
 

 

Cel care va răbda până în sfârșit, acela se va mântui. 
(Matei 10, 22) 

♦ Nr. 124 / 21 iunie 2015 ♦

 

Nesimțirea este o simțire omorâtă, atât 

a trupului cât și a duhului, care 

sfârșește în nesimțire, dintr-o boală și 

nepăsare îndelungată (Scara cap. XVII). 

Știu faptele tale, că ai nume, că trăiești, 

dar ești mort (Apocalipsa 3, 1-2). 

Simțurile trupești, vătămarea și 

moartea lor. 

Daca  vreodata  constata m ca  unul din 

simt urile noastre nu  funct ioneaza  

cum trebuie, ne nelinis tim s i alerga m 

la medic. Daca , de pilda  ochii nos tri 

schimba  forma sau culoarea obiectelor 

sau urechile noastre nu pot percepe 

sunetele de joasa  sau de î nalta  

intensitate, iara s i ne nelinis tim s i 

alerga m la medic. Daca  suntem î n 

aceasta  stare, adica  daca  simt urile 

noastre nu ne î ns tiint eaza  foarte exact, 

ci se î mbolna vesc, atunci va  dat i seama 

ca  nu putem avea imaginea lumii 

noastre exterioare, nu ne putem 

adapta la ea. Daca  simt urile noastre, 

toate simt urile noastre, vederea, auzul, 



 

mirosul, gustul s i pipa itul au murit, 

atunci trupul, î nca  î nainte de a se 

despa rt i de suflet, este considerat 

mort sau seama na  cu un trup mort. I n 

acest caz spunem ca  omul nu mai este 

cons tient sau a pierdut lega tura cu 

mediul î nconjura tor. Tra ies te, dar nu 

aude, nu vede, nu simte. Daca  simt urile 

î l pa ra sesc cu totul pe om, atunci 

spunem ca  omul acesta este un mort 

viu. Acestea privesc s i se î nta mpla  cu 

simt urile noastre fires ti. 

 

Simțurile duhovnicești. 

Dar, as a cum s tit i, simt urile nu se 

refera  numai la trup, ci ele privesc s i 

sufletul. Are s i sufletul simt urile sale s i 

mai ales simt uri corespunza toare cu 

cele ale trupului. Adica  avem vedere 

duhovniceasca , auzire duhovniceasca , 

gust duhovnicesc s i as a mai departe. 

Mai ales la simt urile duhovnices ti se 

refera  foarte des cuva ntul lui 

Dumnezeu. Sfa nta Scriptura  ne 

vorbes te î n multe locuri despre ele. 

Despre vederea duhovniceasca , de 

pilda , î n Cartea Apocalipsei, î n epistola 

ca tre î ngerul, episcopul Laodiceii, ne 

spune urma toarele: Te sfătuiesc să 

cumperi de la Mine… alifie de ochi ca să-

ți ungi ochii și să vezi (Apocalipsa 3, 

18). Apoi I nsus i Domnul î i mustra  pe 

farisei s i pe ba tra nii poporului care nu 

vedeau, des i vedeau minunile fa cute 

de El. S i spune acel cuva nt pricinuitor 

de uimire: Spre judecată am venit în 

lumea aceasta, ca cei care nu văd să 

vadă, iar cei care văd să fie orbi (Ioan 9, 

39). Orbul ma rturises te pe Iisus 

Hristos ca  este Dumnezeu, î n timp ce 

fariseii, ba tra nii poporului s i sinedriul, 

cei cu ochii deschis i orbesc cons tient s i 

de buna  voie, orbesc s i nesocotesc 

minunea. 

La orbul cel din nas tere, despre care 

evanghelistul Ioan prelunges te 

cuva ntul, ei insista  s i-l î ntreaba : Tu es ti 

cel ce ai fost orb care sta teai pe 

treptele templului? Apoi î i cheama  pe 

pa rint ii lui s i-i î ntreaba : Acesta este 

fiul vostru? Dupa  care î l î ntreaba  iara s i 

pe el: Tu es ti acela? De ce ata ta 

neî ncredere? Dar ei nu sunt 

neî ncreza tori î n privint a orbului, ci nu 

vor sa  creada  î n ceea ce a sa va rs it 

Hristos, nu vor sa -L recunoasca  pe 

Iisus Hristos. As adar, pentru aceasta 

orbii va d s i ma rturisesc, iar cei cu ochii 

deschis i nu va d s i ta ga duiesc. 

S i despre auzire Domnul spune î n 

repetate ra nduri: Vedet i cum auzit i. 

Luat i aminte cum auzit i. Ca ci auzul 

duhovnicesc nu este numai acela î n 

care cuvintele lovesc î n urechi s i se 

formeaza  î nt elesurile lor î n creier, 

dupa  care acesta sa  prelucreze 

cuvintele ca î nt elesuri. Ci auzul 

duhovnicesc este perceperea profunda  

a î nt elesurilor pe care le-a prelucrat 

creierul. 

Despre gust cuva ntul lui Dumnezeu 

spune: Gustați și vedeți că bun este 

Domnul (Psalmi 33, 9). Adica  venit i s i 

gustat i. Nu numai sa  vedet i, nu numai 

sa  auzit i, ci sa  s i gustat i – gustul este 

ceva mai apropiat – s i sa  cunoas tet i din 

aceasta  gustare duhovniceasca  ca  



 

Dumnezeu este bun. Adica  verificat i s i 

vet i cunoas te ca  Dumnezeu este bun. 

 

Lipsa simțurilor duhovnicești 

Lipsa acestor simt iri duhovnices ti 

duce, iubit ii mei, la acea jalnica  stare 

pe care ne-o descrie Prorocul Isaia, la 

care se refera  s i Evanghelistul Ioan, a 

ca rui proorocie s-a î nfa ptuit î n 

Persoana lui Iisus Hristos. El spune: 

Doamne, cine a crezut în ceea ce a auzit 

de la noi? Și brațul Domnului cui s-a 

descoperit? […] Au orbit ochii lor și s-a 

împietrit inima lor, ca să nu vadă cu 

ochii și să nu înțeleagă cu inima și ca nu 

cumva să se întoarcă și Eu să-i vindec 

(Isaia 53, 1). Jalnica  stare este 

nesimt irea duhovniceasca . 

Prin urmare, putem spune ca  pe la nga  

nesimt irea trupeasca , adica  lipsa 

funct iona rii normale a simt urilor 

trupes ti, avem s i nesimt irea 

duhovniceasca . Iar aceasta este o stare 

care nu numai ca  nu este deloc rara , ci, 

din pa cate, foarte obis nuita , de multe 

ori î ntr-o ma sura  foarte nelinis titoare.  

Sursa: www.marturieathonita.ro

Dragostea nu are nevoie de cuvinte multe. 

Dragostea este sau nu este. Cuvintele 

niciodata  nu au atras dragostea s i nu au 

convins-o sa  ra ma na , sa  s tit i, dupa  cum 

nici ta cerea nu a alungat dragostea 

niciodata . Ba, dimpotriva , multele cuvinte 

o golesc de frumuset ea ei. O dragoste cu 

multe cuvinte este ca o femeie frumoasa  

machiata . Nu are nevoie de lucrul a sta, 

pentru ca  asta î i arata  ca  are neajunsuri. 

Nu trebuie sa  ada uga m nimic dragostei, 

trebuie sa  o asculta m. As a ca  riscul 

dragostei este s-o exploata m la nivelul 

a sta conceptual, as a… Sa  facem din ea o 

moda  filosofica , pentru ca  vorbele multe 

despre un lucru care trebuie pur s i 

simplu fa cut devin o filosofie. Hristos nu 

a fa cut filosofie despre dragoste. Hristos 

a spus: Iubește pe aproapele tău ca pe tine 

însuți. Nu-i nici un fel de filosofie. Ce doriți 

să vă facă vouă oamenii faceți și voi lor. E 

foarte, foarte simplu. N-o sa  ga sit i nica ieri 

cuvinte ascunse despre dragoste î n 

Evanghelie, ies ite din gura lui Hristos. 

Toate sunt ata t de simple, î nca t nimeni nu 

le mai poate uita dupa  ce le-a auzit o data , 

chiar fiind ateu sau de alta  credint a . Tot i 

ateii s tiu ca  trebuie sa  iubes ti pe 

aproapele ca pe tine î nsut i. Nu pot i sa  uit i 

asta. Asta trebuie sa  t inem minte. Asta e 



 

porunca lui Hristos. Hristos nu ne-a spus 

sa -i facem pe tot i ca noi, nu ne-a spus sa -i 

facem desa va rs it i pe alt ii, ci pe noi, pe noi, 

fieca ruia dintre noi ne-a dat porunca : Fiți 

voi desăvârșiți, precum Tatăl ceresc 

desăvârșit este, dar fat a  de alt ii a zis: Să-i 

iubești ca pe tine însuți și ce dorești să-ți 

facă ție oamenii fă și tu. N-a mai vorbit 

despre desa va rs ire. Dar ce dorim noi sa  

ne faca  oamenii? Sa  ne culce atunci ca nd 

suntem obosit i, sa  ne dea de ma ncare 

ca nd ne e foame, sa  ne ierte ca  ne-am 

supa rat, sa  taca  atunci ca nd striga m s i as a  

mai departe.  

Nu asta dorim, pa na  la urma ? Asta 

trebuie sa  facem s i noi cu ceilalt i, fa ra  sa  

le punem condit ii. Adica  sa  fim ca s i cum 

n-am fi la nga  cela lalt, nu î n sensul ca  sa  

nu fim receptivi la nevoile lui, ci sa  nu-l 

stra mtora m prin prezent a noastra , sa -i 

la sa m libertatea lui, fiind gata sa  

ra spundem atunci ca nd ne cheama . E 

mult mai simplu, des i e foarte greu de 

fa cut. Dar daca  nu pot i… dar mai bine taci, 

a sta e riscul dragostei - sa  faci ceva gres it. 
 

Sursa: N\A. 

 Marți: 23 iunie / 18:00 – Vecernia și Litia 

 Miercuri: 24 iunie / 08:00 – Utrenia și Sfânta Liturghie 

→ Nașterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul 

 Vineri: 26 iunie / 18:00 – Paraclisul Maicii Domnului 

 Sâmbătă: 27 iunie / 18:00 – Vecernia 

 Duminică: 28 iunie  

08:00 – Utrenia și Sfânta Liturghie  

→ Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului) 

→ Aducerea moaștelor Sf. Mc. Doctori fără de arginți Chir și 

Ioan; Sf. Mc. Papias 

18:00 – Vecernia și Litia 

→ Sfinții Apostoli Petru și Pavel. 
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