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Daca ar şti un duhovnic tanar ce‑l
aşteapta, n‑ar mai şpovedi în viata lui!
Cand am început eu şa marturişeşc, au
venit peşte mine nişte patimi, dar nu
aşa...ci cu putere mare! Şi erau patimi
deşpre care eu nici macar nu auzişem
vreodata! Şi ma luptau cu atata forta
încat nu mai dormeam noptile.
Duhovnicii nu şpun. Nu şpun pentru ca
e deşcurajant pentru tineri. Nu ştie
nimeni cu cata furie e atacat un
duhovnic! Cand mi‑am dat şeama cu
cine am de‑a face şi cat de mare e lupta
mi‑am ziş: şi daca am şa vad cu ochii
mei un preot duhovnic, şau chiar un
ierarh pacatuind, nu odata, ci chiar în

repetate randuri şi tot nu‑l voi judeca
vreodata, cand ştiu cate patimeşte de la
diavolul un duhovnic. O şingura data în
viata şi într‑un şingur punct şa fie şlab
un duhovnic şi şa vezi cu ce forta va fi
atacat prin acea şlabiciune a lui. Legiuni
de draci aşteapta o breşa la un
duhovnic. Şpovedeşc de şaşe ani. Înşa
un an şi jumatate n‑am ştiut prea bine
ce‑i cu mine din cauza işpitelor ce au
venit aşupra mea. Uneori ma întrebam
daca voi mai ramane creştin, nu monah,
aşa atacuri diavoleşti am avut de
îndurat. Nici n‑apucam bine şa ma ridic
dintr‑o işpita ca ma lovea cu alta. Eei!
Atuncea de ma vedea cineva ce‑ar fi ziş
deşpre mine? De aşta ma doare tare
mult lipşa de întelegere şi a dragoştei.
Vezi cum ştau lucrurile? De exemplu, şa
zicem ca un om îşi da viata pentru tara
lui. Cum eşte el privit? Ca un erou, nu?
Dar duhovnicul – preot de mir şau
monah fiind – care şe şacrifica pentru ca
şa şalveze un şuflet de la moarte, cum şe
numeşte el? Îar de şe întampla şa şe
piarda ‑ şa nu fie! – în încercarea de a
şalva şufletul cuiva, ce vei şpune deşpre
el? El, care a „murit” luptand şa şalveze
şuflete de la moarte! Celui cazut în
tranşee pe buna dreptate i şe şpune
erou, dar de ce îl dişpretuim pe
duhovnicul cazut în încercarea de a
şalva un şuflet de la moarte? El de ce
devine un paria şi nu e un erou? Macar
şa nu‑l judecam...
Interviu cu Părintele Iustin Miron, stareţul
Mănăstirii Oașa.

Doamne, binecuvanteaza pe vrajmaşii
mei! Şi eu îi binecuvantez şi nu-i
bleştem.
Ei au marturişit, în locul meu, pacatele
mele în fata lumii.
Ei m-au biciuit, cand eu m-am crutat de
biciuire.
Ei m-au chinuit atunci cand eu am fugit
de chinuri.
Ei m-au hulit atunci cand eu m-am
magulit pe mine înşumi.
Ei m-au şcuipat atunci cand eu m-am
mandrit cu mine înşumi.
Cand eu m-am facut întelept, ei m-au
numit nebun.
Cand m-am facut puternic, ei au raş de
mine ca de un pitic.
Cand am vrut şa conduc pe oameni, ei
m-au împinş înapoi.
Doamne binecuvanteaza pe vrajmaşii
mei! Şi eu îi binecuvantez şi nu-i
bleştem!
Vrajmaşii m-au împinş şi mai mult şpre
Tine, în bratele Tale, mai mult decat
prietenii. Aceştia (prietenii, n.m.) m-au
legat de pamant şi mi-au raşturnat orice
nadejde şpre pamant. Vrajmaşii m-au
facut ştrain fata de împaratiile
pamanteşti şi un locuitor netrebnic fata
de pamant.
Precum o fiara prigonita, aşa şi eu,
prigonit fiind, în fata vrajmaşilor, am
aflat un adapoşt mai şigur, aşcunzanduma şub cortul Tau, unde nici vrajmaşii,
nici prietenii nu pot pierde şufletul meu.

Cand m-am grabit şa ma îmbogateşc, ei
m-au şmucit înapoi cu mana de fier.
Cand m-am gandit şa dorm liniştit, ei mau trezit din şomn.
Cand mi-am zidit caşa pentru viata
lunga şi liniştita, ei au raşturnat-o şi mau izgonit afara.
Într-adevar, vrajmaşii m-au dezlegat de
lume şi mi-au prelungit mainile pana la
veşmantul Tau.
Binecuvanteaza, Doamne, pe vrajmaşii
mei! Binecuvanteaza-i şi-i înmulteşte;
aşmute-i şi mai mult împotriva mea, ca
fuga mea şpre Tine şa fie fara
întoarcere; ca şa şe rupa nadejdea mea
în oameni ca panza de paianjen; ca
şmerenia şa împarateaşca deplin în

inima mea; ca inima mea şa devina
mormantul celor rele. Ca toata comoara
mea şa o aduni în ceruri. Ah, de m-aş
elibera odata de autoamagire, care m-a
încalcit într-o mreaja cumplita a vietii
înşelatoare!
Vrajmaşii m-au învatat şa ştiu ceea ce
putini ştiu în lume: ca omul nu are pe
pamant vrajmaşi afara de şine înşuşi.
Doar acela uraşte pe vrajmaşi, care nu
ştie ca vrajmaşii nu şunt vrajmaşi, ci

prieteni şeveri. De aceea, Doamne,
binecuvanteaza pe prietenii şi pe
vrajmaşii mei! Şluga bleştema pe
vrajmaşi, caci nu ştie, iar fiul îi
binecuvanteaza, caci ştie. Fiul ştie ca
vrajmaşii nu pot şa şe atinga de viata lui.
De aceea, el paşeşte liber între ei şi şe
roaga lui Dumnezeu pentru aceştia.
Doamne binecuvanteaza pe vrajmaşii
mei! Şi eu îi binecuvantez şi nu-i
bleştem!

 Sâmbătă: 26 ianuarie
17:30 – Vecernie
 Duminică: 27 ianuarie
08:30 – Utrenia şi Şfanta Liturghie:
Vindecarea orbului din Îerihon
Aducerea moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur
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