
 

 

„Avem un Dumnezeu atât de bogat, cu un atât de mare Har,  

iar noi trăim atât de sărăcăcios... Ne întristăm din te miri ce. E mare păcat!  

Ar trebui să fim neîncetat bucuroși. Ar trebui ca viața noastră să fie neîncetat, zi de zi, 

o uimire. Nu există zi în care Dumnezeu să nu ne dea o nouă simțire a vieții veșnice!”  

(Părintele Sofronie, Știu un om în Hristos, p.401) 
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„Ce bine m-am simț iț la Lițurghie!" 

Î nța i de țoațe, Lițurghia nu esțe o 

simț ire. Adeva rul Lițurghiei esțe 

independenț de propria noasțra  

simț ire. Asța zi slujba mi s-a pa ruț de 

nesuferiț, seaca , n-am î nț eles nici 

ma car ce Evanghelie s-a cițiț, dar 

asța nu î nseamna  ca  nu am fosț la 

Lițurghie. Asța zi m-am î mpa rța s iț, 

dar nu am simț iț nimic, nu î nseamna  

ca  nu m-am î mpa rța s iț. 

Dumnezeiasca Lițurghie nu depinde 

de sțarea sențimențala  a omului, 

pențru ca  aceasța esțe î ns ela țoare. 

 

Aici î nsa  cuva nțul „m-am simț iț" are 

sensul de „țra iesc". Ajungem î n 

sițuaț ii î n care î nț elegem ceea ce 

simț im. Se poațe sa  fim î mpreuna  de 

zece ani. Zece ani sa  ne bucura m de 



 

iubirea dințre noi s i, dințr-o dața ,  

sa -ț i spun ca țeva vorbe s i ațunci    

sa -mi zici: „Asța zi am î nț eles ca ț de 

mulț ma  iubes ți!" Nu s țiai? Daca  n-ai 

fi s țiuț, ai fi plecaț. Ai s țiuț, dar acum 

ai țra iț iubirea mea. Asța zi anțenele 

duhului ța u au recepț ionaț ceea ce 

aveai î nțoțdeauna, dar acum i-ai 

ț inuț piepț, țe-ai opriț asupra ei. Ca 

sa  pricepi abia asța zi ca  țe iubesc 

sau ca sa  pricep asța zi ca  ma  iubes ți 

î nseamna  ca  pa na  acum ai avuț 

za vora re egoisța , o prețenț ie de la 

ceilalț i pențru ține î nsuț i, sinele ța u 

era cențrul exisțenț ei țale s i nu eu. 

De aceea n-ai î nț eles. Asța zi ai simț iț 

o î mbiere, un dar, o afierosire. Asța zi 

ai muriț ața ț ca ț depindea de ține s i, 

de aceea, ai î nț eles ca  eu țe iubesc, ca  

eu sunț, oarecum, viaț a ța. As adar, 

aceasța esțe o țra ire. 

 

„Era raiul!" Dar nu se poațe ca raiul 

sa  fie nimic alțceva deca ț o adunare 

a sfinț ilor. S i ce esțe Lițurghia? 

Adunarea sfinț ilor. „Acolo sunț 

sfinț ii, Hrisțos. Uițe, Cel pe care-L 

cauț i, î nchina -Î-țe!" Ce imagine 

minunața ! Asța esțe Lițurghia! 

Lucrul dupa  care î nsețeaza  un 

sufleț, pențru care ne-am boțezaț, 

pențru care ne-am miruns, pențru 

care am fosț chemaț i î n Biserica 

Orțodoxa , î l ga sim la Lițurghie. Ceea 

ce cițes ți î n ca rț ile noasțre, î n Sfa nța 

Scripțura , ai acum la Lițurghie 

î naințea ța. 

Dar chiar daca  nu Î l vezi, Cel pe  

care-L cauț i esțe aici. Î nchina -Î-țe! 

De aici vine s i fapțul ca , ațunci ca nd 

preoțul binecuva nțeaza , noi ne 

pleca m capul. Ca nd Evanghelia iese 

la Vohodul cel mic, ne pleca m iara s i 

capul, la fel ca s i la Vohodul mare. Ne 

î nchina m neî ncețaț la acelas i 

Dumnezeu, la țoț i Sfinț ii, la î nțreaga 

Biserica , cu țoațe elemențele ei 

va zuțe s i neva zuțe, spuse s i auzițe, 

sa va rs ițe s i î nț elese î n ea. 

 

S i conținua : „Î nchina -Î-țe, 

mulț umes țe-Î, odihnes țe-țe, inima 

mea, ai ga siț ceea ce ca uțai!" Ce esțe 

Dumnezeiasca Lițurghie, poțriviț cu 

concepț ia omeneasca ? Esțe 

reprezențarea nesa ngeroasa  a 

jerțfei de pe Cruce a lui Hrisțos. Nu 

se numes țe î nsa  jerțfa  de ra sțignire, 

ci Dumnezeiasca Euharisție 

(mulț umire). De ce se numes țe 

Dumnezeiasca Euharisție de vreme 

ce esțe jerțfa , da ruire, ruga ciune, 

doxologie, cina  de țaina , de vreme ce 

esțe de țoațe? Pențru ca  țra im 

realițațea î n ghicițura , î n chip misțic, 

î n țaina , o țra im ca î n oglinda  (1 Cor. 

13, 12). S i pențru ca  nu î nț elegem 

acesțe lucruri, Dumnezeu ne 

cheama  de fiecare dața  ca sa -Î 

mulț umim pențru cele pe care nu le 

pricepem. 
 

Sursa: Arhim. Emilianos Simonopetritul, 
Tâlcuiri la Sfintele Slujbe, Editura Sf. 
Nectarie, Arad, 2009, p. 60 



 

 

Trebuie sa -i primes ți pe oameni as a 
cum sunț. Daca  vrei sa -s i schimbe 
cuva nțul, viaț a, privirea, inima, 
dispoziț ia faț a  de ține, nu e cazul sa  
faci nimic. Dimpoțriva , se vor ridica 
ra zboaie î n inima ța, î ndurera ndu-țe 
pențru cele ce le-ai auziț, s i țe fac sa  
țe î nțrisțezi. Ațunci vei î ncepe s i țu 
sa  țe î mpoțrives ți, vra nd sa  le 
ra spla țes ți pențru ca țe ț i-au fa cuț.  
 
Î nțr-adeva r, omul î ndureraț, 
melancolicul, cel care se 
î mpoțrives țe s i se pla nge, esțe cel 
chinuiț, pențru ca  nu a pricepuț ca  
ceea ce i-a spus sau i-a fa cuț cela lalț, 
exacț de aceea s i are nevoie. 
Ma nțuirea noasțra  ar fi fosț 
î ndoielnica  daca  cela lalț nu ar fi fosț 
exacț cel care esțe, prin urmare, 
țrebuie sa -l accepț as a cum esțe s i 
cum se poarța  faț a  de mine, s i nu 
numai sa  nu gra iesc î mpoțriva , ci s i 
sa -l iubesc […].  
Dimpoțriva , daca  nu-l primesc pe 
cela lalț, inima mi se î nva rțos eaza  s i 
ma  doare. Î nțr-adeva r, ca ț i nu poț sa  
se î nț eleaga  cu cela lalț s i sa -l 
recunoasca  î ncep sa  aiba  un 
dezechilibru î n exisțenț a lor, sa  le 

judece pe țoațe, sa  ra sța lma ceasca  s i 
sa  se dezvinova ț easca : „De ce-mi 
vorbes ți as a? Dar n-am vruț sa  spun 
asța, ci aceea, dar nu m-ai î nț eles.” 
Î s i pierd țoața  viaț a ocupa ndu-se de 
alț ii, sța pa niț i de alț ii s i robiț i de 
alț ii. 
Sursa: Arhim. Emilianos Simonopetritul, 
„Cuvinte Ascetice – Tâlcuire la Avva Isaia”, 
Ed. Sfântul Nectarie, Arad, 2010 

 
 
 

 

Dacă apare dorul nebun de 
Dumnezeu atunci când ești legat prin 
Taina Cununiei și ai copii, ce este bine 
să faci, cum poți să-ți astâmperi 
dorul nebun și să-ți faci totuși 
datoria de mamă și de soție? 
- Sa -ț i spui ca  daca  acesț dor ar fi fosț 
cu adeva raț dupa  Dumnezeu, el ț i-ar 
fi veniț î naințe de ca sa țorie. Ca  
Dumnezeu s ție țoațe. Nu era 
Dumnezeu sa  țe lase mai î nța i sa  țe 
ca sa țores ți s i-apoi sa -ț i aprinda  



 

dorul. Aposțolul Pavel spune: ”Cel ce 
s-a legat cu femeie să nu caute 
dezlegare de femeie și cel ce s-a 
dezlegat de femeie să nu caute legare 
cu ea”. Adica , țe-ai legaț pențru viaț a  
de ca sa țorie, ia s i-o du linis țița  mai 
deparțe. 
 
Am zis ca  esenț a monahismului esțe 
dorul dumnezeiesc. Pe acesța î l poț i 
avea s i acasa . S i î l vei avea mai bine 
deca ț î ț i î nchipui ca  î l vei țra i î nțr-o 
ma na sțire, as a cum ț i-o î nchipui țu. 
Pențru ca , sa  s țiț i, o asțfel de 
ma na sțire cum ne-o î nchipuim noi 

nu exisța . Oricum ne-am î nchipui-o 
s i oricine s i-ar î nchipui-o, nu exisța . 
De ce nu exisța ? Pențru ca  î n ea nu 
ne-am puțea ma nțui. Dumnezeu ne 
scoațe î n faț a  oameni, realița ț i, 
î mprejura ri prin care sa  ne cura ț im, 
sa  ne desa va rs im, sa  ne disțrugem 
eul nosțru bolnav s i plin de slava  
des arța , pențru a puțea urma 
drumul crucii, drumul 
Ma nțuițorului. Acesț drum î l au s i 
ca luga rii, s i cei ca sa țoriț i. 
 

Sursa: Ieromonah Savatie Baștovoi, Singuri 
în fața libertății, Editura Cathisma, 
București, 2009, pp. 83-84 

 Luni 23 iunie 

18:00 – Vecernia s i Liția 

 Marți: 24 iunie 

08:00 – Uțrenia s i Sfa nța Lițurghie  

→ Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul  

→ Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou 

de la Suceava 

 Vineri: 27 iunie 

18:00 – Sfa nțul Maslu 

 Sâmbătă: 28 iunie 

18:00 – Vecernia s i Liția 

 Duminică: 29 iunie 

08:00 – Uțrenia s i Sfa nța Lițurghie  

→ Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieții)  

→ Sfinții Apostoli Petru și Pavel 
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