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 “Pocainta nu e privirea propriei 
uratenii, ci vederea frumusetii lui 
Dumnezeu.” Mitropolit Kallistos Ware 
                                                                                            
 
 
Criteriul dupa care vom primi “viza” de intrare in imparatia vesnica lui Dumnezeu 
va fi starea de pocainta. Pocainta nu e tanguire si nici izolare a sinelui, ci e 
descoperirea drumului pe care il ai de urmat si bucuria insotirii cu Dumnezeu.   
De aceea, pocainta ne reseteaza adancimile sufletului, urmarea fiind trairea vietii 
dupa valorile vesnice ale lui Dumnezeu. Este ca si cum, dupa un esec, ai lua viata 
de la capat in alti termeni cu scopul de a-ti implini un ideal. Ori tinta crestinului e 
cu bataie mult mai lunga, este sus la Hristos si nu e, nicidecum, aici pe pamant.                                                                                                                                    
Se zice ca un om bogat, cu afaceri de succes si-a lasat averea saracilor, ducandu-se 
la muntele Athos unde s-a calugarit. Prietenii si cunoscutii, socati de hotararea 
lui, s-au dus la el sa il vada. Sigur ca au remarcat saracia in care acum traia si pe 
care o comparau cu viata luxoasa in care amicul lor era obisnuit sa traiasca.          
Si-atunci ei l-au  intrebat: - Ce minte ai avut de-ai ales sa-ti irosesti toate afacerile 
pentru nimic? Si fostul bussinesman, acum calugar, le-a raspuns: - De ce spuneti 
asta? Eu tot om de afaceri am ramas si-am facut cea mai buna investitie! 
Renuntand la cele pamantesti si trecatoare pentru a dobandi cele ceresti si 
nemuritoare, n-am facut eu, oare, cea mai buna si mai rentabila afacere?  
 
La o scara infinit mai mica, pocainta ne ajuta sa vedem si sa intelegem lumea asa 
cum si  Dumnezeu o vede si o intelege.  
 
In alti termeni, pocainta e si o infrumusetare a sufletului. Omul modern, femeia si 
mai nou, chiar si barbatul, merg la salon de infrumusetare a trupului. Asa cum 
prin produse cosmetice si fitness vrem sa intinerim si sa revigoram trupul, la fel ar 
trebui sa mergem si la Salonul de infrumusetare al sufletului, numit Biserica, 
unde avem nenumarate “produse” de intinerire si infrumusetare sufleteasca si, 
foarte important: acestea nu expira niciodata, ci au…garantie vesnica! p. didel   

 

https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2014/03/vindecarea-slabanogului-din-capernaum.jpg?itok=w5eom8mz
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Rugaciunea   Sfintei Maria Egipteanca catre Maica Domnului 

 
Maria Egipteanca este respinsă de 3-4 ori de o putere nevăzută, nereușind să 
intre să vadă Lemnul Sfintei Cruci, la Ierusalim.(…) “Cuvânt mântuitor a atins 
ochii inimii mele, arătându-mi că noroiul faptelor mele a fost acela care mi-a 
închis intrarea. .....Am început să plâng, să mă tângui și să-mi bat pieptul, 
scoțând suspine din adâncul inimii mele. Pe când plângeam, văd, deasupra 
locului în care stăteam ca se afla icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și 
am zis uitându-mă către Ea cu statornicie: 

“Fecioară Stăpână, care ai Născut după Trup pe Dumnezeu Cuvântul. Știu, știu 
că nu este cuviincios și binecuvântat ca eu, atât de necurată, atât de spurcată, să 
văd icoana Ta, a Pururea Fecioriei Tale....a Celei Curate, care ai Trupul și Sufletul 
Curat și Neîntinat. Este drept să fiu urâtă eu, pierduta, de Tine, care Ești 
Curățenia, și să te dezguști de mine. Dar de vreme ce după cum am auzit, 
Dumnezeu, pe Care L-ai Născut, pentru aceasta S-a făcut om, ca să cheme pe 
păcătoși la pocăința, ajută-mi mie, singura, care n-am pe cineva într-ajutor. 
Poruncește să mi se îngăduie să intru în biserică. Să nu mă lipsești să văd lemnul 
pe care s-a răstignit Dumnezeul cel Născut din Tine, Care Și-a dat propriul Său 
Sânge preț de răscumpărare pentru mine. Poruncește, Stapana , să-mi fie 
deschisă și mie ușa dumnezeieștii închinări a Crucii. Dumnezeului Născut din 
Tine te pun chezășuitoare că niciodată nu voi mai pângări acest trup prin vreo 
împreunare rușinoasă, iar, după ce voi vedea lemnul Crucii Fiului tău, mă voi 
lepăda numaidecât de lume și de toate cele din lume și îndată plec acolo unde 
Tu, ca o chezășuitoare a mântuirii mele mă vei povățui și mă vei îndruma.” 
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De ce venim la Biserica?  
 
Unii venim doar pentru 
ca asa e bine, sa ramanem 
“traditionalisti” asa cum 
era mama sau bunica. 
Altii trecem pragul 
Bisericii pentru c-am 
intrat in belea si, cand    
n-are cine sa ne mai 
scoata, il rugam sa         
ne-ajute pe-Acel de care 
pan-atunci “ne-a durut in 
cot”. Cand n-avem noroc 
in dragoste, din nou Dumnezeu pare a fi solutia! Ne ducem la popa sa 
ne “dezlege cununiile” si, eventual, sa dea cu mir sau cu aghiazma pe 
maieul discret dosit in punga de-un leu (sau 5 centi). Lipsa banilor e 
alt necaz, iar daca popa ne citeste ceva “de bine” poate-l milostiveste 
pe Bunul sa slobozeasca si niscaiva parai, nu conteaza cum si de unde! 
In timp ce unii  ne-am obisnuit cu rutina mersului pe (si pentru) cont 
propriu la Biserica, tot mai multi confrati vad in Biserica doar un 
“club” de intalnire si socializare.  
Insa uitam sau ignoram un lucru esential! Mersul nostru la Biserica 
are legatura in primul rand cu VESNICIA NOASTRA! Pe langa 
problemele noastre zilnice cu de toate, cat oare ne preocupa in vreun 
fel VIATA DE DINCOLO? Despre asta este vorba in primul rand in 
Biserica! Daca vin pentru oricare alte probleme, iar asta nu e nici pe 
departe in mintea mea, atunci degeaba vin in Biserica! In Biserica ne 
rezolvam “deal”-ul cu vesnicia si daca vrem cu adevarat sa avem un 
“deal” bun atunci trebuie sa incepem a deprinde un lucru 
fundamental: sa invatam sa ne preocupam mai mult de semeni si mai 
putin de noi insine! Din acest punct ar  putea incepe drumul mantuirii 
noastre! p. didel           
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Pilde duhovnicesti 

"Odata un preot a cinat intr-o familie de crestini.  
El cunostea bine acesti oameni si ei pe el. Sotul si sotia mergeau la biserica,            
se rugau si tineau posturile. 
Dupa cina a plecat preotul. Sotia zice sotului: 
- Eu cred ca preotul a furat lingura noastra ! 
Sotul nu i-a dat crezare. 
Sotia un an intreg s-a tot gandit: putea oare preotul sa fure? Pentru  ce-i trebuie 
lui? Timpul a trecut . 
Preotul iarasi a venit sa ia cina in aceasta familie. 
Sotia nu s-a retinut si-l intreaba: 
-Parinte fiti sincer, Dumneata ai furat lingura noastra? 
Parintele zice: 
- Nu, eu am pus-o semn in Biblia voastra !"(...) 
"Nu numai cu paine va trai omul ,ci cu tot cuvantul lui Dumnezeu." 
Postul e Cuvantul Scripturii. 
                                                       
                                                                    *** 
 

Un fabricant de săpunuri îi spuse unui preot: 
- Creştinismul nu a reuşit să facă nimic. Deşi Evanghelia este predicată de două 
milenii, lumea nu a devenit mai bună. De atunci şi până acum peste tot există răul 
şi oameni răi. 
Preotul îi arătă acestui fabricant de săpunuri un copil foarte murdar care se juca la 
margine de drum şi-i spuse: 
- Săpunul nu a reuşit să facă nimic. Peste tot există mizerie şi oameni mizerabili în 
lume. 
- Săpunul, spuse fabricantul, ajută numai dacă se aplică în practică, dacă-l 
foloseşti. 
Preotul îi răspunse: 
- La fel e şi cu creştinismul! Avem Botezul și Mirungerea prin care omul se spală de 
toate păcatele și se îmbracă într-un om nou. Avem Botezul Lacrimilor – pocăința – 
și oamenii nu vor să se folosească de ea. Avem Taina Mărturisirii prin care omul 
poate să-și recapete haina botezului. Avem Sfântul Maslu prin care oamenii se pot 
vindeca de bolile trupești și sufletești. Avem multe Taine în creștinism dar dacă 
oamenii nu vor să le ia în seamă – vor rămâne asemenea copilului acestuia, care 
nu vrea să folosească săpunul dumitale ca să fie mai curat. Multe feluri de săpun 
avem, dar trebuie folosit! 
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De ce nu-L vedem niciodată pe Dumnezeu? 

                                                                            Claudiu Balan 
                                                      
Sunt persoane care-i cer lui Dumnezeu să se arate nouă oamenilor ca să credem în existența 
Lui. Îi cer să învieze morți care să ne vorbească despre cum este în lumea de dincolo. Poate și 
noi creștinii aveam adesea fel de fel de gânduri în care sperăm sau vrem să-L vedem pe 
Dumnezeu... și ne întrebăm: - Oare de ce uneori Dumnezeu nu ni se arată? Știm că există, dar 
poate ar fi bine să se mai și arate din când în când. Lipsa vizuală la nivel fizic al lui Dumnezeu 
înaintea noastră este un act pedagogic de mare înțelepciune. Dacă Dumnezeu ar putea fi 
văzut de oricine oricând, atunci cu siguranță El ar inspira autoritate și frică în oameni, și cu 
certitudine noi am încerca să-i facem voia, de teamă să nu-L supărăm. Dacă aș putea să-L văd 
mereu pe Dumnezeu înaintea mea după ce fac păcatul, m-aș rușina adânc, i-aș evita 
privirea... aș încerca să fug de El. Și poate peste ceva timp iarăși cad în același păcat... Și 
iarăși... Poate pe parcurs îmi dau seama că sunt prea neputincios și nu pot să evit păcatul...   
în acest caz prezența lui Dumnezeu permanentă lângă mine aș percepe-o și mai acuzator. 
Uneori noi oamenii vrem să fim singuri, fără Dumnezeu. Mai ales după ce săvârșim păcatul.    
E rușinea aceea a dezămăgirii celuilalt, a faptului că nu te-ai ridicat la așteptările lui. După ce 
aș face o faptă bună i-aș căuta privirea aprobator și aș aștepta chiar și laude. Când îl voi fi 
judecat pe cel ce greșește, aș privi spre El căutând să-mi îndreptățesc fapta și să-mi confirme 
mai clar că omul dinaintea mea e păcătos. Când aș trece pe lângă un om sărac care-mi cere un 
ban sau ceva de mâncare m-aș opri mai mult forțat să-i dau, bine știind că Dumnezeu mi-ar 
vedea zgârcenia. Dacă L-aș vedea pe Dumnezeu lângă mine nu L-aș mai căuta cu atâta patos! 
Nu l-aș mai dori așa de mult, întunecat fiind de păcatele mele. Absența vizuală a lui 
Dumnezeu din viața noastră are la bază un singur motiv: iubirea pe care ne-o poartă. 
Dumnezeu se ascunde pentru că nu vrea să ne oblige în vreun fel spre fapte bune, ci vrea ca 
noi în maximă libertate și consimțământ să-i facem voia, să-i respectăm poruncile. Dumnezeu 
se ascunde pentru a nu ne forța să credem în existența Lui ci în mod liber și prin credință să 
acceptăm că El este. Argumente sunt! E plină lumea de slava lui Dumnezeu, doar să avem ochi 
pentru ea. Nevederea lui Dumnezeu poate fi un îndemn spre păcat pentru noi, dar de fapt 
este un îndemn la a trăi pe propria noastră piele binele și răul și apoi să alegem conștient. 
Dumnezeu se ascunde ca noi să-L căutăm: în casă, în societate, în natură, în Univers, în 
întreaga creație... în sufletul nostru... în persoana celuilalt. Dumnezeu lipsește pentru a nu ne 
stânjeni când ne murdărim sufletele. Stă nevăzut pentru a ne aduce aminte că uneori uităm 
de El. De fapt Domnul nu-și dorește să fie prezent doar la nivel vizual în viața noastră, ci      
într-un mod plenar, complet: în sufletul nostru, în noi, ca să-L simțim, să-L „gustăm”, să 
iL pipăim duhovnicește. „Nu mai trăiesc eu ci Hristos trăiește în mine!” zice Sfântul Apostol 
Pavel. Pentru cel păcătos absența lui Dumnezeu la nivel vizual înseamnă lipsa Lui totală, pe 
când pentru omul credincios lipsa lui Dumnezeu poate fi simțită ca o puternică prezență. 
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„Cu cât omul este mai aproape de Dumnezeu, cu atât Dumnezeu îi pare mai mare, iar omul 
mai mic; cu cât omul este mai departe de Dumnezeu, cu atât Dumnezeu îi pare mai mic, iar 
omul mai mare. Este o depărtare între om și Dumnezeu unde omul se face nevăzut, iar 
Dumnezeu rămâne; și mai este o altă depărtare unde Dumnezeu se face nevăzut, iar omul 
rămâne. A spune că nu este Dumnezeu nu dovedește absolut nimic despre Dumnezeu, ci arată 
numai măsura depărtării de Dânsul a celui ce spune că nu este Dumnezeu. Când cel ce spune 
că nu este Dumnezeu se întoarce la credință în Dânsul, dovedește prin aceasta doar că 
depărtarea dintre el și Dumnezeu s'a micșorat.” (Sfântul Nicolae Velimirovici, Gânduri de spre 
bine și rău. Pasajul 151) 
Absența lui Dumnezeu la nivel vizual este și un indiciu că soluțiile pentru problemele vieții 
noastre vin pe altă filieră decât cea materială. E ca și cum ne-ar invita la un dialog pe un alt 
canal de comunicare. Absența lui Dumnezeu din ochii noștri ne lasă adesea impresia că ne 
descurcăm singuri și toate meritele ni se cuvin. Dar pe de altă parte când lucrurile nu merg 
bine vina o aruncăm către noi și neputințele noastre. Reglajul dintre ce putem și ce nu putem 
îl vom face pe parcurs... la fel și cât de mult intervine Dumnezeu în ceea ce facem. Suntem pe 
Cale de a ne dumeri cum stau de fapt lucrurile... Absența lui Dumnezeu din creație ne lasă 
impresia la început că totul există de la sine și apoi pe parcurs cu cât înaintăm în viață și în 
experiență realizăm din ce în ce mai mult că orice există are la bază un Creator, și totul se 
leagă... 
De ce nu-L vedem pe Dumnezeu? 
Lumea văzută și cea nevăzută este un mare puzzle iar noi suntem chemați să-l rezolvăm. 
La sfârșit după ce așezăm toate piesele, imaginea rezultată este chiar chipul Dumnezeului 
nostru... chipul Sfintei Treimi. 
  
https://ortodoxiatinerilor.ro/intrebari-incomode/19280-de-ce-nu-l-vedem-niciodata-pe-dumnezeu 

https://ortodoxiatinerilor.ro/intrebari-incomode/19280-de-ce-nu-l-vedem-niciodata-pe-dumnezeu
https://ortodoxiatinerilor.ro/intrebari-incomode/19280-de-ce-nu-l-vedem-niciodata-pe-dumnezeu
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Pierdem mult atunci când întârziem la biserică 

 

Sună clopotul în fiecare 
dimineață, sună și în 
fiecare după amiază, ca să 
ne aducă aminte că începe 
o rugăciune de obște și ne 
cheamă la ea. Mulți cred că 
aceste slujbe îi privesc pe 
preoți sau pe monahi și se 
săvârșesc pentru ei.         
Nu, frații mei, slujbele nu-i 
privesc numai pe preoți și 
pe monahi, ci ne privesc pe toți. De aceea toți, dacă este cu putință, suntem datori să mergem 
în biserici la aceste ore. Aici vă rog să-mi îngăduiți să fac o observație și, totodată, să formulez 
și o rugăminte. În fiecare Duminică și sărbătoare cei mai mulți veniți la biserică în ultima 
jumătate de oră sau chiar sfert de oră, adică cu puțin înainte de a se sfârși Dumnezeiasca 
Liturghie, și vă simțiți satisfăcuți că v-ați împlinit „îndatorirea” de a merge la biserică. Unii 
treceți pe la biserică după terminarea Dumnezeieștii Liturghii, aprindeți o lumânare și vă 
simțiți mulțumiți. Sună clopotul prima dată și ne spune: „Veniți, că începem slujba!”. Sună a 
doua oară, atunci când se cântă imnul Maicii Domnului: „Ceea ce ești mai cinstită…” și ne 
silește să ne grăbim. Sună și a treia oară, la Doxologie, ca să ne spună: „Întrăm în 
Dumnezeiasca Liturghie, ați întârziat”. Cu toate acestea noi încă mai întârziem. La teatru, 
după ce a început reprezentația, se închid ușile, și chiar un minut de întârziem, rămânem 
afară. La programele de la televizor nu pierdem nici un minut, la serviciu trebuie să-ți 
marchezi cartela la ora stabilită, la întâlnirile noastre, la cumpărăturile noastre, peste tot ne 
străduim să fim punctuali și vai de cel care nu-și ține orarul cu exactitate. Numai într-un lucru 
nu ne respectăm orarul, în mersul la biserică. Dumnezeu așteaptă, Dumnezeu nu pedepsește, 
Dumnezeu nu are ceas. Dar v-ați gândit vreodată câte pierdeți atunci când nu veniți din timp 
la biserică? Mă refer mai ales la slujbele de Duminică, în timpul cărora premerge Utrenia și 
urmează Dumnezeiasca Liturghie. Utrenia este pregătirea preotului și a credincioșilor pentru 
Dumnezeiasca Liturghie. Din păcate, puțini creștini vin la Utrenie, dar aceștia dobândesc mult. 
Cei mai mulți nici nu știu ce înseamnă Utrenie, dar nici Dumnezeiasca Liturghie nu știu ce 
este, de vreme ce vin în ultima clipă, chiar și atunci când vor să se împărtășească.                                                                                                 
Fraților, să învățăm ce înseamnă cultul dumnezeiesc, să aflăm ce importanță are el pentru 
viața noastră, pentru a participa cu o dorință arzătoare la el, și astfel să ne bucurăm de 
foloasele lui. Și să considerăm o mare pagubă, atunci când pierdem chiar și câteva minute,   
iar nu ceasuri, din slujba dumnezeiască. 
Sursa: marturieathonita.ro 
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PROGRAM  
 
Duminica, 14 aprilie 2019, ora 11 a.m. -SFANTA LITURGHIE(Sf.Maria Egipteanca)  
Sambata, 20 aprilie 2019, ora 10 a.m. – Pomeniri de morti (Sambata lui Lazar) 
Duminica, 21 aprilie 2019, ora 11 a.m. – SFANTA LITURGHIE ( Floriile)                  
                                                                                  -  AGAPA (masa festiva cu preparate din peste)   

Miercuri, 24 aprilie 2019, ora 6 p.m. – Sfantul Maslu, Denie 
Joi, 25 aprilie 2019, ora 6 p.m. – Denia celor 12 Evanghelii 
Vineri, 26 aprilie 2019, ora 6 p.m. – Vecernia Scoaterii Sfantului Epitaf 
Vineri, 26 aprilie 2019, ora 7 p.m. – Prohodul Mantuitorului 
Sambata/Duminica, 27/28 aprilie 2019, ora 11:30 a.m.  
– Veniti de luati lumina! Canonul Pastilor, Dumnezeiasca Liturghie a Pastilor, 
Binecuvantarea prinoaselor, Traditionala ciocnire a oualor 
Luni, 29 aprilie 2019, ora 10 a.m. – Sfanta Liturghie (a doua zi a Pastilor) 
Marti, 30 aprilie 2019, ora 10 a.m. – Sfanta Liturghie ( a treia zi a Pastilor) 
Vineri, 03 mai 2019, ora 10 a.m. – Sfanta Liturghie (Izvorul Tamaduirii)  
Duminica, 05 mai 2019, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Duminica Tomii) 

                                                               Pomeniri de morti (Pastile Blajinilor) 
 
 

 

 

 

 


