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„De nu va zice omul întru inima sa că eu 
singur şi Dumnezeu suntem în lume, nu 
va avea odihnă.” (Avva Alonie)

Omul nu a fost plămădit de Dumne-
zeu ca să fi e singur, ci dimpotrivă, ca 
să vieze în comuniunea dragostei. 
Singurătatea este una din suferinţele 
cele mai grele ale omului zilelor no-
astre. Cu toţii suferim de singurătate 
într-o oarecare măsură. Deseori, ni se 
întâmplă să avem în jurul nostru per-
soane dragi nouă şi, cu toate acestea, 
golul singurătăţii din noi să nu se ump-
le, ci dimpotrivă, să crească. De fapt, 
noi suferim de golul singurătăţii lipsei lui 
Dumnezeu, gol pe care încercăm să-l 
umplem cu tot felul de… minciuni. 
Trăim înconjuraţi de minciună, trans-
formându-ne în „roboţi” bineplăcuţi 
societăţii: bine îmbrăcaţi, ferchezuiţi, 
făcându-ne chiar şi operaţii estetice de 
întinerire, cosmetizându-ne, ca nu cum-
va să ne vedem faţa care e pe cale să 
îmbătrânească sau care, din nefericire, 
între timp a îmbătrânit deja în păcat, 
şi astfel, toată viaţa noastră devine o 
mare minciună. 
Frumuseţea chipului nostru constă în-
tr-o faţă spălată de lacrimile pocăinţei, 
şi nu într-o cosmetizare exterioară, pe 
care în zilele noastre, din păcate au 
preluat-o şi bărbaţii. 
Din nefericire, prea lesne facem loc 
minciunii în viaţa noastră, iar aceasta 
se întâmplă pentru că ne place să ne 
privim în oglinzi omeneşti ce ne hrănesc 
egoismul. „Prieteni”, sau mai bine zis 
„apropiaţi”, ni-i facem numai pe aceia 
care ne laudă pentru aşa-zisa 
„frumuseţe” sau „bogăţie” a noastră. 
Deoarece urâtul şi durerea provocată 

de golul singurătăţii din noi ne sufocă, 
unii dintre noi vrem să consumăm cât 
mai multe experienţe de aşa-zisă „feri-
cire”, care nu fac altceva decât să 
mărească acest gol din sufl etul nostru, 
încât ajungem în cele din urmă să nu 
ne mai suportăm nici pe noi înşine. 
Viaţa nu o mai trăim, ci pur şi simplu 
ne-o consumăm, o ardem într-un creu-
zet al minciunii. 

Însă, dacă am şti să ne răbdăm singu-
rătatea fără a deznădăjdui, având 
credinţa neclintită în iubirea lui Dumne-
zeu, am primi roadele tainice ale Du-
hului care sunt: „…dragostea, bucuria, 
pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, 
facerea de bine, credinţa, blândeţea, 
înfrânarea, curăţia…” (Gal. 5, 22-23).
Atunci când suntem singuri cu Dum-
nezeu, de fapt nu mai suntem singuri, 
căci această singurătate ne deschi-
de uşa comuniunii dragostei către tot 
semenul. Totodată, devenim „uşă a 
liniştii”, prin care intră toţi aceia pe care 
îi iubim. Sfântul Serafi m de Sarov ne 
spune: „Dobândeşte pacea lăuntrică şi 

mii de oameni în jurul tău îşi vor găsi 
mântuirea.” 
Însă, comuniunea dragostei se des-
tramă în momentul când ne judecăm 
şi ne certăm cu aproapele nostru, pe 
care îl scoatem afară din noi înşine, 
la o depărtare ce ne doare pe amân-
doi. Durerea apare pentru că, fără să 
conştientizăm, lovindu-l pe aproapele, 
ne lovim pe noi înşine. 
De fapt, lovim în chipul libertăţii dumne-
zeieşti care este în noi toţi, încercând 
să-l modelăm pe cel pe care îl „iubim” 
după aşa-zisa „lumină” din noi. Mântui-
torul însă ne-a atras atenţia: „Ia seama 
deci ca lumina din tine să nu fi e întune-
ric.” (Luca 11, 35). 
Astfel, fără să conştientizeze, părinţii 
îşi constrâng copiii, soţii soţiile, silindu-
se unul pe altul să primească „lumina” 
celuilalt, şi toate acestea se întâmplă 
dintr-o aşa-zisă „iubire”. Dumnezeu nu 
ne-a silit să-L primim, ci ne-a chemat 
să răspundem cu bună-vrerea noastră 
libertăţii Lui. 
Dacă nu vom conştientiza că suntem 
în greşeală, se va întâmpla cu noi în-
tocmai ca în bolile autoimune, când sis-
temul imunitar îşi pierde capacitatea de 
a diferenţia corpul străin, în cazul nos-
tru păcatul, de propriul organism, adică 
aproapele nostru. Din păcate, uităm 
că suntem mădularele aceluiaşi trup şi 
ajungem să ne distrugem unii pe alţii. 
În încercarea de a reface legătura dra-
gostei, pentru că ţinem la „dreptatea” 
noastră, strigăm unii la alţii: părinţii la 
copii şi invers, soţii la soţiile lor şi soţiile 
la soţii lor, pretinzând întotdeauna ca 
celălalt să cedeze şi să ne recunoască 
aşa-zisa „dreptate”.
Astfel, ne îndepărtăm şi mai mult unii 

"Dumnezeu şi eu pe pământ"



de alţii, lărgind prăpastia dintre noi, pe 
care mai apoi încercăm să o acoperim 
prin „strigătele” noastre, nu de alta, ci 
doar ca să ne facem mai bine auziţi de 
celălalt. 
Deşi vorbim aceeaşi limbă unii cu alţii, 
totuşi nu putem comunica. 
Cred că avem nevoie să învăţăm cele 
cinci limbi ale Maicii Gavriilia, o mona-
hie din Grecia, cu care ea se înţelegea 
cu tot omul. Ea le enumera astfel: 
„Cea dintâi limbă este zâmbetul; cea 
de-a doua, lacrimile. Cea de-a treia 
este a mângâia. Cea de-a patra este 
rugăciunea, iar cea de-a cincea este 
dragostea. ” 
Părintele Simeon din Sfântul Munte 
Athos ne spune: „Oamenii nu ştiu cum 
să iubească. Un părinte al Bisericii 
spune: „Iubeşte şi fă ce vrei”. 
Astăzi, oamenii vor să facă ce vor, dar, 
mai ales, să nu iubească. De ce ? Pen-
tru că se tem. Nu vor să aibă obligaţii. 
Vor doar să consume şi să-şi poarte 
colecţia de măşti consumeriste. 
Şi ştii cât suferă? Nu mai ştiu să-şi 
cureţe personalitatea, pentru că nu 
prea o mai au.” 
Adevărata iubire izvorăşte din smere-
nie, prin care se înlătură egoismul din 
inima noastră. Numai o persoană cu in-
ima curăţită de egoism se poate dărui 
întru slujire persoanei iubite, primind-o 
şi aşezând-o pe tronul inimii. 
Din lăcaşul tainic al inimii nici moartea 
nu poate să o mai înlăture, deoarece 
Iubirea a omorât moartea, iar când 
iubeşti, nimic nu se pierde. Acolo, pe tro-
nul inimii, persoana iubită îşi regăseşte, 
prin smerenie şi iubire, frumuseţea 
chipului demnităţii şi, în acelaşi timp, 
îi dăruieşte celuilalt aceeaşi cinstire, 
deoarece numai cel care iubeşte poate 
răspunde iubirii… prin iubire. 
Vedeţi, deşi Dumnezeu ne iubeşte, noi 
nu ştim să iubim, deoarece ne este 
teamă ca nu cumva să ne pierdem aşa-
zisa „libertate”. Totodată, confundăm 
adevărata iubire, care, după pilda Crucii 
lui Hristos, înseamnă jertfă până la mo-
arte, cu plăcerile noastre pătimaşe. 
Numai dragostea ca pildă a morţii, po-
ate să ne desfacă lanţurile păcatelor şi 
ale patimilor cu care suntem înlănţuiţi 
şi să ne dăruiască adevărata liberta-

te. Numai atunci, când vom ajunge să 
murim păcatului din noi, vom putea în-
via prin iubirea cu care Dumnezeu ne 
iubeşte. Omul care trăieşte încercând 
să iubească din tot sufl etul, cu toată 
puterea, cu tot cugetul său pe Dum-
nezeu, deşi fi zic poate să nu aibă pe 
nimeni împrejurul lui, totuşi, nu suferă 
de singurătate. 
Îi avem drept pilde pe sfi nţii neştiuţi de 
lume, care trăiesc în iubirea lui Dumne-
zeu şi în comuniunea dragostei cu toţi 
aceia care se nevoiesc urcând cărarea 
iubirii de Dumnezeu. 
Într-o scrisoare, maica Gavriilia spunea: 
„Nimeni nu-mi lipseşte şi pe toţi îi iube-
sc, la fel cum îi iubesc  pe toţi aceia pe 
care Dumnezeu îi trimite în calea mea. 
Într-un fel, simt că mi-e de ajuns să fi u 
cu toţi cei pe care-i iubesc înlăuntrul in-
imii mele. Ce pot să spun? Atâta timp 
cât limba lui Dumnezeu este tăcerea, 
atunci şi limba iubirii este tăcerea. Într-
un fel sau altul suntem singuri, fi ecare 
om este cu desăvârşire diferit de ori-
care altul. De aceea, singura fericire se 
afl ă în: «Dumnezeu şi eu pe pământ».
Numai aşa poţi să-i iubeşti pe toţi şi să 
împarţi cu ei până şi cele mai neînsem-
nate lucruri, dăruind bucurie chiar şi nu-
mai pentru o singură clipă...” 
Bunul Dumnezeu să ne învrednicească 
să devenim uşă a liniştii pentru tot omul 
şi, totodată, să ajungem să comunicăm 
unii cu alţii, prin cele cinci limbi amintite 
de maica Gavriilia: zâmbetul, lacrimile, 
mângâierea, rugăciunea, şi dragostea. 
Amin!
Pr. Luca

„Primiți-vă unii pe alții ...
după cum și Hristos v-a primit pe voi 
spre gloria lui Dumnezeu” (Rom 15,7).
Aceste cuvinte sunt una dintre 
recomandările fi nale adresate de sfân-
tul Pavel în Scrisoarea sa, adresată 
creştinilor din Roma. Această comu-
nitate era formată din credincioşi care 
proveneau o parte din păgânism, altă 
parte din iudaism, deci cu o mentali-
tate, formare culturală şi sensibilitate 
spirituală foarte diferite. Această diver-
sitate lăsa loc la judecăţi, idei precon-
cepute, discriminări şi intoleranţe ale 
unora faţă de ceilalţi, care cu siguranţă 

nu se acordau cu acea acceptare 
reciprocă pe care Dumnezeu ar fi  
voit-o de la ei. Pentru ca să-i ajute să 
depăşească astfel de difi cultăţi, Apos-
tolul nu găseşte un mijloc mai efi cient 
decât să-i facă să refl ecteze la harul 
convertirii lor. Faptul că Isus i-a chemat 
la credinţă, împărtăşindu-le darul Duh-
ului său, era dovada tangibilă a iubirii 
cu care Isus l-a primit pe fi ecare dintre 
ei. În ciuda trecutului lor şi a diversităţii 
de provenienţă, Isus i-a primit ca să for-
meze un singur Trup.
Aceste cuvinte ale sfântului Pavel ne 
amintesc unul dintre aspectele cele 
mai mişcătoare ale iubirii lui Isus. Este 
vorba despre iubirea cu care Isus, în 
timpul vieţii sale pământeşti, i-a primit 
întotdeauna pe toţi, îndeosebi pe cei 
mai marginalizaţi, pe cei mai nevoiaşi, 
pe cei mai îndepărtaţi. Este iubirea 
cu care Isus le-a oferit tuturor încre-
derea sa, confi denţa sa, prietenia sa, 
dărâmând, una câte una, barierele pe 
care orgoliul şi egoismul omenesc le-
au ridicat în societatea timpului său. 
Isus a fost manifestarea iubirii întru to-
tul primitoare a Tatălui ceresc faţă de 
fi ecare dintre noi şi a iubirii pe care, 
în consecinţă, noi ar trebui să o avem 
unii faţă de alţii. Aceasta este voinţa 
cea dintâi a Tatălui cu privire la noi; 
de aceea noi nu am putea să-i dăm 
Tatălui o slavă mai mare decât aceea 
pe care i-o dăm atunci când căutăm să 
ne acceptăm unii pe alţii după exemplul 
cu care Isus ne-a primit pe noi.
Aceste cuvinte ne îndreaptă atenţia 
asupra unuia dintre aspectele ego-
ismului nostru, cel mai frecvent şi, să 
spunem aşa, cel mai greu de depăşit: 
tendinţa de a ne izola, de a-l discrimi-
na, de a-l marginaliza, de a-l exclude 
pe celălalt întrucât e diferit de noi şi ar 
putea deranja liniştea noastră.
Vom căuta, atunci, să trăim acest Cu-
vânt al vieţii în primul rând în interiorul 
familiilor noastre, al comunităţii, al gru-
purilor de muncă, eliminând din noi 
judecăţile, discriminările, ideile precon-
cepute, resentimentele, intoleranţele 
faţă de acest sau acel semen, atât de 
uşoare şi atât de frecvente, care atât 
de mult răcesc şi compromit relaţiile 
umane şi împiedică iubirea reciprocă, 



blocând-o la fel ca o rugină.
Apoi în viaţa socială în general, pro-
punându-ne să mărturisim iubirea pri-
mitoare a lui Isus faţă de orice semen 
pe care Domnul îl pune alături de noi, 
în special faţă de cei pe care egoismul 
social tinde mai uşor să-l excludă sau 
să-l marginalizeze.
Primirea, acceptarea celuilalt, a celui 
diferit de noi, stă la baza iubirii creştine. 
Este punctul de plecare, prima treaptă 
pentru construirea acelei civilizaţii a 
iubirii, a acelei culturi a comuniunii, la 
care Isus ne cheamă, îndeosebi în ziua 
de azi.
Chiara Lubich

Dragostea mamei

- Părinte, ne-aţi spus odată că omul 
creşte şi se maturizează prin dragoste.
- Nu ajunge să iubească cineva pe al-
tul, ci trebuie să-l iubească mai mult 
decât pe sine. Mama îşi iubeşte copiii 
mai mult decât pe ea însăşi. Rămâne 
fl ămândă pentru a-şi hrăni copiii, dar 
simte o bucurie mai mare decât aceia. 
Copilaşii se hrănesc trupeşte, iar 
mama duhovniceşte. Aceia rămân cu 
gustul mâncării, în timp ce mama cu 
veselia duhovnicească.
O tânără, înainte de a se căsători, po-
ate dormi dimineaţa chiar şi până la 
ora zece şi poate dori ca şi ceaşca de 
lapte să i-o pregătească mama ei. Nu 
are chef să facă nimic. Le vrea pe toa-
te de-a gata, şi vrea ca toţi să poarte 
grijă de ea. Are pretenţii de la mama, 
pretenţii de la tata, iar ea îşi caută de 
huzurul ei. Deşi există dragoste în 
fi rea ei, ea nu se dezvoltă, pentru că 
primeşte mereu ajutor şi binecuvântare 
de la mama ei, de la tatăl ei şi de la fraţii 
ei. Insă din clipa în care devine mamă, 
seamănă cu motorul care cu cât este 
mai accelerat, cu atât se încarcă mai 
mult, pentru că dragostea lucrează 
mereu. Mai întâi se îngreţoşa atunci 
când atingea ceva murdar şi se spăla 
cu săpun mirositor. După aceea însă, 
atunci când se murdăreşte copilul şi tre-
buie să-l cureţe, ai zice că ia în mână… 
marmeladă. Nu se îngretoşează. Mai 
înainte dacă o deşteptai, striga de ce 
o deranjezi. După aceea însă, atunci 

când plânge copilul, chiar dacă nu do-
arme toată noaptea, nu-i vine greu, ci îl 
îngrijeşte pe copil şi se bucură. De ce? 
Pentru că încetează de a mai fi  copil. A 
devenit mamă şi a venit vremea jertfei, 
a dragostei.
Mama ajunge să aibă mai multă drago-
ste şi jertfi re de sine decât tatăl, deoa-
rece tatălui nu i se dau multe ocazii ca 
să se jertfească. Mama se chinuieşte, 
se osteneşte mai mult cu copiii, dar în 
acelaşi timp “se încarcă” de har prin 
grija faţă de ei. Dăruieşte conti nuu, de 
aceea şi primeşte mereu. Tatăl nici nu 
se chinuieşte atât de mult cu copiii, dar 
nici nu se “încarcă”, de aceea şi drago-
stea lui nu este ca aceea a mamei.
Câte mame nu vin şi mă roagă cu lac-
rimi: “Părinte, fă rugăciune pentru co-
pilul meu”. Ce agonie au, sărmanele! 
Insă puţini taţi îmi spun: “Fă rugăciune, 
deoarece copilul meu a luat-o pe un 
drum greşit”. Chiar şi astăzi o mamă, 
cu multă nerăbdare, sărmana, îşi îm-
pingea copiii – opt avea – şi îi punea 
în şir, ca să ia toţi binecuvântare. Un 
tată nu ar fi  făcut uşor lucrul acesta. 
Şi Rusia tot prin mame a fost salvată. 
Îmbrăţişarea tatălui este seacă atunci 
când nu are harul lui Dumnezeu. In timp 
ce sânul mamei, chiar şi atunci când 
nu are Dumnezeu, are lapte. Copilul îl 
iubeşte pe tatăl său şi îl respectă, dar 
prin afecţiunea şi gingăşia mamei i se 
măreşte şi mai mult dragostea faţă de 
tatăl său.
- Părinte, o mamă mi-a spus: “Sunt 
slabă trupeşte şi mă obosesc repede, 
nici treburile nu apuc să le ter min şi nici 
timp pentru rugăciune nu-mi rămâne”.
- Să-şi simplifi ce viaţa, ca să-i rămână 
timp şi pentru rugăciune. 
Căci în felul acesta ea poate spori 
mult duhovniceşte. Dacă o mamă şi-a 
simplifi cat viaţa ei, dar se osteneşte 
pentru că are mulţi copii, atunci este 
îndreptăţită să spună “sunt obosită”. 
Dar dacă îşi pierde timpul căutând să-
şi aranjeze casa cât mai frumos pen tru 
străinii care o vor vizita, atunci ce să 
mai spui?
Unele mame, pentru a le avea pe toate 
aranjate în casă, îşi constrâng atât de 
mult copiii, încât nu-i lasă nici măcar să 
mişte un scaun sau o pernă. Le impun 

disciplină militară şi astfel copiii, deşi 
se nasc sănătoşi, din păcate cresc 
vătămaţi. Un om inteligent, dacă va 
vedea într-o casă cu mulţi copii toate 
lucrurile puse la locul lor, va trage con-
cluzia că, sau copiii sunt vătămaţi la 
minte, sau mama este barbară şi le im-
pune disciplină militară. Le-a băgat fri-
ca în sufl et şi de aceea copiii se tem să 
se joace. Odată am mers la o casă cu 
mulţi copii. Câtă bucurie mi-au pricinuit 
copiii cu neorânduielile lor copilăreşti, 
care stricau ordinea lumească - adică 
fi ecare lucru să fi e pus la locul lui. Dar 
tocmai aceasta este cea mai mare 
neorânduială, care îl oboseşte mult 
pe omul contemporan. Mai demult nu 
existau cărţi duhovniceşti, pentru a se 
folosi mamele din cititul lor. Astăzi, însă, 
există o grămadă de cărţi patristice, o 
mulţime de traduceri, dar, din păcate, 
cele mai multe mame se ocupă sau cu 
lucruri de nimic, sau lucrează pentru a 
face faţă cheltuielilor.
Este mai bine ca mama să se ocupe 
de educaţia copiilor, decât să se preo-
cupe în mod exagerat de menajul ca-
sei, de lucrurile neînsufl eţite. Să le vor-
bească despre Hristos, să le citească 
vieţile sfi nţilor şi o dată cu aceasta să 
se ocupe şi de curăţirea sufl etu lui ei, 
pentru a străluci duhovniceşte. Viaţa 
duhovnicească a mamei va ajuta fără 
zgomot şi sufl etele copiilor ei. Astfel 
şi copiii ei vor trăi bucuroşi şi ea va 
fi  fericită, deoarece îl are pe Hristos 
înlăuntrul ei. Dacă mama nu are timp 
să rostească nici măcar un “Sfi nte 
Dumnezeule…“, atunci cum se vor sfi nţi 
copiii?
- Părinte, dar atunci când mama are 
mulţi copii şi multe treburi de făcut?
- Atunci când mama face treburi în 
casă, nu se poate ruga în acelaşi timp? 
Pe mine mama mea m-a învăţat să ros-
tesc rugăciunea lui Iisus. Atunci când 
noi, ca nişte copii ce eram, făceam vreo 
neorânduială şi era gata să se mânie, 
o auzeam spunând: “Doamne Iisuse 
Hristoase, miluieşte-mă!”. Când băga 
pâinea în cuptor, spunea: “In numele 
lui Hristos şi al Maicii Dom nului”. Iar 
când frământa şi gătea, rostea mereu 
rugăciunea. In felul acesta se sfi nţea şi 
ea, se sfi nţeau şi pâinea şi mâncarea, 
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Din agenda
Părintelui Mitropolit Serafi m

1 aug. - slujeşte Vecernia în Parohia Oha-
ba, jud. Alba şi ţine cuvânt de învăţătură. 
Săvârșeşte un parastas la mormântul PS 
Ioan Mihălțan, Episcopul Oradiei.
2 aug. - slujeşte Taina Sf. Maslu și ține cuvânt 
de învățătură în orașul Victoria (jud. Brașov).
3 aug. - săvârşeşte Sf. Liturghie în biserica din 
satul natal din Boholţ (jud. Braşov) şi predică. 
Săvârșeşte parastas pentru părinţii ÎPS Sale.
5 aug. - Sf. Ioan Iacob de la Neamţ - slujeşte 
Sf. Liturghie şi predică la Schitul "Naşterea 
Maicii Domnului" din Marginea, jud. Suceava. 
Seara săvârşeşte slujba privegherii praznicu-
lui Schimbării la Faţă a Domnului şi ţine cu-
vânt de învăţătură la Mânăstirea Slatina, jud. 
Suceava.
6 aug. - Schimbarea la Față a Domnului - 
slujeşte Sf. Liturghie şi predică la Mănăstirea 
Slatina (jud. Suceava) cu prilejul hramu-
lui în sobor de 30 de preoţi şi o mulţime de 
credincioşi. Seara, săvârşeşte slujba priveg-
herii Sf. Teodora de la Sihla şi ţine cuvânt 
de învăţătură la Mânăstirea Cămârzani, jud. 
Suceava.
7 aug. - Cuv. Teodora de la Sihla - slujeşte Sf. 
Liturghie şi predică la Mănăstirea Cămârzani 
(jud. Suceava). Se întâlneşte cu ÎPS Arhiepi-
scop Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor. Seara 
slujeşte Taina Sf. Maslu şi predică la Schitul 
"Naşterea Maicii Domnului" din Marginea, 
jud. Suceava.
8 aug. - slujeşte Taina Sf. Maslu şi predică 
la Mânăstirea Sihăstria Putnei, jud. Suceava.
9 aug. - slujeşte Sf. Liturghie la Mânăstirea 
Sihăstria Putnei (jud. Suceava). După Sf. Li-
turghie, alături de PS Episcop Macarie al Eu-
ropei de Nord şi un sobor numeros de preoţi 
şi diaconi, săvârşeşte slujba înmormântării 
Ierom. Antonie Rădăcină şi predică. 
10 aug. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică în 
biserica din oraşului Negrești, jud. Vaslui. 
Primeşte din partea Consiliului Negreşti tit-
lul de Cetăţean de Onoare al oraşului. După 
masă, împreună cu Prof. Doiniţa Mihai, 
vizitează în Negreşti şi localităţile învecinate 
copiii care fac parte din programul de burse 
oferite de Mitropolia noastră şi împarte daruri. 
Seara, se întâlneşte cu PS Episcop Corneliu 
al Huşilor şi cu PC Părinte Mina Dobzeu.
12 şi 13 aug. - slujeşte Sf. Liturghie şi ţine 
cuvânt de învăţătură pelerinilor şi maicilor de 

la Mânăstirea Căşiel - Dej, jud. Cluj.
13 aug. - seara, slujeşte Paraclisul Maicii 
Domnului şi predică în biserica din Dăbâca, 
jud. Cluj. După cină, în căminul cultural din lo-
calitate vorbeşte tinerilor ASCOR-fi liala Cluj, 
afl aţi în tabără studenţească şi răspunde 
întrebărilor.
14 aug. - săvârşeşte slujba privegherii prazni-
cului Adormirii Maicii Domnului la Mânăstirea 
Râmeţ, jud. Alba, şi ţine cuvânt de învăţătură.
15 aug. - Adormirea Maicii Domnului - slujeşte 
Sf. Liturghie şi predică miilor de credincioşi la 
Mânăstirea Râmeţ.
16 aug. - Sfi nţii Martiri Brâncoveni - slujeşte 
Sf. Liturghie împreună cu ierarhii din Sf. Si-
nod al Bisericii Ortodoxe Române sub protia 
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Bise-
rica Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti, ctitorie 
brâncovenească. Se sfi nţeşte noua pictură.
17 aug. - participă la Sf. Liturghie împreună 
cu alţi ierarhi ai Sf. Sinod al Bisericii Ortodo-
xe Române la Biserica Sf. Gheorghe de la 
Mogoşoaia, ctitorie brâncovenească. Preafe-
ricitul Părinte Patriarh Daniel resfi nţeşte pic-
tura restaurată din biserică. Seara, participă 
la Ateneul Român la concertul vocal-simfonic 
dedicat Sf. Brâncoveni.
18 aug. - participă la lucrările Sfântului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române.
24 aug. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la 
Mânăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de 
Sus. În cadrul Sf. Liturghii hirotoneşte întru 
preot pe P.C. Diacon Dr. Med. Alexandru 
Ulea. După masă, se întâlneşte cu un grup 
de tineri din Sibiu din cadrul Ligii Tinerilor 
Ortodocşi sub îndrumarea PC Pr.Prof. Dr. 
Vasile Grăjdean. Seara, slujeşte vecernia 
şi ţine cuvânt de învăţătură în Catedrala din 
Făgăraş.
28 aug. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la 
Mânăstirea Prislop (jud. Hunedoara). Seara, 
participă la slujba Privegherii la Mânăstirea 
Nera (jud. Caraş-Severin).
29 aug. - Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul 
- slujeşte Sf. Liturghie şi predică la Mânăstirea 
Nera.
30 aug. - participă la vecernie şi ţine cuvânt 
de învăţătură la Parohia "Sf. Ap. Andrei" din 
Viena. 
31 aug. - slujeşte în sobor de preoţi şi diaco-
ni Sf. Liturghie şi botezul celui de-al patrulea 
copil al Parintelui Emanuel Nuţu la Parohia 
"La Sf. Înviere" şi "Sf. Ap. Andrei" din Viena. 
Ţine cuvânt de învăţătură. Participă la agapă. 

Prezidează Consiliul Parohial de la Wiener 
Neuerstadt, care a hotărât cumpărarea biseri-
ci unde se slujeşte în valoare de 70.000 Euro.

Din agenda
PS Episcop Sofi an

3 aug. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la bi-
serica Sf. Ioan Botezătorul din München.
6 aug. - Schimbarea la Faţă a Domnului - 
săvârşeşte Sf. Liturghie şi predică la Capela 
Sf. Siluan.
9 aug. - după Vecernie, conduce "Cercul Bi-
blic" pe marginea cărţii "Deuteronomul" din 
Vechiul Testament.
10 aug. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la 
biserica Sf. Ioan Botezătorul din München.
15 aug. - Adormirea Maicii Domnului - 
slujeşte Sf. Liturghie şi predică la biserica Sf. 
Ioan Botezătorul din München.
16 aug. - Sfi nţii Martiri Brâncoveni - participă 
la Sf. Liturghie ofi ciată de Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel împreună cu ierarhii din Sf. 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Bise-
rica Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti, ctitorie 
brâncovenească.
17 aug. - participă la Sf. Liturghie ofi ciată de 
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună 
cu ierarhii din Sf. Sinod al Bisericii Ortodo-
xe Române la Biserica Sf. Gheorghe de la 
Mogoşoaia, ctitorie brâncovenească.
18 aug. - participă la lucrările Sfântului Sinod.
20 aug. - prezidează la Bucureşti o şedinţă de 
lucru cu grupul de arhitecţi ai Aşezământului 
bisericesc din München.
24 aug. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la 
biserica Sf. Ioan Botezătorul din München.
29 aug. - Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul 
săvârşeşte Sf. Liturghie şi predică la Capela 
Sf. Siluan.
31 aug. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la 
biserica Sf. Ioan Botezătorul din München.

se sfi nţeau şi cei care le mân cau...
 Evlavia mamei are mare însemnătate. 
Dacă mama are smerenie, frică de 
Dumnezeu, toate lucrurile din casă 
merg bine. Cunosc mame tinere ale 
căror feţe strălucesc, deşi nu au fost 
ajutate de nicăieri. După copii îmi dau 
seama în ce stare duhovnicească se 
afl ă mamele lor.
Cuviosul Paisie

Se poate oare să crezi, fără să
mergi la biserică?

- Poate ar fi  mai bine să spuneţi direct
că nu credeţi şi, deci, să mergeţi la 
biserică nu mai este nevoie. Însă 
pentru un om care crede, pentru care 
Dumnezeu nu este o fi cţiune sau o 
“raţiune supremă“, ori “un principiu 
de viaţă“, dar Hristos Mântuitorul, 

cum adică să nu meargă la biserică? 
Este ca şi cum aşi zice: “Doamne, nu 
mai am nevoie de Tine şi nici Jertfa 
Ta nu mă interesează, şi nici Învierea 
Ta, temelia credinţei noastre, tot nu 
mă interesează. Iată mi-i bine să stau 
întins pe pat şi să răsfoiesc reviste.” 
Acum analizează şi singur - eşti credin-
cios sau necredincios.
Pr. M. Kozlov


