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Not\ asupra edi]iei: sfaturile P\rintelui
Eusebiu Giannakakis, cuprinse în prezenta
edi]ie, sunt culese din volumul Înger p\mân-
tesc [i om ceresc – P\rintele Eusebiu Giannakakis
(1910-1995), traducere din limba neogreac\
de Mircea {tefan, ap\rut la Editura Doxologia,
Ia[i, 2013.
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Sfânta Tain\ a Spovedaniei

„ uhovnicul sã se facã pãrtaº durerii celui
care i spovedeºte, deoarece pãcatul este o povarã,
o foarte mare povarã, iar reuºita duhovnicului
va fi atunci când cel care i s-a spovedit, va pleca
schimbat din scaunul spovedaniei… Discernã-
mânt ºi iubire… Dacã nu-i arãtãm compasiune,
compãtimire ºi iubire, cum altfel îl vom câºtiga?
El ne încredinþeazã sinea lui, viaþa lui, de aceea
ºi noi trebuie sã-i vorbim inimii lui.

*

Era îngãduitor, dar ºi aspru, acolo unde trebuia.
Spre exemplu, atunci când, în loc de pocãinþã,
de pãrere de rãu, vedea egoism ºi duh preten-
þios, rãspundea: 

„Acestea pe care le spui tu acum, îþi deschid
cumva porþile Raiului? Nemulþumirea ascunde
în spatele ei egoism. Dumnezeu nu te va întreba
dacã te-au iubit ceilalþi. Tu îi iubeºti?… ªi dacã
îþi va spune Dumnezeu într-o zi cã nu ai dreptate?
Pune-þi jos sinea egoistã ºi loveºte-o cu putere…
Sã ne luptãm cu sinea noastrã. «Netrebnico!»,
sã-i zicem. Sã ne fie silã de sinea noastrã. Sã vezi
atunci, se revarsã iubirea peste toþi oamenii?

D
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Egoismul dãrâmã toate virtuþile, ca un bul-
dozer. Nemaipomenit de bine este sã avem sim-
þãmântul cã suntem un nimic. Altfel, dacã noi
credem cã avem virtuþi, fie ºi numai puþin, ne
umflãm de egoism… De egoism nu numai sã
ne fie silã, ci sã-l ºi urâm… Domnul este întot-
deauna alãturi de sufletul smerit”.

*

„Pãrintele duhovnicesc… prin rugãciunile sale
continue ºi arzãtoare, prin Liturghiile sãvârºite
cu zdrobirea inimii ºi prin Sfânta Spovedanie re-
gulatã, devine un pod pentru copiii lui duhovni-
ceºti, ca sã-i uneascã în chip ferm, deplin ºi veºnic
cu Hristos ºi cu Cerul”. 

*

Domnului sã-I mulþumim pentru toate. El
este izvorul. El este legãtura noastrã. Credinciosul
care se spovedeºte, ia de la Hristos putere, iar
duhovnicul har ºi astfel reuºim sã comunicãm
între noi. Acest lucru este emoþionant… cã, deºi
duhovnicul are ºi el greºelile lui ca om, însã pentru
cã are harisma Preoþiei, harul lui Dumnezeu vine
asupra celui care se spovedeºte. Apostolul Pavel
zicea despre sine cã este «nãscut înainte de vreme».
Noi, ãºtia neterminaþi, ce sã mai zicem, copile?”. 

*
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„Spovedania este o Tainã necesarã nu numai
pentru mireni, ci ºi pentru clerici; spovedania
sincerã ºi curatã este cea mai bunã pregãtire
pentru Taina Dumnezeieºtii Euharistii…

Fraþi mei, noi nu exercitãm o profesie sau
vreo meserie, ci suntem preoþi ai Celui Preaînalt.
Aºadar, sã fim modele de rãbdare, de blândeþe,
de iubire ºi nerãutate, de jertfã ºi lepãdare de
sine… Toatã viaþa noastrã, fiecare zi, fiecare miº-
care, gând ºi manifestare de-a noastrã sã fie o pre-
gãtire pentru Sfânta Tainã a Dumnezeieºtii
Euharistii”. 
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Despre familie

„ amilia trebuie sã fie ca o serã în care sã
se cultive virtuþile lui Dumnezeu: iubirea, pacea,
îngãduinþa, buna ºi sfânta colaborare. Duhul Sfânt
sã domneascã în casã, sã punã în bunã rându-
ialã ºi sã sfinþeascã legãturile membrilor acesteia
ºi orice activitate”. 

*

„Copilul mic se aseamãnã unui copãcel firav.
Cu câtã grijã îl urmãreºte ºi îl protejeazã cel ce
se ocupã de o pepinierã! Vom da socotealã lui
Dumnezeu fiindcã nu suntem alãturi de copiii
noºtri atât cât trebuie. ªi noi, ca Bisericã, ºi voi,
ca pãrinþi, avem aceastã responsabilitate. Nu
priveghem. Nu lucrãm la modelarea caracterului
lor. Nu-L trãim pe Hristos, astfel încât sã insu-
flãm ºi copiilor noºtri aceastã viaþã în Hristos…

Când copilul ajunge la 10-12 ani este foarte
târziu. Temelia personalitãþii unui om se pune
în primii 5 ani de viaþã. Sã semãnãm sãmânþa
cea bunã în sufletele lor… Exemplu, are o mare
putere, însufleþeºte. Nu numai sã îndemne mama
pe copii sã meargã la bisericã, ci sã meargã în-
treaga familie împreunã. Mamele care sunt

F
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liniºtite, devotate în casa lor ºi se roagã, fac copii
buni, în timp ce mamele care spun multe cu-
vinte copiilor lor, chiar de ar fi ºi folositoare,
dacã nu sunt ele însele un exemplu, nu reuºesc
în misiunea lor”. 



30

Despre iertare

„ ã nu ne purtãm ca niºte contabili, care
scriu în registrele lor «intrãri» ºi «ieºiri». Seara,
credinciosul trebuie sã se întindã în patul sãu
uºurat, fãrã sã þinã nimic pentru a doua zi, împo-
triva fratelui sãu. ªi aici, se poate ca o sorã sã o fi
supãrat pe alta cu ceva, de aceea îºi cere iertare
ºi nu rãmâne nimic pe a doua zi. Cuvântul
«iartã-mã» sã nu porneascã de pe buze, ci din
inimã. Altfel, nu facem nimic”. 

S


