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SĂPTĂMÂNA SPIRITUALITĂȚII 

11-18 aprilie 2021 

 

Să nu ne pierdem speranța!  

 

Această săptămână are ca obiectiv dispunerea sufletului pentru a întări legătura cu 

Dumnezeu în viața noastră. Pentru anul acesta, propunerea pentru săptămâna spiritualității 

este aceea de a medita la acea speranță care nu dezamăgește, întărită de Cristos care a înviat.  

În scrisoarea pastorală Împreună pe drumul credinței, PS Iosif Păuleț ne îndeamnă să „deschidem 

drumuri de speranţă, să credem că dincolo de ceea ce experimentăm, de ceea ce ni se întâmplă 

nouă sau celor din jurul nostru, se află o semnificaţie, capabilă să dea un rost la toate acestea. 

Înseamnă să privim mereu dincolo de ceea ce vedem şi trăim; să credem că soarele există, chiar şi 

atunci când este acoperit de nori întunecaţi; să credem că ziua există, deşi încă este noapte şi 

întunericul acoperă pământul. Înseamnă să credem că există o rază de lumină, un sens profund, 

chiar şi în mijlocul situaţiilor mai neplăcute pe care le experimentăm. Nu înseamnă doar optimism 

sau iluzii trecătoare, de genul „totul va fi bine”. Înseamnă să credem că viaţa şi istoria sunt în 

mâinile lui Dumnezeu, care depăşeşte raţionamentele, statisticile şi calculele noastre pur umane.”  

„Isus, în faţa nevoii de speranţă a oamenilor, îi invită pe toţi să-l urmeze pentru a-i face părtaşi de 

marea speranţă pe care a venit să o aducă şi pe care doar el o poate oferi. Cu siguranţă, vindecarea 

unui bolnav este deja o victorie asupra răului, dar numai parţială, pentru că, mai devreme sau mai 

târziu, răul şi moartea îşi vor face din nou simţită prezenţa. Dar Isus nu a venit să ofere oamenilor 

doar frânturi de speranţă, care să fie din nou sufocate de rău. El a venit, în schimb, să aducă 

„Speranţa care nu înşală” (Rom 5,5), Iubirea care învinge ura şi păcatul, Viaţa care învinge 

moartea. Tuturor celor care cred în el, Isus le cere să-şi purifice propriile speranţe şi să nu caute 

sensul propriei vieţi în siguranţe iluzorii. Îi învaţă că mâncarea şi băutura nu sunt suficiente pentru 

a satisface aspiraţiile profunde ale inimii umane, care a fost creată pentru mult mai mult decât atât. 

Inima omului are nevoie de o speranţă capabilă să salveze întreaga viaţă, trup şi suflet, de rău şi 

de moarte.” 

„Rugăciunea este cu adevărat un loc esenţial de însuşire a speranţei. Papa Benedict al XVI-lea 

spunea că cel care se roagă nu e niciodată singur, deoarece, chiar dacă nu ne mai ascultă nimeni, 

Dumnezeu încă ne ascultă; chiar dacă nu mai putem vorbi cu nimeni, nu mai putem invoca pe 

nimeni, lui Dumnezeu putem să-i vorbim mereu; chiar dacă nu mai există nimeni care să ne poată 

ajuta, el poate să ne ajute (Spe salvi 32). Această rugăciune trebuie să fie, în primul rând, foarte 

personală, dar, în acelaşi timp, ea are nevoie să fie condusă şi luminată de rugăciunea liturgică a 

Bisericii, făcută împreună cu comunitatea de credinţă.” 
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Vă propunem să răspundeți la câteva întrebări și să vă implicați în următoarele activități enumerate 

mai jos: 

Întrebări 

• Cum am trăit spiritualitatea în acest timp al Paștelui? 
• Cum m-am apropiat de Isus? Dar de aproapele meu? 
• Care sunt faptele spirituale concrete pe care le-am făcut? O faptă specială sau o rugăciune 

specială?  

Activități: 

● Citirea şi meditarea Cuvântului lui Dumnezeu 

Ascultarea și meditarea în tăcere a Cuvântului lui Dumnezeu, care este şi trebuie să rămână o 

făclie pentru paşii noştri şi lumină pentru cărările noastre (cf. Ps 118,105)!  

● Recitarea psalmilor speranței 

Vă încurajăm să recitați constant, mai ales psalmii speranței (Ps 4; 23; 27; 41; 42; 62; 71; 86; 91; 

121; 124; 130; 139). 

● Momente de împărtășire 

Organizarea unor momente – fizic sau online – de împărtășire a experiențelor, a trăirilor, mai ales 

din timpul perioadei de pandemie 

● Recitarea Rozariului 

Misterele de slavă recitate pentru a exersa un timp petrecut în dialog aprofundând momentele de 

după învierea lui Cristos 

● Lectio Divina 

Fiind Anul Speranței, vă propunem în acest timp pascal, aprofundarea Cuvântului lui Dumnezeu 

prin Lectio Divina. Mai jos găsiți un model pe care puteți să îl folosiți ca și ghid în orice alt text 

biblic pe care doriți să îl meditați. 
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Lectio Divina 

În lumea noastră modernă, vorbim în grabă, călătorim în grabă, și chiar și rugăciunea este în grabă. 

Nerăbdarea de a ajunge la final, atenția pe rezultat și mai puțin pe proces nu este deloc roditoare 

în citirea Scripturii, atunci când fiecare cuvânt este de la Dumnezeu. Se pot întâmpla mai multe 

dacă permitem Duhului Sfânt să ne inspire când citim cuvintele textului biblic și astfel putem face 

conexiunea cu evenimentele din viața noastră, înțelegând cum lucrează Domnul și ce vrea să ne 

transmită în fiecare zi prin aproapele. 

Lectio Divina este pentru a ne forma și nu pentru a ne informa. Medităm textul pentru a ne lăsa 

formați, pentru a intra în profunzime cu Dumnezeu. În acest proces ne arătăm disponibilitatea față 

de Dumnezeu, punându-ne în fața Lui pentru ca El să aibă acces la viețile noastre. 

 

1. Rugăciune pregătitoare 

Renunță la toate grijile și dispune-ți inima pentru Dumnezeu. Fă liniște în sufletul tău și permite-i 

Duhului Sfânt să te lumineze. 

 

2. Citește/ Observă 

Citește textul în gând foarte lent. 

 

Vindecarea unei femei  

O mare mulţime îl urma şi îl îmbulzea. 25 Iar o femeie care avea hemoragie de doisprezece ani 26 şi 

care suferise multe de la mulţi medici şi îşi cheltuise [toată] averea, dar nu-i folosise la nimic, 

dimpotrivă, ajunsese mult mai rău, 27 auzind despre Isus şi venind din spate prin mulţime, i-a atins 

haina; 28 căci îşi zicea: „De voi atinge chiar şi numai hainele lui, voi fi salvată”. 29 Îndată, 

hemoragia ei s-a oprit şi a ştiut în trupul ei că a fost vindecată de boală. 30 Isus şi-a dat seama 

îndată că o putere ieşise din el şi, întorcându-se către mulţime, a spus: „Cine mi-a atins 

hainele?”. 31 Dar discipolii i-au zis: „Vezi că mulţimea te îmbulzeşte şi tu spui «Cine m-a 

atins?»”. 32 Dar el privea de jur împrejur s-o vadă pe cea care făcuse aceasta. 33 Femeia, cuprinsă 

de frică şi tremurând, ştiind ce i se întâmplase, a venit şi a căzut în faţa lui şi i-a spus tot 

adevărul. 34 Atunci el i-a spus: „Fiică, credinţa ta te-a mântuit; mergi în pace şi fii vindecată de 

suferinţa ta!”. (Mc 5, 25-34) 

 

Mai citește textul încă o dată cu voce tare. 

- Atunci când citești textul, fă-o cu intenția de a asculta cuvântul lui Dumnezeu adresat ție în 

text și prin text. 

- Dumnezeu te poate lumina printr-un cuvânt, o frază sau un concept dintr-un pasaj. 

- Nu te stresa prea mult! Tot ce trebuie să facem e să ne punem înaintea Lui pentru a ne vorbi. 
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3. Reflectează 

Rămâi la cuvântul, fraza sau conceptul care ți-a rămas în minte. Repetă-l și păstrează-l cât mai 

mult, permite-i să interacționeze cu lumea ta interioară, cu ideile și memoria ta. Atunci când 

reflectezi, este posibil să iasă la suprafață imagini și amintiri. Rămâi în contact cu emoțiile generate 

de aceste imagini sau amintiri: anxietate, pace, speranță, frustrare. Ascultă, meditează și savurează 

aceste cuvinte de la Dumnezeu până ajung să coboare în inimă. 

Amintește-ți că nu ești singur în acest proces. Dumnezeu este cu tine. Permite-I să te ghideze. 

 

4. Răspuns /Rugăciune/Dialog cu Dumnezeu 

Dumnezeu este cel care ne-a invitat în îmbrățișarea Sa iubitoare și la această întâlnire. 

Interacționează cu El ca și  cu o persoană care te iubește și te acceptă așa cum ești. Spune-I lui 

Dumnezeu la ceea ce te-ai oprit. Spune-I ceea ce pare pentru tine foarte îndepărtat, spune-I lui 

Dumnezeu lucrurile pe care nu le înțelegi. Apoi, în tăcere, ascultă ceea ce vrea El să îți spună.  

 

5. Contemplația 

Rămâi în continuare în tăcere, în prezența Sa și îmbrățișează-l pe Dumnezeu care te iubește. 

Cu simplitate, rămâi în prezența Lui și cu cuvintele Sale. Rămâi cu prietenul tău cel mai bun, 

odihnindu-te într-o unică, blândă și necondiționată iubire a lui Dumnezeu pe care o are pentru tine. 

 

Echipa formativă 

a Acțiunii Catolice 


