
 

 

„Dragostea nu este despre tine însuți, ci  
este întotdeauna despre celălalt.” – Schiarhimandritul Ioachim Parr 

 
 

  

Este bine s tiut faptul ca  

educat ia tinerilor de asta zi, mai ales 

î n America, nu reus es te sa  provoace 

un ra spuns adecvat fat a  de cele mai 

î nalte expresii ale artei, literaturii s i 

muzicii umane. Ca urmare, tinerii se 

formeaza  la î nta mplare, sub 

influent a televiziunii, a muzicii rock 

s i a altor manifesta ri ale culturii 

(sau mai degraba  ale anticulturii) 

actuale; din pricina acestei sta ri de 

fapt, dar s i ca urmare a ei - s i mai 

ales din pricina absent ei orica rei 

idei cons tiente la pa rint i s i 

profesori despre ceea ce este viat a 

cres tina  s i despre cum ar trebui sa  

fie crescut un ta na r din acest punct 

de vedere – sufletul celor ce 

supraviet uiesc anilor tineret ii este 

cel mai adesea un des ert emot ional, 

va dind î n cel mai bun caz lipsuri î n 

ce prives te atitudinile funda-
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mentale fat a  de viata , socotite 

odinioara  fires ti s i indispensabile. 

Put ini mai sunt î n stare asta zi 

sa -s i exprime limpede emot iile s i 

ideile s i sa  se confrunte cu ele î n 

mod matur; cei mai mult i nu s tiu 

nici ma car ce se î nta mpla  î nla untrul 

lor. Viat a lor se î mparte î n mod 

artificial î ntre munca  (s i prea put ini 

sunt î n stare sa  puna  partea lor cea 

mai buna , sa -s i puna  inima î n ea, 

fiindca  este «doar pentru bani»), 

joaca  (î n care mult i va d «adeva ratul 

sens al viet ii»), religie (de obicei, nu 

mai mult de un ceas sau doua  pe 

sa pta ma na ) s i as a mai departe, fa ra  

vreo unitate care sa  dea sens 

î ntregii viet i. Foarte mult i, ga sind ca  

viat a de zi cu zi este 

nesatisfa ca toare, î ncearca  sa  

tra iasca  î ntr-o lume fantastica  pe 

care s i-o creeaza  singuri (s i î n care 

cauta  sa  faca  loc religiei). Iar 

unificatorul î ntregii culturi 

moderne este numitorul comun al 

adora rii sinelui al cultului 

confortului, care ucide orice fel de 

viat a  duhovniceasca . [...] 

I n zilele noastre, sublinia 

Pa rintele Serafim, principalul 

ingredient care lipses te din aceasta  

armonie ideala  a viet ii omenes ti 

este ceea ce s-ar putea numi 

dezvoltarea emot ionala  a sufletului. 

Este un lucru nu direct 

duhovnicesc, dar care adeseori 

î mpiedica  dezvoltarea duhovni-

ceasca . Este starea omului care, 

creza nd ca  î nseteaza  dupa  nevoint e 

s i dupa  o î nalta  viat a  de ruga ciune, 

abia daca  este î n stare sa  ra spunda  

la dragostea s i prietenia omeneasca  

normala ; ca ci „de va zice cineva: 

Iubesc pre Dumnezeu, iară pre 

fratele său urăște, mincinos este; că 

cela ce nu iubește pre fratele său, pre 

carele l-a văzut, pre Dumnezeu, pre 

Carele nu L-a văzut, cum poate să-L 

iubească?” (I In. 4, 20). La unii 

oameni defectul acesta exista  î n 

forma  extrema ; î nsa , ca tendint a  

generala , el este prezent î ntr-o 

oarecare ma sura  la tot i cei ce am 

fost crescut i î n des ertul emot ional 

s i duhovnicesc al vremurilor 

noastre. 
Sursa: Ieromonah Damaschin,  Viața și 

lucrările Părintelui Serafim Rose, Editura 

Sophia, 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Cei mai mult i dintre 

î nchina torii care vin la Katunakia 

ma  roaga  sa  le spun ceva. Atunci eu 

le spun: î n doua zeci s i patru de ore, 

afierosit i ma car o juma tate de ora  

pentru a spune ruga ciunea. Sa  

facet i aceasta la orice ora , dar mai 

de preferat la orele 10-11 noaptea. 

Sa  rostit i cu implorare, ruga tor: 

„Doamne lisuse Hristoase, 

miluies te-ma ”. 

Cultivat i aceasta s i vet i vedea 

ce rod va face. De la juma tate de ora  

o vei spune apoi o ora , dar ia aminte 

ca î n acel timp nici telefonul sa  nu 

sune, nici sa  spui: „A, aceasta  treaba  

trebuie sa  o fac acum" sau sa  te 

cuprinda  somnul. I nchide telefonul, 

termina -t i toate treburile s i fa  

aceasta o juma tate de ora , nu mai 

mult s i vei vedea ca  acest copa cel pe 

care î l plantezi acum ma ine-

poima ine va face rod. 
Sursa: Ieromonahul Iosif Aghioritul,  

Starețul Efrem Katunakiotul, Editura 

Evanghelismos, 2004 
 

 

Scopul pe care-l da m viet ii ne 

pa trunde î n toate activita t ile. Daca , 

de exemplu, ca uta m mai î nta i sa  

ca s tiga m bani, tot ceea ce facem 

decurge din aceasta. Munca, pozit ia 

sociala , n-ar trebui sa  aiba  nicio 

important a  î n relat iile dintre 

persoane. Cel care-L iubes te mai 

mult pe Dumnezeu, cel care se 

roaga  mai mult, cel care se 

stra duies te mai mult sa  pa zeasca  

poruncile lui Dumnezeu, acela va fi 

mai aproape de Domnul. Aceasta 

este important. Totul, î n viat a 

noastra , are un sens spiritual. Sa  

ca uta m, deci, mai î nta i, felul î n care 

putem munci pa stra nd inima 

noastra , duhul nostru, mintea 

noastra  î n Dumnezeu. I n viat a  nimic 

nu este banal, mic, nesemnificativ. 

Progresul nostru duhovnicesc 

depinde, î n primul ra nd, de 

atitudinea noastra . 



 

I n starea noastra  de ca dere, 

suntem incapabili sa  judeca m 

corect pe fratele nostru. Nu fit i ata t 

de siguri ca  fratele vostru se î ns ala . 

Nu-l judecat i! Dificultatea de a 

colabora cu altul provine totdeauna 

dintr-o lipsa  de ruga ciune s i de 

iubire. 

Daca  nu ca pa ta m sensul 

slujirii celuilalt, viat a noastra  va fi 

inutila . Daca  dorim sa  regenera m 

natura noastra , sa  devenim dupa  

asema narea lui Dumnezeu, dorint a 

de a-l sluji pe cela lalt trebuie sa  

domine viat a noastra . Slujirea 

celuilalt are o fort a  de ma ntuire 

infinit mai mare deca t orice teorie 

teologica . Noi trebuie sa  murim 

noua  î ns ine pentru ca ceilalt i sa  

tra iasca . Hristos a spus: Nu va  

temet i ca  va  vet i pierde sufletul î n 

aceasta  slujire! Cel care slujes te 

altuia, î s i salveaza  sufletul pentru 

viat a ves nica . 

Rogu-va , iubit ii mei frat i s i 

surori, î ntipa rit i-va  s i amintit i-va  

pa na  î n sfa rs itul viet ii voastre: 

sarcina noastra  este î n toata  

vremea a ne smeri. Pentru aceasta 

Domnul a spus: Cel ce se smeres te 

pre sine î na lt a-se-va. Dar a ridica, 

singur Dumnezeu poate sa  faca . 

Altfel se va î nta mpla contrar 

î nchipuirilor noastre: atunci ca nd 

vom crede ca  zbura m ca tre 

Dumnezeu, î n realitate ra ma nem pe 

loc… Iar daca  nu vom tra i î n 

î nchipuire, atunci Domnul I nsus i va 

veni la noi. 
Sursa: pemptousia.ro

Marți 
2 martie 

  

18:00 Sfântul Maslu 
   

Joi 
4 martie 

  

18:00 Cateheză: Cultura și Ortodoxia 
 

Sâmbătă 
6 martie 

  

08:00 Ceasurile, Sfânta Liturghie și Parastas 
 → Sâmbăta morților – Moșii de iarnă 

18:00 Vecernia și Litia 

Duminică 
7 martie 

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 

 
→ Duminica Înfricoșătoarei judecăți (a Lăsatului sec 
de carne) 
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