Shkenca teologjike e cila mësohet nëpër shkolla dhe e cila u bë
disiplinë shkencore në dispozicion të të gjithëve nuk na mundëson njohje të Zotit. Njohja e Zotit rrjedh nga jeta në Zot, e cila
lind në brendësinë e zemrës.

Per Shpirtin dhe Jeten

Kur diskush ka jetë të shenjtë dhe të paganbueshme, dituria
intelektuale mund të japë fryte të çuditshme. Përkundër kësaj,
një dituri pa dashuri nuk mund ta shpëtojë njeriun.
Për ta mësuar mjeshtërinë e jetës në Krishtin, nuk është e
nevo- jshme të lexojmë dhjetëra apo quindra libra. Ati im
shpirtëror më këshillonte të lexoj vetëm disa faqe në ditë.
Pesëmbëdhjetë min -uta, gjysmë ore, por të kujdesem që ta
realizoj në jetë atë që e kam lexuar.
Vështirësia të bashkëpunojmë me të afërmin gjithmonë rrjedh
nga mungesa e lutjes dhe dashurisë. Siç thotë Shën Siluani,
mund të ndodhë që përparimi të jetë i vështirë, edhe përpos lutjeve të flakta. Përpos kësaj, pasi që arrijmë me thirrjen e Emrit
të Krishtit të fillojmë të jetojmë me ndonjë personalitet, bëhemi
të aftë të jetojmë me miliona personalitete tjera të cilat janë të
ngjashme me të.
Të lutemi për tjetrin do të thotë t’i ndihmojmë, duke iu falënderuar disponimit të afërt të zemrës sonë ndaj tij, që të mund t’u
kundërvihet mendimeve negative të cilat mund t’i ketë ndaj nesh
jo pa arsye. Përkundër kësaj, mos të lutemi për të, do të thotë t’i
arsyetojmë, me mungesë të dashurisë nga ana jonë, mendimet
e këqia të cilat mund t’i ketë kundër nesh. Ta ruajmë unitetin në
lutjen rreth gotës së Krishtit dhe do të shohim që është lehtë të
duam.
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Është njësoj e gabueshme dhe e rrejshme të presim përsosuri
të një bashkësie, sa edhe përsosuri të një personi. Së pari
sepse edhe ne vetë nuk kemi pasqyrë të vërtetë dhe të drejtë
për atë se çka është saktësisht përsosuria. Pastaj, sepse përsosuria është gjendje e mishërimit të plotë me Krishtim.
Largoni nga vetja çdo frymë të kurreshtjes. Kryejeni bindjen tuaj pa u
brengosur a po e kryejnë të tjerët të
vetën. Kur mungon kurreshtja, çdonjëri sipas vullnetit të Zotit e fiton atë
që i përket. Nuk mund Ta gënjejmë
Zotin. Është aq i fuqishëm dhe i drejtë
sa që nuk mund të fshehim asgjë nga
Ai.
Kur mes njerëzve paraqiten përçarje,
armiqësi, marrëdhënie të dhunshme,
uniteti nuk mund të ruhet në mënyrë
tjetër, përveç se çdonjëri t’i durojë
mangësitë e të tjerëve. Për Shën
Apostullin Pavle është më mirë
dikush të durojë padrejtësi se sa të bëjë padrejtësi.
Jeta botërore është e bazuar në forcë, në dhunë. Qëllimi i të
krishterit është krejt tjetër. Dhuna nuk i takon jetës së
amshueshme. Asnjë vepër që na imponohet me forcë nuk mund
të na shpëtojë.
Duke jetuar nëbashkësi, nëpërmjet dëgjueshmërisë, dalëngadalë e kuptojmë psikologjinë e personaliteteve tjera. Duke
mësuar të jetojmë me një personalitet, mësojmë të jetojmë me
miliona personalitete tjera të cilat janë të ngjashme. Kështu,
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Dikush mund të jetë shumë i shkolluar, të ketë diploma
akademike, por të mbesë krejt i paditur për rrugën e shpëtimit.

Jini shumë të kujdesshëm! Mos i lejoni asnjë mendimi të keq të
hyjë në zemrën tuaj.

Per Shpirtin dhe Jeten

Kur mendja dhe zemra jonë drejtohen kah Zoti, çdo gjë bëhet e
lehtë. Pa këtë lëvizje të fuqishme drejt Zotit, jeta e humb kuptimin e vet.
Puta, pozita shoqërore, nuk duhet të kenë kurrfarë rëndësie në
marrëdhëniet mes njerëzve. Epërsia nuk është e jashtme, por e
brendshme. Ai që E do Zotin më shumë, ai që lutet më shumë,
që përpiqet më shumë t’i ruajë porositë, do të jetë më afër Zotit.
Kjo është shumë e rëndësishme. Nuk ekziston karierë në jetën
shpirtërore.
Nëse shpëtimi në Krisht është qëllimi i vetëm i jetës sonë,
atëherë çdo gjë që bëjmë vepër lutëse, verër liturgjike.
Secila gjë në jetën tonë ka kuptim të vet shpirtëror. Është e
nevojshme që në fillim të zbulojmë si mund të punojmë duke i
mbajtur mendjen, zemrën dhe kujdesin tonë në Zotin.

Në jetë nuk ekziston asgjë e imët, e vogël, e parëndësishme.
Të luteni në mbrëmje, në mëngjes dhe në momentet tjera të
jetës së përditshme. Lutuni për të tjerët. Vetëm me unitet në
Shpirtin e Shenjtë do të mund ta vendosni shpëtimin tuaj. Të
luteni për ata rreth jush dhe të kërkoni prej Zotit t’u bekojë për
shkak të lutjeve të tyre. Kur mendja juaj është tërë sisht e drejtuar kah Zoti, atëherë ndërpriten të gjitha pyetjet. Nuk ekziston
më asnjë pyetje tjetër, përveç kësaj: Si ta fitojmë Shpirtin në ne,
dhe si ta ruajmë atë?
Pendimi nuk ka fund këtu në tokë, sepse fundi i pendimit do të
thoshte që jemi bërë në çdo gjë të ngjashëm me Krishtin. Edhe
dallimi më i vogël mes Krishtit dhe nesh kërkon pendim të thellë: Zot Jezu Krisht, Bir i Zotit, na fal. Këto fjalë e tregojnë distancën të cilën e ndjejmë mes Atij, qenies së përsosur dhe të
amshueshme, dhe nesh.
Jemi të obliguar ta ruajmë frymën
e pendimit gjatë tërë jetës sonë,
deri në fund. Pendimi është baza e
çdo jete asketike dhe shpirtërore.
Ndjenja, parandjenja e mëkatit
mund të ashpërsohet aq shumë në
ne, ashtu që të lindë pendium me
të vërtetë të thellë.

Prej librit
“Për Shpirtin dhe Jetën”,
nga Arkimandriti Sofronij
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gradualisht hyjmë në dhembje të thellë
për tërë njerëzimin. Shpirti ynë duhet të
zhvillohet në të gjitha dimenzionet e
qenies njerëzore, e jo vetëm në fushën e
brengave dhe vështirësive të përditshme.
Ato gjëra të vogla, dhe konfliktet që i përcjellin, janë sigurisht të pashmangshme,
por ky nuk është qëllimi përfundimtar i
jetës sonë. Parakuptimi ynë është të
bëhemi të ngjashëm me Krishtin.
Prapëseprapë nëse “unë” nuk mund të
mbaj në vete një vëllazëri të vogël, si do
të mund ta përqafoj me dashuri, si edhe
Krishti, krejt njerëzimin në kohë dhe në hapësirë?

ZA DUHOT I @IVOTOT

arhimandrit Sofronij

Teolo{kata nauka koja{to se u~i vo {kolite i koja stana nau~na
disciplina dostapna za site, ne ni ovozmo`uva poznanie na Boga.
Poznanieto na Boga izvira od `ivotot vo Boga, koj se ra|a vo vnatre{nosta na srceto.

i nie samite nemame vistinska i pravilna pretstava za toa {to e
sovr{enstvoto. A potoa, zatoa {to sovr{enstvoto e sostojba na
polno vpodobuvawe na Hrista.

Koga nekoj ima svet i bezgre{en `ivot, intelektualnoto znaewe
mo`e da dade ~udesni plodovi. Nasproti toa, edno znaewe bez qubov
ne mo`e da go spasi ~ovekot.
Za da ja nau~ime ve{tinata na `ivotot vo Hrista, ne e potrebno da
pro~itame desetici ili stotici knigi. Mojot duhoven otec me sovetuva{e da ~itam samo nekolku stranici na den. Petnaeset minuti, polovina ~as, no da se pogri`am da go ostvaram vo `ivotot ona
{to sum go pro~ital.
Te{kotijata da sorabotuvame so bli`niot sekoga{ proizleguva od
nedostatok na molitva i qubov. Kako {to veli Sveti Siluan, mo`e
da se slu~i i pokraj ognenite molitvi napredokot da e te`ok. Pokraj toa, otkako }e uspeeme so povikuvaweto na Imeto Isusovo da
za`iveeme cvrsto so nekoja li~nost, stanuvame sposobni da `iveeme so milioni drugi li~nosti {to $ se sli~ni.
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Svetskiot `ivot e vtemelen na sila, na nasilstva. Celta na hristijaninot e sosema poinakva. Nasilstvoto ne mu pripa|a na ve~niot `ivot. Niedno delo {to ni se nalaga so sila ne mo`e da n#
spasi.

Bidete mnogu vnimatelni! Ne $ dozvoluvajte na niedna lo{a pomisla da navleze vo va{eto srce.
Podednakvo e pogre{no i la`no da o~ekuvame sovr{enstvo na edna
zaednica, kolku i sovr{enstvo na edna li~nost. Najprvin zatoa {to

Koga na{iot um i srceto se naso~uvaat kon Boga, s# stanuva lesno.
Bez ovoj silen dvig kon Boga, `ivotot ja gubi svojata smisla.
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Koga me|u lu|eto se pojavuvaat razdori, neprijatelstva, nasilni~ki odnosi, edinstvoto
ne mo`e da se so~uva na drug na~in, osven sekoj da gi trpi nedostatocite na drugite. Za
Svetiot Apostol Pavle podobro e nekoj da
trpi nepravda otkolku da stori nepravda.

@iveej}i vo zaednica, preku poslu{nosta, leka-poleka ja sfa}ame
psihologijata na drugite li~nosti. U~ej}i se da `iveeme so edna
li~nost, u~ime da `iveeme so milioni drugi li~nosti {to $ se sli~ni. Taka postepeno navleguvame vo dlaboka bolka za seto ~ove{tvo. Na{iot duh treba da se razvie vo site dimenzii na ~ovekovoto bitie, a ne samo na poleto na sekojdnevnite gri`i i te{kotii.
Tie male~ki ne{ta, i sudirite {to gi sledat, sigurno se neizbe`ni,
no toa ne e krajnata cel na na{iot `ivot. Na{eto prednazna~enie
e da staneme spored podobieto Hristovo. Sepak, ako jas ne mo`am da
nosam vo sebe edno malo bratstvo, kako }e mo`am qubovno da go pregrnam, kako Hristos, sevkupnoto ~ove{tvo vo vremeto i vo prostorot?

Da se molime za drugiot zna~i da mu pomagame, blagodarenie na
blagoto raspolo`enie na na{eto srce kon nego, da mo`e da im se
sprotivstavi na negativnite pomisli koi{to ne bez pri~ina mo`e
da gi ima protiv nas. Nasproti toa, da ne se molime za nego, zna~i
da gi opravduvame, so otsustvo na qubov od na{a strana, lo{ite pomisli koi{to mo`e da gi ima protiv nas. Da go so~uvame edinstvoto vo molitvata okolu ~a{ata Hristova i }e vidime deka e lesno da
qubime.

96

Otfrlete od sebe sekakov duh na qubopitstvo. Izvr{uvajte go va{eto poslu{anie bez da se gri`ite dali i drugite go izvr{uvaat
nivnoto. Koga qubopitstvoto otsustvuva, po Bo`ja Promisla sekoj
go dobiva ona {to mu soodvetstvuva. Ne mo`eme da Go izla`eme
Boga. Tolku e silen i praveden {to ni{to ne mo`eme da sokrieme
od Nego.
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Nekoj mo`e da bide mnogu u~en, da ima akademski diplomi, a da ostane krajno neuk za patot na spasenieto.
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Rabotata, op{testvenata polo`ba, ne treba{e da imaat nikakvo
zna~ewe vo odnosite me|u lu|eto. Nadmo}ta ne e nadvore{na, tuku
vnatre{na. Onoj koj{to pove}e Go qubi Boga, onoj koj pove}e se
moli, koj pove}e se obiduva da gi za~uva zapovedite, }e bide poblisku do Gospoda. Toa e mnogu zna~ajno. Oslobodete go va{iot um
od sekoja misla za kariera. Vo duhovniot `ivot ne postoi kariera.
Ako spasenieto vo Hrista e edinstvena cel na na{iot `ivot, toga{
s# {to pravime stanuva delo molitveno, delo liturgisko.
Sekoe ne{to vo na{iot `ivot ima svoja duhovna smisla. Potrebno
e na po~etokot da otkrieme kako mo`eme da rabotime dr`ej}i go
umot, srceto i na{eto vnimanie vo Boga.
Vo `ivotot ne postoi ni{to sitno, male~ko, bezna~ajno.
Molete se nave~er, nautro i vo drugite momenti od sekojdnevniot
`ivot. Molete se za drugite. Samo so edinstvo vo Svetiot Duh }e
mo`ete da go ustroite va{eto spasenie. Da se molite za onie okolu
vas i da barate od Boga da ve blagoslovi zaradi nivnite molitvi.
Koga na{iot um e celosno naso~en kon Boga, toga{ prestanuvaat
site pra{awa. Ne postoi pove}e niedno drugo, osven ova pra{awe:
kako da se zdobieme so Duhot vo nas, i kako da Go so~uvame?
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Pokajanieto nema kraj ovde na zemjata, zatoa {to krajot na pokajanieto bi zna~el deka sme stanale vo s# sli~ni na Hrista. I najmalata razlika pome|u Hrista i nas bara dlaboko pokajanie: Gospodi Isuse Hriste, Sine Bo`ji, pomiluj n#. Ova slovo go iska`uva
rastojanieto {to go ~uvstvuvame pome|u Nego, sovr{enoto i ve~no
Bitie, i nas.
Dol`ni sme da go so~uvame duhot na pokajanieto vo tekot na celiot
na{ `ivot, do kon~anieto. Pokajanieto e osnova na sekoj asketski
i duhoven `ivot. ^uvstvoto, pret~uvstvoto na grevot mo`e da se
zaostri tolku mnogu vo nas, taka {to da rodi navistina dlaboko
pokajanie.
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