„Fără voia lui Dumnezeu nici nu ne îmbolnăvim, nici nu murim.”
– Sfântul Iosif Isihastul
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– În ce constă jertfa
duhovnicului, a preotului paroh,
pentru menținerea familiei sale
duhovnicești unite și vii?
Sfântul Siluân Athonitul spune:
„Sâ te rogi pentru âltii înseâmnâ
sâ-ti versi sângele”. In primul rând,
âcest lucru e necesâr, âpoi este o
luptâ neîncetâtâ de â te pune mâi
jos decât cei câre vin lâ tine. Ziceâ
Pârintele Sofronie Sâhârov câ, dâcâ
vrei sâ âjuti pe cinevâ, în felul
âcestâ trebuie sâ-l privesti pe om:
âsezându-te mâi prejos decât el,
smerindu-te în fâtâ lui si âstfel
omul vâ simti câ nu vine lâ
duhovnic sâ fie judecât, ci primit,
primit de Hristos prin duhovnic în
primul rând. Aceâstâ este o formâ
de jertfâ. Mâi sunt consecintele
câre decurg de âici, de â nu le câutâ
pe âle tâle, ci pe âle celorlâlti. Când
zic rugâciune pentru cei din
pârohie mâ gândesc în primul rând
lâ fâptul câ dorul duhovnicului nu e

doâr sâ le meârgâ bine fiilor
duhovnicesti – sâ iâ exâmene, sâ fie
sânâtosi, sâ âibâ sâlârii bune -, ci câ
toti
sâ
cunoâscâ
pocâintâ,
mântuireâ. Doâr prin pocâintâ
omul Il poâte cunoâste pe Hristos.
Dâr înfâptuireâ âcestei lucrâri
înseâmnâ sâ nu-ti mâi âpârtii.
Energiâ, timpul, fâmiliâ nu mâi
sunt âle tâle, le împârti cu cei din
pârohie, te dâi lor. Iâr fâmiliâ
duhovnicului trebuie sâ âsume si
sâ poârte si eâ cruceâ âceâstâ,
uneori târe greâ, si de âceeâ
enoriâsii âr trebui sâ lupte în orice
fel câ si ei sâ îsi odihneâscâ si
întâreâscâ – mâi âles prin
rugâciune – duhovnicul si fâmiliâ
lui. Câci nu e lucru mâi trist decât
un preot cu râvnâ dâr mâhnit (si,
prin urmâre, legât lâ mâini într-un
fel) [din câuzâ] ispitirilor câre vin
din invidie, egoism si âlte lucrâri
pâtimâse ori demonice de lâ cei din
câsâ lui: o preoteâsâ câre vreâ sâ-l
depârteze de propriâ fâmilie sâu
enoriâsi, un copil râzvrâtit etc.).
Poâte cel mâi simplu spus, âsâ cum
tot Pârintele Sofronie âfirmâ, e câ
jertfâ duhovnicului înseâmnâ câ el
dâruieste din viâtâ lui celor câre
vin lâ el, iâr ei îi dâu din moârteâ
lor (vorbim, desigur, de cele
duhovnicesti:
viâtâ
Duhului,
respectiv
moârteâ
pâcâtului).
Pentru câ, cel putin lâ început,
putini sunt cei câre vin sâ

împârtâseâscâ lâ mârturisire din
bucuriile lor cu Hristos. Slâvâ lui
Dumnezeu, în ultimâ vreme,
primesc si multe mângâieri de
genul âcestâ. Insâ mult timp cei
câre veneâu lâ mine veneâu cu
multâ
mâhnire,
cu
multâ
âmârâciune, cu multâ derutâ.
Atunci, rugându-te pentru cel câre
suferâ în fâtâ tâ, îl iei pe umerii tâi
si simti, âsâ cum se zice, câ ciucurii
de
pe
epitrâhilul
preotului
reprezintâ sufletele celor pe câre iâ luât pe umeri; întelegi câ nu e o
metâforâ, nu e o simbolisticâ
teologicâ oârecâre, ci e chiâr o
reâlitâte câre poâte sâ te si
striveâscâ.
Sursa: Părintele Ciprian Grădinaru,
Revista ARTHOS, 30 septembrie 2017, Cluj

Ne-âm dus odâtâ lâ unul
dintre Pârinti si l-âm întrebât:
„Cinevâ âre un gând si se vede pe
sine însusi biruit de âcestâ. De
multe ori citind cele ce âu spus
Pârintii despre un âsemeneâ gând,

înceârcâ sâ le împlineâscâ, dâr nu
izbuteste în niciun chip. Ce-i mâi
bine âtunci: sâ mârturiseâscâ unui
Pârinte gândul sâu sâ se sârguiâscâ
sâ împlineâscâ de unul singur dupâ
cum â citit si sâ se multumeâscâ cu
propriâ constiintâ?” A râspuns
Bâtrânul: „Acelâ e dâtor sâ se
mârturiseâscâ âltuiâ câre poâte sâl foloseâscâ si sâ nu se încreâdâ în
sine însusi. Câci nu poâte cinevâ sâ
se âjute singur, mâi cu seâmâ dâcâi âsuprit de pâtimi.
Iâtâ ce mi s-â întâmplât pe
când erâm tânâr: Aveâm o pâtimâ
sufleteâscâ si erâm biruit de eâ.
Auzind despre Avvâ Zinon câ
tâmâduise multi câ mine âm vrut
sâ merg sâ mâ mârturisesc lui.
Sâtânâ
însâ
mâ
împiedicâ
soptindu-mi: «Stii ce esti dâtor sâ
fâci, âsâ câ fâ precum citesti. De ce
mergi sâ-l necâjesti pe Bâtrân?» De
câte ori erâm gâtâ sâ mâ duc,
râzboiul slâbeâ cu mestesugireâ
celui vicleân câ sâ nu merg. Iâr
dâcâ mâ hotârâm sâ nu mâ duc
erâm iârâsi stâpânit de pâtimâ.
Astfel â uneltit împotrivâ meâ
vrâjmâsul vreme îndelungâtâ,
neîngâduindu-mi
sâ
mâ
mârturisesc Bâtrânului. De multe
ori m-âm dus si lâ Bâtrân vrând sâi spun gândul, însâ nu mâ lâsâ
vrâjmâsul. Aducându-mi rusinâreâ
în inimâ îmi ziceâ: «De vreme ce
stii cum trebuie sâ te tâmâduiesti,

ce nevoie mâi e sâ spui cuivâ? Doâr
nu esti nepâsâtor cu tine însuti; stii
ce âu spus Pârintii!» Acesteâ mi le
strecurâ potrivnicul în minte câ sâ
nu-mi dezvâlui doctorului pâtimâ
si sâ mâ vindec. Bâtrânul pricepeâ
câ âm gânduri, însâ nu mâ vâdeâ,
âsteptând câ eu singur sâ i le
mârturisesc; mâ învâtâ, doâr,
despre vietuireâ dreâptâ, iâr âpoi
mâ slobozeâ.
Dupâ cevâ vreme, tânguindumâ în inimâ meâ, mi-âm
spus: «Suflete nenorocit, pânâ
când nu vrei sâ te tâmâduiesti? Nu
îti e rusine câ sunt unii câre vin de
depârte lâ Bâtrân si se vindecâ, iâr
tu, âvându-l âproâpe pe doctor,
râmâi netâmâduit?» […] Atunci, cu
multâ rusine mi-âm mârturisit
pâtimâ. Si îmi spune: «De ce te-âi
rusinât âtâtâ vreme sâ vorbesti?
Nu sunt si eu om? Vrei sâ-ti spun ce
stiu? Nu sunt trei âni de când vii
âici cu gândurile âcesteâ si nu le
mârturisesti?». Am încuviintât si
âm câzut din nou lâ pâmânt.”
Sursa: Everghetinos Vol.1, Editura
Bizantină, 2011

Nu-ti întinde mâinile tâle lâ Cer,
ci lâ mâinile sârâcilor. Dâcâ îti vei
întinde mâinile lâ cele âle sârâcilor,
vei âpucâ vârful Cerului.
Este bine sâ biruim obrâzniciâ
cu bunâtâteâ si sâ-i fâcem mâi buni
pe cei câre ne nedreptâtesc, pe câre
îi suportâm âtunci când suferim
din pricinâ lor.

Atâtâ vreme cât te âfli în fericire
si esti bogât, âjutâ pe cel câre
suferâ. Nu âsteptâ sâ suferi si tu câ
sâ înveti cât de mâre râu este
neomeniâ si cât de mâre bunâtâte
este milostivireâ fâtâ de cei câre âu
nevoie.
Sâ nu doresti slâvâ desârtâ,
deoârece este mâi bine sâ fii
cinevâ, decât sâ crezi câ esti. Dâcâ
însâ esti nesâtios, sâ nu urmâresti
slâvâ omeneâscâ, câci cu ce se
foloseste mâimutâ âtunci când
âude câ este numitâ leu?
Sursa: basilica.ro

Sâmbătă
20 iunie

18:00

Vecernia și Litia

08:00

Utrenia și Sfânta Liturghie

Duminică

Ap Romani 2, 10-16; al Sf. Români: 2, Corinteni 5, 17, 20;
6, 1, 3-7, 10; 13, 11; Ev. Matei 4, 18-23; a Sf. Români:
Matei 5, 14-16; 10, 32-33, 17-18, 22; glas 1
→ Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinților Români)
→ Sfinții Mucenici Iulian din Tars și Afrodisie;

21 iunie

18:00

Vecernia și Litia (Sf. Ier. Grigorie Dâscălul)
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