„Cel mai de preț în această viață este să lași toate și să-ți plângi păcatele tale,
pentru că cea mai scumpă pentru noi este veșnicia.” – Părintele Ilie Cleopa
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Cea mai mare arta este a sti sa
locuim laolalta cu casnicii nostri si
a ne iubi unii pe altii cu gingasie.
Acest fel de vietuire trebuie sa
înceapa prin pilda parintilor. Nu
trebuie sa uitam ca fiecare casa se
aseamana cu cei care locuiesc în ea.
Firea nobila si sensibilitatea
sufleteasca a celor din camin fac ca
întreaga casa sa fie un loc plin de
rafinament si frumusete, pe cand,
daca omul are o fire grosolana si
urata, tot astfel va fi si casa în care
el traieste.
Un
alt
fapt
de
mare
însemnatate în viata de familie este
legatura de dragoste dintre
membri; nu numai dragostea în
sine, ci a o lucra în viata de zi cu zi
a familiei, a o înfatisa în cuvinte si
în purtare. Afectiunea, în caminul
familiei, nu trebuie sa fie niciodata
formala, ci sincera si fireasca.

Copiii au nevoie de bucuria si
fericirea din sanul familiei, dupa
cum florile au nevoie de aer curat
si de lumina soarelui. Cea mai
bogata mostenire pe care parintii o
pot lasa fiilor si fiicelor lor este o
copilarie fericita, plina de amintiri
duioase despre tata si mama.
Aceste preafrumoase aduceriaminte îi vor însenina în zilele
mohorate si triste din viitor, îi vor
pazi de ispite si îi vor ajuta la
vreme de tulburare si necaz, dupa
ce parasesc casa parinteasca.
Fie ca Dumnezeu sa-i ajute
fiecarei mame, ca ea sa înteleaga
pretul si maretia sarcinii care i-a
fost încredintata atunci cand în
pantecele ei s-a zamislit pruncul pe
care va trebui sa-l nasca, sa-l
hraneasca si sa-l creasca. Datoria
parintilor este aceea de a-si pregati
copiii pentru viata si pentru
încercarile prin care Domnul
Dumnezeu îi va trece de-a lungul
vietuirii lor pamantesti. [...]
În însusi cuvantul „barbatie",
în însasi notiunea de curaj se afla
ceva care vadeste o tanjire
nestramutata dupa vitejie, tanjire
pe care o nutreste, mai mult sau
mai putin constient, inima fiecarui
om. Dar poate ca adevarata
barbatie este, cel mai adesea, cu
mult mai putin vitejeasca decat neo închipuim noi, vadindu-se, însa,

deosebit de puternica si de
lucratoare în viata noastra de zi cu
zi. Principalul mijloc de a ne dovedi
curajul consta îndeosebi în
lucrurile deosebit de marunte, dar
a caror mare valoare se ascunde în
faptul de a fi savarsite cu deplina
credinta în Dumnezeu: sa fim în
stare sa ne tainuim starea
sufleteasca, pentru a nu tulbura
sau mahni pe cel de langa noi, sa
nu suflam niciun cuvant despre
necazurile si amarul nostru, spre a
nu-i împovara pe cei dragi, sa luam
cei dintai asupra noastra poverile,
în loc sa asteptam aceasta de la
aproapele, sa-i iertam întotdeauna
pe ceilalti, dar niciodata pe noi
însine.
Pentru cei mai multi dintre noi,
cea mai mare ispita aceasta este pierderea curajului; cea mai grea
încercare prin care ne sunt
masurate puterile - taria de a ne
pastra curajul dupa un sir lung si
monoton de nereusite, în mijlocul
greutatilor de zi cu zi, care atata ne
înfurie si ne amarasc, poate, ani la
rand, fara sa întrevedem nicio
schimbare. Distanta ne istoveste,
nu ritmul. Distanta fata de telurile
noastre, iar nu iutimea cu care
înaintam catre ele. Sa nu te opresti
din drum, sa nu te abati de la calea
cea adevarata, sa deslusesti si sa
pastrezi drumul cel drept, chiar si
atunci cand lumina e deosebit de

slaba, iar flacara abia mai palpaie,
si sa nu te îndoiesti nicio clipa de
pretul atat de înalt al binelui, nici
macar atunci cand binele pare sa
nu se mai vadeasca nicaieri, sub
niciun chip - aceasta este crucea pe
care multi o au de purtat în aceasta
lume si numai în masura în care
raspund acestei chemari, oamenii
îsi arata adevarata vrednicie.
Sursa: Sfânta Împărăteasă Alexandra a
Rusiei, Să învățăm să iubim, Editura
Predania, 2019

Parintele Cleopa – dupa ce a
trait vreo patru ani în padure
(mancand mai mult radacini,
neavand posibilitatea sa aprinda
focul – fumul ar fi fost reperat -,
sustinut de cativa tarani, dar nu pe
vreme de zapada – urma pasilor ar

fi pus organele de represiune pe
drumul cel bun –, vietuind în buna
vecinatate cu fiarele) — e acum la
Sihastria, ca simplu calugar.
Dinu Pillat si cu mine, plecand
de la Varatec, ajungem la Sihastria
pe la ora pranzului. O zi mareata de
August: lumina si peisajul apartin
lumii nestricacioase de dupa
învierea de obste. Neprihanirea,
din toate partile, te izbeste, te ia de
gat, te învinge.
La casuta de pe magura a
parintelui Cleopa ajungem cu greu.
Se vede ca fostul prigonit se fereste
ori e supravegheat, ori amandoua.
Îzbutim, prin interventia unor
monahi carora le explicam ce-i cu
noi (si partea asta ia mult timp), a
fi primiti. Calugarul cu parul si
barba de-un negru intens, care se
tinea atat de drept, e carunt acum
si împutinat la trup. Ne opreste cu
bucurie mai bine de trei ceasuri la
el, a ramas acelasi vorbitor fluent.
Ne învata despre ispite si distinctia
ce trebuie facuta între ispitele din
stinga si cele din dreapta. Îspita din
stanga, o stim cu totii: e a patimilor,
a viciului, a raului. Dar se mai afla
si una din dreapta, e mai
surprinzatoare, provine din virtuti
si calitati, din dorinta de a face
binele. (Evlavia satisfacuta de sine.
Binele impus cu sila. Dumnezeu e
sus în cer, toate-s bune pe pamant.
Am har, ce-mi pasa, ma duc sa-mi

rod osul în coltisorul meu.
Literatura pilduitoare, mieroasa.
Moralitatea osanditoare.) Putem
cadea si, prin aceasta, siguranta nu
încape
nicaieri.
Vivere
pericolosamente.
Monahul
cunoaste lozinca nietzscheana la
fel de bine ca Mussolini. Viata
monastica e tot atat de plina de

greutati,
hartoape,
viroage,
coclauri si deznadejdi ca cel mai
negru roman existentialist. Unde
te-ntorci, numai capcane. Parois,
zic existentialistii francezi. Ce salt
se cere!
Sursa: doxologia.ro

Sâmbătă
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Vecernia și Litia

Duminică

08:00

Utrenia și Sfânta Liturghie

12 iulie

Ap. Romani 10, 1-10; Ev. Matei 8, 28-34; 9, 1; glas 4
→ Duminica a 5-a după Rusalii (Vindecarea celor doi
demonizați din ținutul Gadarei)
→ Cinstirea Sfintei Îcoane a Maicii Domnului
Prodromița de la Muntele Athos;
→ Sfinții Mucenici Proclu și Ilarie;
→ Sfântul Cuvios Mihail Maleinul;
→ Sfânta Veronica;
→ Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul
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