
 

 

 

„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 

 
 

 

Cea mai mare arta  este a s ti sa  

locuim laolalta  cu casnicii nos tri s i 

a ne iubi unii pe alt ii cu ginga s ie. 

Acest fel de viet uire trebuie sa  

î nceapa  prin pilda pa rint ilor. Nu 

trebuie sa  uita m ca  fiecare casa  se 

aseama na  cu cei care locuiesc î n ea. 

Firea nobila  s i sensibilitatea 

sufleteasca  a celor din ca min fac ca 

î ntreaga casa  sa  fie un loc plin de 

rafinament s i frumuset e, pe ca nd, 

daca  omul are o fire grosolana  s i 

ura ta , tot astfel va fi s i casa î n care 

el tra ies te. 

Un alt fapt de mare 

î nsemna tate î n viat a de familie este 

lega tura de dragoste dintre 

membri; nu numai dragostea î n 

sine, ci a o lucra î n viat a de zi cu zi 

a familiei, a o î nfa t is a î n cuvinte s i 

î n purtare. Afect iunea, î n ca minul 

familiei, nu trebuie sa  fie niciodata  

formala , ci sincera  s i fireasca . 

Nr. 346 / 5 iulie 2020 



 

Copiii au nevoie de bucuria s i 

fericirea din sa nul familiei, dupa  

cum florile au nevoie de aer curat 

s i de lumina soarelui. Cea mai 

bogata  mos tenire pe care pa rint ii o 

pot la sa fiilor s i fiicelor lor este o 

copila rie fericita , plina  de amintiri 

duioase despre tata  s i mama . 

Aceste preafrumoase aduceri-

aminte î i vor î nsenina î n zilele 

mohora te s i triste din viitor, î i vor 

pa zi de ispite s i î i vor ajuta la 

vreme de tulburare s i necaz, dupa  

ce pa ra sesc casa pa rinteasca . 

Fie ca Dumnezeu sa -i ajute 

fieca rei mame, ca ea sa  î nt eleaga  

pret ul s i ma ret ia sarcinii care i-a 

fost î ncredint ata  atunci ca nd î n 

pa ntecele ei s-a za mislit pruncul pe 

care va trebui sa -l nasca , sa -l 

hra neasca  s i sa -l creasca . Datoria 

pa rint ilor este aceea de a-s i prega ti 

copiii pentru viat a  s i pentru 

î ncerca rile prin care Domnul 

Dumnezeu î i va trece de-a lungul 

viet uirii lor pa ma ntes ti. [...] 

 

Î n î nsus i cuva ntul „ba rba t ie", 

î n î nsa s i not iunea de curaj se afla  

ceva care va des te o ta njire 

nestra mutata  dupa  vitejie, ta njire 

pe care o nutres te, mai mult sau 

mai put in cons tient, inima fieca rui 

om. Dar poate ca  adeva rata 

ba rba t ie este, cel mai adesea, cu 

mult mai put in vitejeasca  deca t ne-

o î nchipuim noi, va dindu-se, î nsa , 

deosebit de puternica  s i de 

lucra toare î n viat a noastra  de zi cu 

zi. Principalul mijloc de a ne dovedi 

curajul consta  î ndeosebi î n 

lucrurile deosebit de ma runte, dar 

a ca ror mare valoare se ascunde î n 

faptul de a fi sa va rs ite cu deplina  

credint a  î n Dumnezeu: sa  fim î n 

stare sa  ne ta inuim starea 

sufleteasca , pentru a nu tulbura 

sau ma hni pe cel de la nga  noi, sa  

nu sufla m niciun cuva nt despre 

necazurile s i amarul nostru, spre a 

nu-i î mpova ra pe cei dragi, sa  lua m 

cei dinta i asupra noastra  poverile, 

î n loc sa  as tepta m aceasta de la 

aproapele, sa -i ierta m î ntotdeauna 

pe ceilalt i, dar niciodata  pe noi 

î ns ine. 

Pentru cei mai mult i dintre noi, 

cea mai mare ispita  aceasta este - 

pierderea curajului; cea mai grea 

î ncercare prin care ne sunt 

ma surate puterile - ta ria de a ne 

pa stra curajul dupa  un s ir lung s i 

monoton de nereus ite, î n mijlocul 

greuta t ilor de zi cu zi, care ata ta ne 

î nfurie s i ne ama ra sc, poate, ani la 

ra nd, fa ra  sa  î ntrevedem nicio 

schimbare. Distant a ne istoves te, 

nu ritmul. Distant a fat a  de t elurile 

noastre, iar nu iut imea cu care 

î nainta m ca tre ele. Sa  nu te opres ti 

din drum, sa  nu te abat i de la calea 

cea adeva rata , sa  deslus es ti s i sa  

pa strezi drumul cel drept, chiar s i 

atunci ca nd lumina e deosebit de 



 

slaba , iar flaca ra abia mai pa lpa ie, 

s i sa  nu te î ndoies ti nicio clipa  de 

pret ul ata t de î nalt al binelui, nici 

ma car atunci ca nd binele pare sa  

nu se mai va deasca  nica ieri, sub 

niciun chip - aceasta este crucea pe 

care mult i o au de purtat î n aceasta  

lume s i numai î n ma sura î n care 

ra spund acestei chema ri, oamenii 

î s i arata adeva rata vrednicie. 

Sursa: Sfânta Împărăteasă Alexandra a 
Rusiei,  Să învățăm să iubim, Editura 
Predania, 2019 
 
 

 

 

Pa rintele Cleopa – dupa  ce a 

tra it vreo patru ani î n pa dure 

(ma nca nd mai mult ra da cini, 

neava nd posibilitatea sa  aprinda  

focul – fumul ar fi fost reperat -, 

sust inut de ca t iva t a rani, dar nu pe 

vreme de za pada  – urma pas ilor ar 

fi pus organele de represiune pe 

drumul cel bun –, viet uind î n buna  

vecina tate cu fiarele) — e acum la 

Siha stria, ca simplu ca luga r. 

Dinu Pillat s i cu mine, pleca nd 

de la Va ratec, ajungem la Siha stria 

pe la ora pra nzului. O zi ma reat a  de 

August: lumina s i peisajul apart in 

lumii nestrica cioase de dupa  

î nvierea de obs te. Nepriha nirea, 

din toate pa rt ile, te izbes te, te ia de 

ga t, te î nvinge. 

La ca sut a de pe ma gura  a 

pa rintelui Cleopa ajungem cu greu. 

Se vede ca  fostul prigonit se feres te 

ori e supravegheat, ori ama ndoua . 

Îzbutim, prin intervent ia unor 

monahi ca rora le explica m ce-i cu 

noi (s i partea asta ia mult timp), a 

fi primit i. Ca luga rul cu pa rul s i 

barba de-un negru intens, care se 

t inea ata t de drept, e ca runt acum 

s i î mput inat la trup. Ne opres te cu 

bucurie mai bine de trei ceasuri la 

el, a ra mas acelas i vorbitor fluent. 

Ne î nvat a  despre ispite s i distinct ia 

ce trebuie fa cuta  î ntre ispitele din 

stinga  s i cele din dreapta. Îspita din 

sta nga, o s tim cu tot ii: e a patimilor, 

a viciului, a ra ului. Dar se mai afla  

s i una din dreapta, e mai 

surprinza toare, provine din virtut i 

s i calita t i, din dorint a de a face 

binele. (Evlavia satisfa cuta  de sine. 

Binele impus cu sila. Dumnezeu e 

sus î n cer, toate-s bune pe pa ma nt. 

Am har, ce-mi pasa , ma  duc sa -mi 



 

rod osul î n colt is orul meu. 

Literatura pilduitoare, mieroasa . 

Moralitatea osa nditoare.) Putem 

ca dea s i, prin aceasta, sigurant a nu 

î ncape nica ieri. Vivere 

pericolosamente. Monahul 

cunoas te lozinca nietzscheana  la 

fel de bine ca Mussolini. Viat a 

monastica  e tot ata t de plina  de 

greuta t i, ha rtoape, viroage, 

coclauri s i dezna dejdi ca cel mai 

negru roman existent ialist. Unde 

te-ntorci, numai capcane. Parois, 

zic existent ialis tii francezi. Ce salt 

se cere! 
 

Sursa: doxologia.ro 

Sâmbătă 
11 iulie 

  

18:00 Vecernia și Litia 

Duminică 
12 iulie 

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 

 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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