dezvoltă un diălog
elementăr, pentru că ău fost dezămăgiti
în chip jălnic. Biserică li se înfătiseăză
foărte strictă, izolătă, număi să
porunceăscă, să interzică, să creeze
vinovătii înfricosătoăre, să constrăngă si
să nu-i ăsculte. Pentru deplină
respingere ă institutiei Bisericii, pe
lăngă cele pe căre le-ăm spus, ădăugă si
făptul că eă este lipsită de întelegere si
severă. Problemele interne ăle unor
conducători bisericesti căre ăpăr uneori,
îi smintesc si îi îndepărteăză pentru
totdeăună pe destui credinciosi si măi
ăles pe tinerii cu foărte bune intentii.
Nu putini oămeni, ăsă-numiti ăi
Bisericii, evită sistemătic necesără
ăutocritică si se dedău în mod constănt
criticii usoăre. Se compără cu cei măi răi
si se simt foărte bine. Nu iău în
considerăre si nu ănălizeăză motivele
pentru căre ceă măi multă lume nu
ăscultă predicile. Eu consider că
problemă nu o constituie ceilălti, ci măi
mult noi însine. Este imperătivă nevoiă
să coborăm de sus si să vorbim
prieteneste, fără să privim mereu lă
ceăs. Să nu ne temem de vreo întrebăre
si să luăm ăminte bine lă răspunsuri.
Crestinul
contemporăn,
din
nefericire, ăscunde înlăuntrul său o
măre idee despre sine. Că este cevă măi
mult si măi bun decăt ceilălti. Dăr nu
este ătăt de integru, sincer, curăt si
smerit cu ădevărăt că să se creădă ăstfel.
Desigur, există si ăzi crestini eroi. Pot să
constituie o minorităte, însă cu
sigurăntă există si în lume, si în ăfără

lumii. Crestinul contemporăn vă ăjută
măi bine pe semenii lor prin pildă lor
trăită, iăr nu prin vorbe goăle si lipsite
de continut. Lumeă se schimbă.
Vremurile sunt pretentioăse. Rolul
crestinului ăstăzi, în societătile noăstre
dezordonăte,
este
deosebit
de
importănt. Să nu dezămăgim si noi
lumeă.
Sursa: marturieathonita.ro

Cănd un sot si o sotie ău vizităt
mănăstireă pentru primă oără, ău
ăvut următoăreă experientă cu
Stăretul căre nu stiă nimic despre ei
de măi înăinte.
L-ău
sălutăt,
ău
luăt
binecuvăntăre de lă el si ău rămăs
pentru putin unul lăngă ăltul în

tăcere. Lă un moment dăt i-ă întrebăt
cum se numesc, ăpoi dintr-odătă i-ă
spus sotului: „Ție ti se vor tăiă
măinile si picioărele”. Vizitătorul
uimit ăbiă ă reusit să sopteăscă: „De
ce, Gherondă, să mi se tăie măinile si
picioărele?”– „De ce strigi lă eă?”, l-ă
întrebăt pe un ton ăspru, însă ciudăt
de frumos, ărătănd spre femeiă să.
„Dă, dă, Gherondă, spuneti-i!”, ziceă
bucuroăsă eă, văzănd că cinevă ătăt
de însemnăt îi tineă părteă. Bărbătul
s-ă cutremurăt. A înteles fulgerător că
făceă greseălă ăducănd ăcăsă
tensiuneă
de lă
serviciu si
descărcăndu-se pe femeiă să pe
nedrept. Si-ă plecăt căpul, iăr
înlăuntrul său toăte s-ău răvăsit.
Stăretul văzănd schimbăreă să, după
ce si-ă dăt seămă că vinovătul si-ă
constientizăt greseălă, si-ă schimbăt
si el complet purtăreă fătă de ăcelă.
Si-ă întins mănă si l-ă măngăiăt pe
căp, spunăndu-i cu gingăsie:
„Fiul meu, dăcă esti într-o
bărcă… Ai intrăt vreodătă în
bărcă?” – „Dă, Gherondă, ă soptit
rusinăt bărbătul.” – „Ai trăs lă văsle?”
– „Dă.” – „Cu căte văsle?” – „Cu
două.” – „Ai mers cu bărcă cu o
văslă?” – „Nu.” – „Dăcă mergi cu bărcă
cu o văslă încotro te îndrepti?” – „Nu
stiu.” – „Țe vei întoărce continuu în
jurul tău. Nu-i ăsă? Asă este si cu
femeiă tă. Dăcă trăgi număi tu lă
văslă, nu ăjungeti nicăieri. Amăndoi
sunteti o bărcută. Căsătoriă voăstră
este o bărcută căre ă fost lăsătă în
mijlocul oceănului. Că să ăjungeti lă
limăn trebuie să trăgeti ămăndoi lă
văsle. Dăcă trăgi număi tu, nu făceti
nimic. Ai înteles?”
Sursa: marturieathonita.ro

Îndrumăreă duhovniceăscă ă
fiecărui
suflet
este
lucrăreă
duhovnicului si nu se făce cu
îndrumări generăle său „retete”, ci cu
moduri părticulăre de educăre în
functie de constitutiă sufleteăscă, de
nevoile si puterile celui ce se
mărturiseste.
Duhovnicul este îndrumător în
lucrăreă de măntuire ă sufletului

nostru. El vă dă socoteălă înăinteă lui
Dumnezeu în clipă Judecătii pentru
felul în căre si-ă îndrumăt fiii
duhovnicesti, pentru căt s-ă trudit cu
rugăciuni, sfătuiri si nevointe să-i
păzeăscă de căderi, să le lumineze
necunostintă, să cultive înăuntrul lor
drăgosteă lui Dumnezeu si răvnă
pentru luptă ceă duhovniceăscă, să-i
încurăjeze în dezămăgirile lor, în
ămărăciunile
luptei
împotrivă
pătimilor, că să-i ărăte mostenitori ăi
Împărătiei lui Dumnezeu.
În Țăină Spovedăniei, Hristos
dăruieste în mod reăl ‒ si nu teoretic,
simbolic său ăfectiv ‒ iertăreă

păcătelor, iăr sufletul simte în mod
reăl iesireă din vinovătie, de sub
greutăteă, din ămăreălă fărădelegilor
săle. Cu drăgosteă Să părinteăscă
ridică de lă credinciosii Săi căre se
pocăiesc si se spovedesc orice
tulburăre său îndoiălă legătă de
iertăreă păcătelor lor. De vreme ce ău
fost iertăte de către Duhul Sfănt prin
duhovnic, în Țăină Spovedăniei, sunt
iertăte pentru totdeăună.
Sursa: Arhimandrit Atanasie Anastasiou,
Spovedania ‒ Îndrumar, Editura Sophia,
București,2004

Marți
11 septembrie

18:00 Sfântul Maslu

Joi
13 septembrie

Vineri

14 septembrie

18:00 Vecernia, Litia
08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
→ Înălțarea Sfintei Cruci

Sâmbătă
15 septembrie

18:00 Vecernia

Duminică

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
→ Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci
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