„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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Staretul a avut evlavia sadita în
suflet, dar a si cultivat-o mult.
Accentua mult asupra ei, atat de
mult încat a ajuns sa spuna:
„Evlavia este cea mai importantă
virtute, deoarece ea atrage harul lui
Dumnezeu”.
Evlavia,
potrivit
învataturii Staretului, este frica lui
Dumnezeu, sensibilitatea duhovniceasca. Omul evlavios simte
intens prezenta lui Dumnezeu si se
poarta cu atentie si sfiala.
Staretul voia ca evlavia sa
izvorasca
dinlauntru.
De
gesticularile exterioare, lipsite de
traire,
Staretul
se
scarbea.
Referindu-se la o obste care avea
randuiala si disciplina în viata
liturgica,
Staretul
spunea:
„Dacă aceasta izvorăște dinlăuntrul
lor, atunci mă plec în fața lor." El
însusi se misca avand evlavie, dar
liber de orice fel de sabloane

tipiconale. Daca un lucru nu-l
simtea, nu-l facea. Facea deosebire
între evlavie si pietism. Staretul
evita chiar si sa rosteasca acest
cuvant. Staretul întelegea prin
pietism
evlavia
exterioara,
tipiconala.
Evlavia sa începea de la
lucrurile mici si neînsemnate si
ajungea pana la cele esentiale si
duhovnicesti.
Spunea:
„Există
primejdia ca disprețuirea celor mici
să înainteze și la cele mai mari și
mai sfinte. Și fără să-și dea seama,
îndreptățindu-se pe sine și spunând
că «aceasta nu-i nimic», «cealaltă
nu contează», să ajungă – ferească
Dumnezeu! – la disprețuirea cu
desăvârșire a celor dumnezeiești,
devenind astfel lipsit de evlavie,
nerușinat și ateu.”
Evlavia Staretului se distingea
prin felul cum se ruga, cum se
închina la icoane, cum lua anafura
si agheasma, cum se împartasea,
cum tinea icoana la procesiune,
cum canta si cum îsi împodobea
bisericuta chiliei sale.
Dar toate acestea nu erau
scolasticism, nici formalism, erau
purtarea lui fireasca înaintea lui
Dumnezeu, care nu îi era impusa
de niciun tipic bisericesc, ci de
dispozitia lui launtrica. Staretul
considera un loc sfant nu numai
bisericuta lui, ci si întreaga sa
Coliba. Chilia în care se ruga o avea

ca pe o bisericuta. Acolo avea un
iconostas cu multe icoane, în fata
carora avea o candela nestinsa,
tamaia
si
aprindea
multe
lumanari. Asa cum îngerii în cer zi
si noapte Îl adora cu multa evlavie
pe Dumnezeu, tot astfel si viata
Staretului era patrunsa de o
profunda evlavie. Îar aceasta se
vede din legatura sa cu cele sfinte,
pe care le simtea ca fiind vii, si cu
Dumnezeu.
Odata, cand a mers la o chilie
vecina, suferea din pricina herniei.
Staretul acelei chilii l-a rugat sa se
întinda putin ca sa se odihneasca,
dar el nu a primit. Putea sa se
întinda numai pe partea stanga,
dar atunci ar fi avut picioarele în
dreptul icoanelor, lucru pe care îl
considera lipsit de evlavie.
Staretul considera evlavia ca
fiind
virtutea
principala
a
crestinului. El credea, potrivit
asprelor sale criterii, ca evlavia
este absolut necesara, dar si greu
de gasit. Pentru Staret ea cantarea
mai mult decat multe alte virtuti. O
avea ca pe un criteriu de judecata.
Cand un crestin evlavios scria,
spunea sau facea ceva si era
judecat de altii, Staretul, înainte de
a-si pronunta parerea sa clara, îi
dadea
aceluia
circumstante
atenuante spunand: „Este un om
evlavios, nu cred să fi făcut un astfel
de lucru". Staretul credea ca evlavia

îl pazeste pe om de greseli, de
înselari si caderi în pacat, potrivit
cuvantului: „calea celor evlavioși o
păzește
Domnul”.
În
toate
nevointele crestinului, dar mai ales
ale monahului, pentru Staret
evlavia ocupa locul principal.
Staretul
încerca
sa-L
multumeasca si sa-L odihneasca pe
Acela pe Care Îl iubea. Din marea
lui dragoste Îi daruia lui Dumnezeu
tot ce era mai bun si se purta fata
de El cu multa delicatete,
sensibilitate duhovniceasca si
evlavie, iar Dumnezeu îi dadea din
belsug harul Sau.
Sursa: Ieromonahul Isaac,
Cuviosului Paisie Aghioritul,
Evanghelismos

Viața
Editura

Sunt cincizeci si sapte de ani
de cand port rasa calugareasca si,
pe cat îmi pare, nu am dorit a-mi
neglija mantuirea, ci totdeauna cu
mare teama si lacrimi am rugat pe

Dumnezeu sa Se milostiveasca de
mine, sa-mi ierte toate pacatele si
sa nu ma lepede de la asternutul
picioarelor Sale.
Am încercat, cred, dupa
puterile mele, sa nu nedreptatesc
nicio persoana de pe Pamant; mai
mult chiar, sa-mi dea Dumnezeu
barbatia de a sluji cat mai multor
oameni cu putinta, fara sa astept de
la ei nicio plata materialnica sau
duhovniceasca, ci asteptand doar
de la Dumnezeu darul iertarii
pacatelor mele.
Si totusi, în tot acest rastimp
de mai mult de jumatate de veac,
nu am cunoscut perioade de pace
sau siguranta, ci totdeauna am
simtit în jurul meu amenintari ori
cel putin stari potrivnice. În tot
ceea ce încerc sa fac, chiar si în cel
mai mic lucru, întalnesc totdeauna
piedici de netrecut. Aproape toate
portile lumii acesteia sunt mereu
închise
pentru
mine.
Am
îmbatranit si nu am înteles sensul
acestor încercari.
Adica: sunt ele semnul urgiei
lui Dumnezeu fata de mine,
pacatosul, sau altceva se întampla?
De nenumarate ori am rugat pe
Dumnezeu sa-mi descopere pentru
ce merg lucrurile asa, iar
Dumnezeu
îmi
raspunde
necontenit cu tacere.
De aici veti întelege ca nu sunt
în masura sa va dau explicatii la

dramatica încercare prin care
treceti. Dar va avem totdeauna în
rugaciunile noastre, cu durere si
dragoste.
Greu este noua sa învinovatim
pe Dumnezeu si sa ne îndreptatim
pe noi însine, dar iarasi, nu este
usor sa facem nici invers, ca

prietenii lui Îov, care doreau sa se
faca aparatorii dreptatii lui
Dumnezeu, uitand de înfricosatele
chinuri prin care a trecut Îov.
Astfel, tace Dumnezeu, tacem si
noi.
Sursa: parohia-ulm.ro

Sâmbătă
18 iulie

Duminică

18:00

Vecernia și Litia

08:00

Utrenia și Sfânta Liturghie
Ap. Romani 12, 6-14; al Sf. Părinți: Tit 3, 8-15; Ev. Matei 9,
1-8; a Sf. Părinți: Ioan 17, 1-13; glas 5
→ Duminica a 6-a după Rusalii (Vindecarea
slăbănogului din Capernaum);
→ Sfânta Cuvioasă Macrina, sora Sfântului Vasile cel
Mare;
→ Sfântul Cuvios Die;
→ Aflarea moaștelor Sfântului Cuvios Serafim de Sarov

19 iulie

18:00

Vecernia și Litia
→ Sfântul și slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul
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