
 

 

„Să știți că tot globul e o închisoare pentru toată lumea, unii ies pe brânci, alții în 
picioare, alții după cum se comportă în închisoarea asta mare care este lumea.”  

– Constantin (Tache) Rodas 
 

 
  

Sunt momente în care, deși 
ne facem rugăciunea, nu simțim 
că primim putere. Rămânem 
străini de ceea ce facem. Cum se 
câștigă prezența în rugăciune? 

Cineva se exprima referitor la 
absent a noastra  la untrica  din ceea 
ce facem cam as a: putem citi 
ruga ciuni fa ra  sa  ne ruga m, putem 
ma nca de post fa ra  sa  postim. E 
adeva rat. Practica m lucrurile 
credint ei fa ra  suflul credint ei. Se 
î nta mpla  ceva. Ma  ga ndesc ca  poate 
fi folositor s i sa  ne da m seama de 
aceasta  stare de lucruri s i sa  nu ne 
î mpa ca m cu ea. Citim nis te 
ruga ciuni fa ra  sa  ne ruga m de 
fapt. S i atunci trebuie sa  schimb 
ceva. Ma  opresc. Nu mai citesc 
ruga ciunea. Stau. Î nta i stau put in s i 
ma  ga ndesc: „ce sunt eu, cine sunt 
eu, ce fac eu, î naintea cui 
stau?” pentru a-mi trezi cons tiint a 
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s i a fi prezent î n lucrul pe care am 
de ga nd sa -l fac. 

Unii Pa rint i recomanda  un 
astfel de moment pentru a trezi un 
suflu al ruga ciunii. Adica  sa  nu te 
apuci imediat sa  te rogi, ca s i cum  
t i-ai face o datorie, aceea de a-t i citi 
ruga ciunea, dupa  care î t i vezi de 
treaba ta. Nu. Stai un moment. Stai 
put in. Sa  te linis tes ti. Sa -t i dai 
seama ce vrei sa  faci. Sa -t i vii î n 
simt ire. Apoi te pot i apuca de 
ruga ciune. De dorit este sa  faci o 
ruga ciune care corespunde sta rii 
tale. Se poate ca ruga ciunea citita  sa  
nu-t i ofere ceea ce ai nevoie tu î n 
momentul acela. Poate mai potrivit 
ar fi atunci sa  te rogi cu propriile 
cuvinte. As a este atunci, alta  data  va 
fi altfel. 

Cred ca  pa rintele Rafail Noica 
povestea o î nta mplare cu un pa rinte 
care, ajuns seara acasa , nu putea sa  
se roage. Pentru ca  exista  s i ispita 
aceasta. S i atunci nu pot i sa  î t i zici 
deca t: î mi citesc ruga ciunile s i ma  
culc. Dar pa rintele nu s-a putut 
î mpa ca cu situat ia asta s i a î nceput 
sa  se plimbe prin casa  zica nd î n 
sinea lui: „Doamne, iarta -ma , dar nu 
pot sa  ma  rog!”. S i se zbuciuma î n 
sufletul lui. Omul nu se î mpa ca nici 
sa  se culce as a, nici sa  se roage 
mecanic. Dupa  ce a stat as a o 
juma tate de ora , brusc, un 
asemenea duh de ruga ciune l-a 
cuprins, î nca t, pe urma , ruga ciunea 
nu-l mai la sa sa  se culce. 

Ce minunat ca nd omul este 

sincer! Adica  atunci ca nd se ia î n 
serios î n ceea ce face. Dumnezeu î l 
ia î n serios. Armonia pe care o 
ca uta m s i o dorim este taina lui 
Dumnezeu. Fiecare om se 
realizeaza  deplin î n ceea ce el are 
unic. Doar atunci se simte el î nsus i. 
Dar, pe de alta  parte, pa stra ndu-s i 
unicitatea, omul ra ma ne î n armonie 
cu tot i ceilalt i, cu Dumnezeu, cu 
semenii, cu natura. Daca  omul se 
î mplines te î n Dumnezeu, nu are 
cum sa  fie altfel. Este bine 
cunoscuta  comparat ia cu centrul 
cercului din care pornesc mai multe 
raze. Cu ca t razele se apropie mai 
mult de centru, cu ata t distant a 
dintre ele scade s i se unesc î n acel 
punct. La fel se î nta mpla  s i cu noi, 
oamenii, aflat i î n ca utarea lui 
Dumnezeu. 
 

În ce ar consta pregătirea 
pentru Sfintele Taine? 

A te î mpa rta s i cu vrednicie, 
scria undeva pa rintele Alexander 
Schmemann, î nseamna  sa  te 
î mpa rta s es ti î nt elega nd ce faci. Sa  
prinzi sensul î mpa rta s irii s i al 
prega tirii pentru Sfa nta 
Î mpa rta s anie. Starea fireasca  a 
lucrurilor este î mpa rta s irea 
permanenta . Dar noi suntem destul 
de departe de ea s i nu o putem 
recupera cu us urint a . Nu î nseamna  
ca  noi, daca  ne vom î mpa rta s i î n 



 

fiecare zi, am recuperat practica 
Bisericii primare. Departe de noi 
ga ndul acesta. Doar imita m 
mecanic ceva fa ra  sa  avem duhul s i 
î nt elegerea celor din vechime. 

Pa rintele Schmemann spunea 
ca  un preot venerabil a fost î ntrebat 
cum mai poate un om tra i 
cres tines te î n lumea de asta zi. S i 
ra spunsul a fost acesta: „Oricine 
poate tra i cres tines te daca  va avea 
ga ndul ca  la sfa rs itul sa pta ma nii 
trebuie sa  se î mpa rta s easca . 
Tra indu-s i viat a ca pentru 
î mpa rta s ire”. Poate spunem lucruri 
mari, dar ca nd te apuci sa  le faci, sa  
le tra ies ti, atunci reus es ti sa  vezi ca t 
î mplines ti din ele.  

Trebuie sa  fim cons tient i de 
vremurile î n care tra im, î n ce lume 
am deschis ochii. Sa  nu uita m ca  ne-
am na scut dupa  Nietzsche. S i numai 
î n secolul trecut, omenirea a trecut 
prin doua  ra zboaie mondiale, 
fratricide. Daca  ne ga ndim ca t de 
mult    s-au schimbat lucrurile fat a  
de ca nd eram eu copil, acum 30 de 
ani, ce tensionata  este viat a acum 
fat a  de atunci. 
Sursa: cuvantul-ortodox.ro 
 
 
 

 
 

 

 

Sfa ntul Îoan Sca rarul ne da  o 
lampa  de control, ne supune unui 
test din care putem sa  ne da m 
seama daca  î n noi se sa la s luies te, cu 
adeva rat, iubirea fat a  de aproapele: 
„de voiește cineva să știe că are 
iubirea de frați și dragostea 
adevărată, se va încredința de ea 
când se va vedea pe sine plângând 
pentru greșelile aproapelui său și 
veselindu-se de înaintările și de 
darurile lui”. 

De multe ori credem ca  a iubi 
pe aproapele nostru coincide cu o 
atitudine binevoitoare, de 
curtoazie, de anumita  elegant a  s i de 
bun simt . Evident ca  iubirea de 
aproapele implica  s i o asemenea 
atitudine. Nu ne putem comporta 
lipsit i de atent ie, cu ba da ra nie s i sa  
clama m ca  î l iubim. 

Sfa ntul Îoan Sca rarul ne 
trimite î ntr-o zona  mai profunda  a 



 

ceea ce î nseamna  iubirea de 
aproapele. A iubi pe aproapele 
î nseamna  sa  pla ngem pentru 
pa catele lui, sa  nu î l judeca m s i – 
partea cea mai grea – sa  ne 
bucura m ca nd el este mai bun deca t 
noi, ca nd este î nzestrat de 
Dumnezeu cu mai multe calita t i 
deca t ale noastre. Acesta este 
semnul dragostei adeva rate fat a  de 
aproapele nostru. 

Hristos ne cere sa  î l iubim pe 
aproapele ca pe noi î ns ine. 

Ne î ndurera m pentru 
neputint ele lui? Ne veselim daca  
cineva î l lauda  pe aproapele nostru 

s i ne spune ca  este mai bun deca t 
noi? Daca  facem aceste lucruri, 
suntem î n dragostea cea adeva rata . 

Nu s tiu ca t i dintre noi reus im 
sa  trecem aceasta  proba , acest test 
pe care î l avem la î ndema na  din 
cuvintele Sfa ntul Îoan Sca rarul. 

Postul este o perioada  î n care 
ni se cere sa  î nmult im dragostea 
fat a  de semenul nostru, ca, î n felul 
acesta, sa  sla beasca  din intensitate 
ura, neatent ia, judecata cu care, din 
pa cate, suntem extrem de deprins i. 
Sursa: episcopiahusilor.ro 
 

Marți 
20 aprilie 

  

18:00 Sfântul Maslu  
 

Joi 
22 aprilie 

  

18:00 Vecernia și Litia 

Vineri 
23 aprilie 

07:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 
 → Sfa ntul Mare Mucenic Gheorghe 
  

Sâmbătă 
24 aprilie 

08:00 Ceasurile, Sfânta Liturghie și Parastas 
 → Sâmbăta lui Lazăr. Pomenirea morților 

17:30 Vecernia și Litia 

Duminică 
25 aprilie 

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 
 Ap. Filipeni 4, 4-9; Ev. Ioan 12, 1-18  

 
→ Duminica a 6-a din Post (a Floriilor) 
→ Intrarea Domnului în Ierusalim 

 17:30 Denie 
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