
16 www.jurnaluldeilfov.ro 25 aprilie - 01 mai 2022

Prima săptămână 
care urmeză după 
Învierea Domnului 
se deosebește 
de toate celelalte 
de până acum. 
Spun asta pentru 
că acum, toate în 
jurul nostru s-au 
umplut de Lumina 
și bucuria Învierii 
Domnului. Ba chiar, 
Biserica numește 
Sărbătoarea 
Sfântului Paști 
și Săptămâna 
Luminată, „Raiul 
anului bisericesc”.

Zilele care urmează 
Sărbătorilor Pascale ne 
creează o atmosferă ca-
re ne poartă cu gândul și 
simțirile către Rai. O bu-
curie mai presus de toate 
bucuriile ne umple sufle-
tele tuturor celor care tră-
im cu dragoste de Dum-
nezeu. Este bucuria ca-
re izvorăște din străfun-
duri, la primirea veștii În-
vierii Domnului nostru Ii-
sus Hristos. „Ziua Învierii! 
Popoare, să ne luminăm! 
Paștile Domnului, Paștile! 
Că din moarte la viață și 
de pe Pământ la Cer, Hris-
tos Dumnezeu ne-a tre-
cut pe noi, cei ce-I cân-
tăm cântare de biruință” 
este prima cântare pe ca-
re o auzim în canonul de 

la Sfintele Paști. După mai 
bine de 40 de zile de Post 
Mare, iată-ne trecuți prin 
Înviere și pătrunși de Lu-
mina Sfântă! Datorită În-
vierii Domnului, în zilele 
de miercuri și vineri din 
această săptămână se dă 

dezlegare la toate mân-
cărurile de dulce. Până la 
prima duminică după Ru-
salii avem dezlegare la 
pește în fiecare duminică. 
După tradiția bisericeas-
că, până la Duminica To-
mii, nu se mai fac paras-

tase și niciun fel de sluj-
be pentru pomenirea ce-
lor adormiți.

Avem datoria de a 
revărsa bucurie și 
lumină peste toți 
cei de lângă noi

Lumina este bucu-
rie. Zilele acestea avem 
datoria de a revărsa bu-
curie și lumină pes-
te toți cei de lângă noi. 
“Să se veselească cete-
le Cerești și să se bucu-
re cele Pământești. Că a 
făcut biruință cu brațul 
Său Domnul, călcând-o cu 
moartea pe moarte. Cel 
Întâi-Născut din morți S-a 
făcut, din pântecele iadu-
lui ne-a izbăvit pe noi și a 
dat lumii mare milă”. (Tro-
parul Învierii, glas 3)

religie
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Hristos a Înviat! 

Suntem în Săptămâna Luminată.
Să se veselească cetele Cerești 
și să se bucure cele Pământești! 

În Săptămâna Luminată, Mântuitorul ne 
cheamă să purtăm în noi Lumina Învierii 
Lui. De aceea, zilele acestea trebuie să le 
petrecem în rugăciune, cu sufletul deschis 
către Divinitate. Rugăciunea specifică 
perioadei se va rosti în fiecare seară, după 
ce se va cânta, de trei ori, imnul Hristos a 
Înviat! Iată rugăciunea pentru aceste zile! 
Nu se stă în genunchi în momentul rostirii 
rugăciunii.

Rugăciunea 
Luminii, cea pe 

care trebuie să o 
rostim în aceste zile

Doamne și Stăpânul vieții 
mele, 
Duhul trândăviei, al grijii 
de multe, al iubirii de stă-
pânire 
Și al grăirii în deșert nu  mi-l 
da mie.
Iar duhul curăției, al gându-
lui smerit, al răbdării 
Și al dragostei, dăruiește-
mi-l mie, sluga Ta.
Așa, Doamne Împărate, 
Dăruiește-mi ca să-mi văd 
greșelile mele 
Și să nu osândesc pe frate-
le meu. 
Că binecuvântat ești Tu în 
vecii vecilor,
Cel ce a înviat din morți, 
Hristos Adevăratul Dumne-
zeul nostru, 
Pentru rugăciunile Preacu-
ratei Maicii Sale 
Și ale Preacuvioșilor și 
de Dumnezeu purtătorilor 
părinților noștri,
Și ale tuturor sfinților, să ne 
miluiască și să ne mântuias-
că pe noi,
Ca un bun și de oameni iu-
bitor.
Bine ești cuvântat, Stăpâne 
Atotțiitorule! 
Care ai luminat ziua cu lu-
mină de soare 
Și noaptea ai strălucit-o cu 
raze de foc. 

Care ne-ai învrednicit a tre-
ce lungimea zilei 
Și a ne apropia de începutu-
rile nopții. 
Ascultă rugăciunea noastră 
și a tot poporului Tău, 
Și ne iartă tuturor păcatele 
noastre cele de voie și cele 
fără de voie.
Primește rugăciunile noas-
tre cele de seară 
Și trimite mulțimea milei Ta-
le și a îndurărilor Tale 
Peste moștenirea Ta. 
Ocrotește-ne cu sfinții Tăi 
îngeri, 
Înarmează-ne cu armele 
dreptății Tale,
Îngrădește-ne cu adevărul 
Tău, 
Păzește-ne cu puterea ta,
Mântuiește-ne de toată pri-
mejdia, 
De tot vicleșugul celui po-
trivnic. 
Și ne dăruiește această sea-
ră cu noaptea ce vine 
Și toate zilele vieții noastre 
desăvârșite, cu pace, 
Fără de păcate, fără smin-
teală și fără nălucire. 
Pentru rugăciunile Prea-
sfintei Născătoare de Dum-
nezeu 
Și ale tuturor sfinților, care 
Ți-au plăcut din veac, 

Amin! 
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