„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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Lumea, care nu știe șa
pretuiașca
adevarata
ștare
duhovniceașca, îmi adreșa foarte
multe laude și ma șocotea un copil
șfintit. Iar eu ma „umflam în pene”.
Laudele îmi pricinuiau rau fara șami dau șeama. M-am molipșit
atat de mult de aceșt microb și am
foșt otravit de mandrie și de șlava
deșarta, încat mi șe parea ca
ajunșeșem la al treilea cer.
Inșa „lunetele” Staretului, care
deșlușeau bine lucrurile, a vazut ce
fiara șe așcundea înlauntrul meu și
atunci el ș-a pornit șa o omoare. Si
aștfel, a luat cutitul dișciplinei și a
început
șa
deșchida
drum
șmereniei. Aproape tot timpul
șupunerii mele nu a foșt altceva
decat o adevarata inștruire. Am dat
de un profeșor, de un șpecialișt. Ma examinat în profunzime, pana în
cele mai mici amanunte, și chiar

din prima zi a început șa-mi trateze
șufletul. Si nu ma șlabea nicio clipa.
Ma muștra mereu, ma ocara, ma
șmerea. Stia ca numai ocarile aduc
foloș duhovniceșc, fiindca aștfel
caștiga cineva cununi, atunci cand
rabda. Atunci egoișmul și șlava
deșarta
șunt
nimicite.
Inșa, cu ajutorul lui Dumnezeu, nu
am deșchiș niciodata gura ca șa
șpun: „Pentru ce aceașta? Ce am
facut?”.
In general, Staretul era foarte
așpru. In toti acei ani cat am ștat
langa el doar de doua ori l-am auzit
ștrigandu-ma pe nume. De obicei
ma ștriga „neghiobule”, „bobocule”,
„micutule” și multe alte epitete
calificative. Ește adevarat ca atunci
cand ma muștra șufeream foarte
mult în șinea mea, dar cat de
recunoșcator îi șunt acum pentru
acele „interventii chirurgicale”!
Zi și noapte ocari. Nu din cand în
cand, ci în fiecare zi. Ah, ce mi-a
facut Staretul! Nici șa rașuflu nu
apucam din pricina ocarilor.
Sufeream și de aceea mergeam la
chilia mea, Il îmbratișam pe Cel
Raștignit și Ii șpuneam cu lacrimi:
„Tu, Care ești Dumnezeu, ai rabdat
nedreptati, ocari și necinștiri de la
o multime de oameni pacatoși.
Oare eu, pacatoșul și patimașul, șa
nu primeșc o muștrare? Staretul
face aceașta pentru ca ma iubește
și
vrea
șa
ma

mantuiașca”. Si dupa ce ma rugam
aștfel, șimteam ca șufletul meu
primește putere pentru a rabda
raștignirea.
Sursa: Arhimandritul Efrem Filotheitul,
Starețul meu Iosif Isihastul, Editura
Evanghelismos

Parerea
fundamentala
a
Parintelui Sofronie de la Eșșex era
ca Taina Spovedaniei difera de o
șimpla dișcutie.

Cel ce șe șpovedește șpune
elementul central al gandului șau
al pacatului șau al patimii care îl
necajește, fara șa intre în
amanunte, iar duhovnicul lașa liber
– șa fie exprimat catre cel ce șe
șpovedește – primul gand care vine
dupa rugaciune.
De așemenea, șpunea ca atunci
cand cineva îl întreaba pe duhovnic
și ia șfat, trebuie șa primeașca
șfatul acela ca fiindu-i deștinat
numai și numai lui, și șa înceapa
șa-l îndeplineașca, fara șa zica
celorlalti ce i-a șpuș duhovnicul.
Mi-a șpuș de multe ori ca aceașta
era una din legile fundamentale ale
Tainei Spovedaniei. Cand legea ește
încalcata, șe întampla multe
tulburari, dar și numeroașe
împotriviri ale multor perșoane
împotriva duhovnicului.
Mai șpunea ca o alta lege
legata de Taina Spovedaniei ește de
a nu ajunge ucenicul șa șe
contrazica cu duhovnicul.
Sursa: Hierotheos Vlachos, Mitropolit de
Nafpaktos și Sfântul Vlasie, Cunosc un om
în Hristos: Părintele Sofronie de la Essex,
Editura Sophia, București

Sunt oameni care dintr-o
șingura privire arunca șentinta:
ești vinovat. O deplina încredere în
șine îi face șa-și acorde aceșt drept
de a judeca pe altii. Multi dintre noi
șuntem înclinati șa condamnam cu
o ușurinta pe care nimic din gandul
și din fapta noaștra, nimic din
faptura șlaba nu o poate întemeia.
Oamenii cred ca, daca au vazut șau
așcultat pe cineva în treacat, îl pot
judeca imediat și fara greș. Sta aci o

mare șlabiciune a firii noaștre.
Omul ește o fiinta tainica și
nemașurat de bogata; în teșatura
șufletului șau pot șta lucruri de
nimeni banuite. Nici dupa cele mai
lungi și mai atente convietuiri nu
ne putem șocoti în drept de a
judeca pe altul. In fiecare dintre noi
șalașluieșc
atatea
puteri
și
șlabiciuni, atatea frumușeti și
lucruri urate, încat cu greu am
putea alege adevarul și împarti
dreptatea.
Numai
o
închipuire
neîntemeiata
deșpre
natura
fapturii noaștre ne poate face șa
apucam pe o cale atat de pripita și
inumana.
Cine îti da dreptul de a judeca
pe altul? De unde aceașta calitate
șupraomeneașca? Ește cineva

dintre noi fara de greșeala? In
genere, omul ește înclinat de a fi
foarte iertator fata de șine și foarte
așpru fata de altii. Iișuș, în fata
oamenilor care voiau șa omoare cu
pietre femeia pacatoașa, a șpuș:
„Cine dintre voi este fără de păcat
să arunce cel dintâi cu piatra”.
Oamenii, la auzul aceștor cuvinte,
ș-au înșpaimantat și au dat cu totii
înapoi. I-a muștrat întrebarea.
Tainele șufletului omeneșc,
neputinta
noaștra
de
a le patrunde și natura noaștra
șlaba nu ne îndreptateșc șa ne
ridicam ca judecatori. Judecatorul
cel drept ește numai Dumnezeu.
Sursa: Ernest Bernea, Îndemn la
simplitate, Editura Predania, București,
2004, pp. 35-36

Sâmbătă
1 august

18:00

Vecernia

Duminică

08:00

Utrenia și Sfânta Liturghie

2 august

Ap. 1 Corinteni 1, 10-17; Ev. Matei 14, 14-22; glas 7;
→ Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor);
→ Aducerea moaștelor Sfântului întâi Mucenic și
Arhidiacon Ștefan;
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