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Gând de Paşti

În biserici noaptea-i ziuă
Bate toaca în avlie,
Lumânări aprinse strigă
Slavă celui din vecie.
FeŃe calme ne-mpresoară
Cu ,,Hristos a înviat!''
Izvorând ca-ntâia oară,
Gândul sfânt şi luminat.

Iarăşi chipul Crucii Sale
Luminează-ntreaga lume,
Aducând cu ea dorirea
Lucrurilor celor bune.
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Sufletelor solitare
Raza soarelui senină,
Să le fie alinare
Şi gândirii lor lumină.
Iar acolo unde ziua
Se ascunde după noapte,
Strălucească Învierea,
Zărilor încercănate!
Pr. Emil Varga

Lumina din sufletul nostru
Hristos a înviat… Iată câteva cuvinte a căror magie ne
însoŃeşte de două mii de ani şi tot de atunci purtăm în noi
virtutea, frumuseŃea şi splendoarea cerească a fenomenului
ce însoŃeşte învierea: LUMINA. De fapt lumina este mai
mult decât un însoŃitor, mai mult decât un călător pe pământ.
Însuşi Iisus spune: „Eu sunt lumina lumii”. Adevărul acestei
afirmaŃii, devine emblematic pentru întreaga umanitate,
numai odată cu învierea Domnului Iisus Hristos.
Învierea Domnului este însăşi lumina. Trupul muritor
se face lumină, aşa încât momentul transformării „ Trupului
de carne” în trup de lumină este ceea ce noi sărbătorim ca
înviere şi ceea ce ne face să spunem cu bucurie: „Hristos a
înviat”.
Întrebarea care trebuie să ne-o punem cu toŃii cei de
astăzi este: cum se leagă învierea de noi, cei care trăim legaŃi
de maşini, televizor, rachete nucleare, de ştiinŃe şi de noua
maladie care ne înghite parcă, pe zi ce trece: stresul ? Ce
gândim fiecare dintre noi când mergem spre casa proprie cu
lumânarea aprinsă şi ce simŃim în noi? Ne întoarcem acasă
aşa cum ne întoarcem de la un spectacol, ne întrebăm câtă
lumină se aprinde în noi în noaptea de Înviere? Sau credem că
Iisus însuşi învie mereu şi mereu, ca acum două mii de ani?
Ei bine, Iisus înviază mereu şi ar putea face aceasta în
sufletul fiecărui om de pe pământ. Acesta este scopul înalt şi
măreŃ al învierii: Hristos să lumineze sufletul nostru mereu.
Noi trebuie să-L căutăm nu numai la Paşti, ci tot timpul, să-i aprindem în inimă lumini strălucitoare şi mai pure
decât acelea care le fac lumânările de ceară.. Să nu aşteptăm ca Iisus să coboare din cer. Cerul este în inima noastră
şi Iisus aşteaptă acolo, să fie mereu viu. El este Dumnezeu care învie în noi, este noul om, pe care inima luminoasă
îl naşte pentru salvarea lumii.
Când Iisus învie în noi, lumea se schimbă, devine mai bună, mai tolerantă, cunoaşte viaŃa şi acceptă ceea ce
este în ea. Când învie Iisus, chiar noi suntem vii… Ce Taină măreaŃă! Ce mare minune. Cu privaŃiuni de tot felul, cu
suferinŃe, cu întristări adânci dar şi cu bucurii, cum este viaŃa fiecărui om, putem cunoaşte sensul vieŃii noastre,
cunoscând cu adevărat sensul vieŃii lui Dumnezeu venit pe pământ ca om. Adică sensul profund al iubirii, care se
confundă cu lumina şi luminează prin noi către celălalt şi apoi spre întreaga lume.
Aşadar să nu aprindem lumânările cele de ceară numai în exterior, în Biserică şi în drum spre casă ca apoi să
putem păcătui din nou. Să ducem lumina lui Hristos ceva mai adânc, înăuntru sufletului şi să cercetăm cât de
luminoasă este imaginea Dumnezeului celui viu. Această lumină este imaginea măreaŃă şi nesfârşită a lui Iisus
Hristos. Şi dacă în suflet nu găsim lumina lui Hristos, să căutăm mai departe, să facem curat în jurul minŃii, să
alungăm restul gândurilor care ne îndeamnă să lovim, să urâm, să invidiem, să supărăm pe cei din jurul nostru, să
alungăm din inima noastră toată răutatea.
Hristos nu poate învia, oricât ne-am căzni, oricât am purta lumânarea de ceară la Înviere şi am rosti
cuvintele „ Hristos a înviat”. Oricât am sta cu ochii aŃintiŃi spre hăurile nopŃii şi oricât ne-am ruga să-l vedem, dacă
nu am alungat omul făŃarnic, gândul amăgitor, roba neagră a întristărilor, învierea va rămâne doar un prilej de a ne
întâlni în noaptea învierii pentru a ciocni un ou, un pahar şi a schimba câteva cuvinte despre viaŃă. Un fel de deliciu
modern, făcut pentru desfătarea burŃii. Tocmai de aceea avem nevoie de post, de lupta cu poftele, de purificarea
sufletului, pentru a putea primi lumina divină şi pentru a gusta frumuseŃea sublimă a învierii.
Nu lăsaŃi să treacă şi în anul acesta prilejul sfintei Învieri, fără sa vă bucuraŃi de adevărata lumină a lui
Hristos. InsistaŃi să-L cunoaşteŃi din toată fiinŃa pe Hristos cel viu. Nu-L mai căutaŃi printre aştrii, prin ceruri, prin
depărtări abstracte. Dumnezeu nu este aşa departe, El este aici, acum, El este înăuntru sufletului nostru. El este
viaŃa şi dorinŃa pură de a căuta adevărul fiinŃei noastre.
Să aprindem lumina inimii şi atunci vom simŃi că învierea există cu adevărat şi să răspundem din toată fiinŃa
noastră: „Adevărat a înviat”.
Pr. Prof. Dr. Nicolae Belean
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File de cultură şi istorie
la serbarea centenarului Bisericii Ortodoxe Române din
VârşeŃ.
Prof. NicolaeAdrian Păunescu
Biserica Înăl#area Domnului din Vârșe#, ridicată prin strădaniile comunită#ii românești în perioada 1911-1913, este
un veritabil monument al artei bizantine. Pe 9 mai 1911 a fost pusă piatra de temelie, iar un an mai târziu, în 1912 a fost
terminată construc#ia frumosului lăcaș sfânt, pentru ca pe 23 mai 1913 să
aibă loc sfin#irea de către Episcopul Caransebeșului, Miron Cristea, ulterior
ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (1925), devenit astfel primul
patriarh al creștinismului ortodox românesc.
Planul bisericii este de cruce greacă, cu bra#ele egale, ca majoritatea
bisericilor ortodoxe. Absida altarului este octogonală, iar bra#ele laterale
ale planului corespund unor coridoare laterale. Excep#ie face coridorul
sudic care se prelungește până în dreptul altarului, devenind astfel un
diaconicon. Materialul de construc#ie folosit este cărămida, exteriorul
având un aspect interesant fiind netencuit, iar cărămidă lăsată
aparentă.Biserica are trei intrări care permit accesul în biserică, una la
partea de apus, cea principală; una spre nord, în mijlocul absidei; iar una pe
partea sudică a bisericii, la capătul coridorului, în dreptul pronaosului.
Biserica este împăr#ită conform canoanelor ortodoxe, având tindă,
pronaos, naos și altar. În partea nord-vestică se află turnul clopotni#ă. Pe interiorul turnului se află scara ce asigură accesul în
cafasul bisericii, locul de unde cântă corul și în balconul lateral sudic, ce se sprijună pe coloane. În balconul lateral nordic
accesul se face pe o scară similară, doar că turnul existent se oprește la nivelul balconului și nu mai continuă. Din această
pricină biserica pare neterminată, dar arhitectul, Ferencsik Aladér din Lugoj, a gândit așa biserica pentru a străjui prin
impozan#ă ambele laterale ale bisericii, cea sudică și cea vestică, laterale care sunt paralele pe două străzi importante din
orașul Vârșe#. Biserica este acoperită cu tablă de cupru și are ornamenta#ii la cornișă. Cupola bisericii este așezată deasupra
naosului și este sprijinită pe un inel octogonal așezat pe pandantivi. Pandantivii, la rândul lor, sunt sprijini#i pe stâlpii
centrali ai bisericii, asa cum prevede arhitectura bizantină autentică. Cupola are 16 ferestre și se prelungește cu un tambur.
Lumina pătrunde în biserică prin ferestrele cupolei și prin cele trei mari registre de lumina#ie din păr#ile de sud, vest și nord.
Altarul este luminat de cinci ferestre.
Sculptura bisericii a fost executată de Nistor și Iosif Bosioc din Berliște. Ornamenta#ia sculpturii este de factură
barocă cu influen#e provinciale. Motivele cele mai des utilizate de sculptori au fost foaia de acant și decorul de frunze ce
înconjoară icoanele împărătești. Decora#ia mobilierului din biserică este mult mai simplă, dar iconostasul, chivotul, strănile
și tronul arhieresc sunt ornamentate puternic. Pictura edificiului a fost realizată de pictorul academic Virgil Simionescu.
Stilul de pictură este cel neobizantin, tempera grasă cu suport biologic, utilizat cu preponderen#ă în epocă. Pentru că este
încadrată în mici forme de pătrat, pictura din registrele superioare are aspect de mozaic.
Pictura bisericii respectă în mare parte exigen#ele erminiei bizantine, doar din loc în loc pictorul eludând rânduiala,
și credem, de fiecare dată, din motive de spa#iu, biserica fiind relativ mică pentru desfășurarea unui registru de pictură
complet. Sfântul altar are un singur registru de pictură, cel în care sunt zugrăvi#i sfin#ii ierarhi, iar deasupra pe calota
semisferică a altarului nu este așezată Maica Domnului, ci icoana Sfintei Treimi. Maica Domnului este pictată pe arcada
traveei ce desparte altarul de naos. Iconostasul are doar două regitre de pictură; primul cu icoanele împărătești, iar al doilea
cu praznicele mai însemnate de peste an, șapte la număr. Cu începere de la dreapta spre stânga este vorba de: Nașterea
Domnului, Botezul Domnului, Intrarea Domnului în Ierusalim, Înăl#area Domnului – care ocupă un loc central și pu#in mai
ridicat, Schimbarea la Fa#ă a Domnului, Învierea Domnului și Pogorârea Duhului Sfânt. Iconostasul se termină cu Sfânta
Cruce, de o parte și de alta a ei aflându-se icoanele Maicii Domnului și a Sfântului Ioan Evanghelistul.
Cupola are pictată pe calota ei pe Mântuitorul Pantocrator înconjurat de cetele îngerești, de Maica Domnu
lui și de Sf. Ioan Botezătorul. Scena se numește în erminia bizantină Liturghia cerească. Pe tamburul îngust de la baza
cupolei sunt pictate scene ale Patimiilor Mântuitorului Iisus Hristos. Pe pandantivi sunt picta#i Sfin#ii Evangheliști, iar în
partea dreaptă a naosului, pe timpanul arcadei ce sus#ine cupola, este scena cu Nunta din Cana Galilei.În partea similară este
pictată Cina cea de Taină.
Pronaosul este zugrăvit, fără a fi pictat. Excep#ie fac două scene așezate de-o parte și de alta a cafasului.Sunt picta#i
aici Sfântul Ioan Botezătorul (partea dreaptă) și Sfântul Apostol Andrei (partea stângă) care predică unor oameni îmbrăca#i
în costume populare românești. Toată pictura este un adevărat ansamblu de tematică religioasă şi, cu toate că nu este
desfășurată pe spa#ii mari, reușește să împlinească armonios rostul catehetic și duhovnicesc pe care îl are.
Această biserică este liantul tuturor românilor din Serbia şi a determinat oamenii de cultură din Voivodina să se
pregătească asiduu, pentru ca evenimentele din luna iunie 2013, să decurgă cât mai bine şi să nu fie decât prilej de bucurie în
sufletele românilor din Serbia şi din łara Mamă.

Din partea redacŃiei, urăm tuturor românilor din VârşeŃ şi din Serbia întreagă multă sănătate, bucurii şi
împliniri duhovniceşti întru mulŃi şi fericiŃi ani!!!!
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E părerea mea... ŞI O SCRIU!

de Alina Mihaela Fetescu-Iliescu

CredinŃa mai presus de orice
„Să crezi în Dumnezeu mai mult decât în tine, să crezi în El mereu, de-i bine, de e rău“ - aşa începe o cântare de-a
noastră şi cred că defineşte exact ceea ce reprezentăm noi, ceea ce ne defineşte. Orice problema am avea, trebuie să credem.
De atâtea ori ni s-a întâmplat să ne aflăm într-o situaŃie din care nu credeam că putem ieşi, însă în final se dovedeşte că ne-am
înşelat şi că Dumnezeu poate tot.
„Să zici o rugăciune, când plângi şi suferi greu; şi „Tatăl Nostru“ spune, şi crede-n Dumnezeu“- aşa continuă
cântarea. CredeŃi că putem spune noi prin alte cuvinte mai precise decât aşa? Eu cred că asta înseamnă TOT. Atunci când ne e
mai greu, nu trebuie să disperăm, ci să ne rugăm, să credem şi să ne lăsăm în mâinile Lui. Dumnezeu va avea mereu grijă de
copiii Săi, nu îi va lăsa să piară.
„’Nainte, mergi, ’nainte, şi tot ce-i greu înfruntă; şi-nfruntă tot ce-i greu, ‘nainte mergi mereu“ - sunt alte cuvintecheie ale credinŃei noastre. Probabil că nu există cântare mai explicită decât aceasta. Tot ce simŃit şi trăim în fiecare zi este
reprezentat aici şi nimic nu este lăsat deoparte, pentru că în viaŃă avem parte atât de bucurii cât şi de necazuri, însă bucuriile
sunt, poate, lăsate la o parte în momentul când apare o problemă şi uităm să ne bucurăm de ele, din pricina problemelor. Nu
trebuie să fim nemulŃumiŃi de ceea ce ni se oferă, trebuie să Îi mulŃumim lui Dumnezeu pentru bucurii, nu doar să îi cerem să
ne scape de necazuri. Şi mai trebuie ceva: trebuie să credem! CredinŃa ne face mai optimişti, ne face să vedem viaŃa cu alŃi
ochi, să ne gândim că după orice „ploaie“ iese „curcubeul“.
Sunt oameni care spun că nu există Dumnezeu, însă eu sunt sigură că greşesc. El există şi ne-o demonstrează în
fiecare zi, prin mai mici sau mai mari gesturi. Faptul că ne trezim în fiecare dimineaŃă este unul din gesturile Sale mari. Ce
poate fi mai scump decât să te trezeşti în fiecare zi?! Prin asta ne arată că există şi că ne iubeşte. Eu nu-L văd pe Dumnezeu ca
pe un bătrân Judecător, ci ca pe un vechi prieten care are grijă, mă priveşte în fiecare zi, îmi întinde o mână sau chiar ambele la
nevoie şi care surâde ori de câte ori surâd şi eu. Nu există iubire mai mare decât cea pe care ne-o poartă El - şi o poartă pentru
toŃi, chiar şi pentru cei care nu cred în puterea Sa.
Cred că asta este tot ce am vrut să vă pun la suflet în articolul acesta:
DUMNEZEU NE IUBEŞTE, IAR NOI TREBUIE SĂ ÎL IUBIM PE EL.

ESEUL MEU

DESPRE „ÎNĂLłARE”
sau „Lumina de la capătul tunelului”

A te înălŃa spiritual nu este acelaş lucru cu a te înălŃa fizic, a creşte în înălŃime. A te înălŃa spiritual este un
proces de lungă durată, pare uşor şi simplu când îl numeşti, dar în fond, este îndelung, anevoios. De multe ori
„luminiŃa de la capătul tunelului” nu se zăreşte şi totuşi trebuie să înaintezi, s-o cauŃi tu. „Lumina de la capătul
tunelului” reprezintă, conform celor mulŃi, o situaŃie grea, care, în timp se rezolvă, se luminează. Este şi aceasta o
explicaŃie.
Din punctul meu de vedere, tunelul reprezintă neştiinŃa. Trece omul prin această viaŃă orbecăind,
străbătând-o încet-încet. Dacă nu învaŃă nimic din cele petrecute în cursul ei, dacă nu trage concluziile corecte şi
învăŃămintele cele bune, degeaba ajunge să vadă „luminiŃa” pentru că este prea târziu, iar flacăra care abia a
apărut la capătul vieŃii este prea mică şi prea puŃin luminoasă să întreŃină o viaŃă. Este dureros dacă, după o viaŃă,
omul nu reuşeşte să-şi mărească „flacăra” de la capătul vieŃii, adică să se aleagă cu mai multe beneficii şi
înŃelepciune, din toate cele petrecute. „LuminiŃa” reprezintă ceea ce ai reuşit să înveŃi pe parcursul unei vieŃi,
este speranŃa ta de viaŃă. Dacă la capătul tunelului există doar „luminiŃa”, fără nimic altceva, înseamnă că
Dumnezeu nu te mai păsuieşte, că ai trăit în zadar.
Fiecare are în viaŃă ce-i este dat ca şi „talant”, ca şi dar de la Creator, dar şi o mulŃime de obstacole,
probleme, necazuri. Fiecare consideră ca ale lui sunt mai mari, mai dureroase, mai...mai.... Fiecare crede că are
dreptul la atenŃie mărită din partea lui Dumnezeu, pentru că el este...pentru că el este....
Dumnezeu este corect, drept, „democratic” în toate şi în totalitate! Fiecare este tratat după cum merită,
după cum şi-a folosit toată bogăŃia de calităŃi cu care l-a înzestrat Dumnezeu şi bineînŃeles, după cum a ales
„directia” în care au fost folosite. Una este să-Ńi ajuŃi semenul şi alta este să-i vinzi droguri. Este adevărat, cu
drogurile crezi că ajungi să-L vezi pe Dumnezeu, dar de fapt vezi „dumnezeul” creat de tine, vezi urâtul şi hidosul
din tine.
Dumnezeu nu trebuie chemat prin cuvinte. El se prezintă singur când consideră că omul a făcut ceea ce
trebuia şi, mai ales, El apare când omul întelege cine este el, cine este Dumnezeu şi nu se sperie când „dă ochii”
cu Acesta.
Prof. Stela Şerban
7

LUMINĂ PENTRU SUFLET
Sfântul Ioan Valahul - 12 mai

Pagina copiilor

ŞtiaŃi că ...
- Mihnea al III-lea Voievod sau Mihail Radu (1658-1659), care a fost şi el rob la
turci, s-a convertit la islam şi a ajuns domnitor în łara Românească, istoria
numindu-l din această cauză "Turcitul"? Ajuns în fruntea Ńării, s-a întors la
creştinism fiind primul domn care, după o jumătate de veac, a redeşteptat tradiŃia
bizantină în ceremoniile religioase.
- În vechime păgânii, turcii sau tătarii erau numiŃi agareni?
- Moaştele Sfântului Ioan Valahul nu ni s-au păstrat? Există posibilitatea ca trupul său să fi fost
aruncat în apele Bosforului sau îngropat de creştini într-un loc din jurul Istanbulului.
8

Să ne jucăm învăŃând!
Ajut-o pe Mihaela să găsească răspunsul la ghicitori şi apoi să le aşeze în ordinea corectă desfăşurării
evenimentelor!
Când fu răstignit Iisus,
Între doi tâlhari fu pus.
Pe cel ce s-a pocăit,
Domnul unde l-a primit?

Pe nedrept fu condamnat
Şi pe lemn fu spânzurat,
Dar mântuire ne-aduce
Domnul bun prin Sfânta ...

Cine-i cel ce-a fost silit,
Când Iisus s-a poticnit,
Crucea să I-o ducă-n spate,
Spre Golgota, printre gloate?

Dealu-acela blestemat,
Unde Crucea Lui a stat,
Fu Golgota, ce-n română
Se traduce ...

Între moarte şi-nviere,
Unde-a coborât Iisus,
Ca să tragă, cu putere,
Ceata drepŃilor în sus?

După ce-n mormânt fu pus
Trupul Domnului Iisus,
În Scripturi putem citi
C-a-nviat a câta zi?

(Rezolvarea din numărul trecut: am vorbit urât şi îmi pare rău; am râs de un coleg şchiop, dar apoi mi-am dat seama că am greşit şi i-am
cerut iertare.)

Acatistul Învierii Domnului - Condacul 13
O, Iisuse Hristoase, Cel ce ai călcat cu moartea pe moarte şi celor din morminte le-ai dăruit viaŃa, primeşte
ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această puŃină rugăciune. Şi dăruieşte-ne nouă, celor ce suntem
în mormântul nesimŃirii, viaŃă veşnică, ca să-łi cântăm łie: Aliluia!

Picătura de înŃelepciune!
"La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era
dintru început la Dumnezeu; toate prin El s-au făcut şi fără El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a
făcut".
(Ioan 1, 1-4)
"Căci Dumnezeu într'atât a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, pentru ca tot cel ce crede
într'Însul să nu piară, ci să aibă viaŃă veşnică".
(Ioan 3,16)

Pagini realizate de Prof. Ortensia-Diana RAłIU
Şcoala Gimnazială nr. 7, ReşiŃa
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Preot Emil VARGA - profesor de Religie

“VOX POPULI, VOX DEI”
Papa Francisc, un răsărit pentru Apusul Europei
Alegerea noului Papă de la Roma pur și simplu pot spune că m-a entuziasmat! Contrar unor păreri răutăcioase legate de
personalitatea Papei Francisc, de trecutul său în rândul iezui#ilor, de viziunile sale conservatoare atunci când vine vorba de imoralitate,
libertinaj sau chestiuni de bioetică, totuși, se pare că noua înscăunare de la Vatican este una de bun augur (cu toate că alegerea făcută a
gravitat în jurul cifrei 13!). De la prima apari#ie la balconul bazilicii Sfântul Petru, Papa Francisc ne-a cucerit inimile prin simplitate, prin
portul lipsit de opulen#ă (fără papucii roșii papali și fără cruce de aur la piept), prin mesajul său direct și orientat spre o via#ă practică în
Hristos și în Biserică. Acest om sparge tiparele papilor de până acum, aproape intangibili… el coboară în rândul oamenilor, stă de vorbă cu
ei și asta nu o face de ieri, de azi, ci de o întreagă via#ă, lucru mărturisit de cei pe care i-a păstorit mai înainte la Buenos Aires. Simt că acest
nou papă are o voca#ie a apropierii de cei simpli, tocmai de aceea îndeamnă credincioșii și clericii deopotrivă la o prezen#ă vie în Biserică și
în societate. Are o charismă aparte, ce mă face să-l compar cu unii papi preceden#i precum Ioan al XXIII-lea supranumit ,,Papa cel Bun'',
Ioan Paul I, ,,surâsul lui Dumnezeu'' ori Ioan Paul al II-lea, un papă globe-trotter, pentru pace și unitate creștină.
Cred că noul papă ales în scaunul episcopatului roman va putea răspunde unui timp al așteptării Bisericii Catolice dar și al
creștinătă#ii în general… pentru că se sim#ea demult nevoia unei înnoiri spirituale prin exemplul celor de sus… Chiar și gestul neașteptat al
papei Benedict al XVI-lea, acela de a renun#a la pontificat, pot spune că a mișcat încă o dată dimensiunea demnită#ii umane în fa#a
responsabilită#ilor, un bun prilej de medita#ie și pentru cei socoti#i ,,nemuritori'' în ochii supușilor și păstori#ilor de pretutindeni. Cu atât mai
dinamică poate fi înnoirea, dacă primul pas îl face episcopul, patriarhul ori chiar papa de la Roma! Asistăm la un moment istoric, de
atitudine a Bisericii în fa#a dimensiunii religioase, morale și sociale a vie#ii noastre, la un timp al schimbării pentru catolici și de ce nu, al
unei medita#ii speciale și pentru cei ortodocși: ierarhi, patriarhi, preo#i și credincioși… pentru că adeseori ne batem cu pumnul în piept când
vine vorba de moștenirea Sfin#ilor Părin#i și a tradi#iilor bizantine dar suntem atât de reci și nepăsători când ni se cere să facem un minim
sacrificiu pentru ceilal#i. Adeseori ne pierdem în tradi#ii și forme lipsite de via#ă și ne închipuim că suntem în gra#iile divine, însă, nu ne-am
îndepărtat oare, prea mult de cerin#ele și de așteptările Evangheliei Domnului Nostru Iisus Hristos? Cu câtă simplitate și dăruire ne-a
cucerit Iisus inimile și cu câtă complexitate și greutate ni-L exprimăm și-L mărturisim între noi!
Mărturisesc că atunci când am fost prima dată în pelerinaj la Asissi am putut sim#i într-un mod aparte spiritualitatea sfântului
Francisc, contrar așteptărilor mele de ortodox cu ștaif (sic!), incapabil până atunci să mai poată descoperi vreo spiritualitate în inima
Occidentului secularizat… Și totuși se întâmplase! Am în#eles că Europa Apuseană încă păstrează comori neperisabile și poate încă
transmite un mesaj creștin autentic pe care nici Schisma din 1054, nici Inchizi#ia, Reforma Protestantă ori revolu#ia industrială nu l-a putut
șterge ori pângări, rămânând dincolo de timp un exemplu grăitor pentru noi to#i: catolici, ortodocși, protestan#i, neoprotestan#i, credincioși
ori mai pu#in credincioși. Încerc să privesc mai departe cu optimism mersul vie#ii noastre, încercând zi de zi să pot descoperi bucuriile
simple și pașii mărun#i în calea unită#ii de credin#ă, de iubire, de speran#ă și iertare.

LA ASSISI…
Pasul aduce cu sine mirarea

Ca în pacea a toate și în toată iubirea

În locul în care vrei să ajungi,

Via#a să î#i fie o punte spre cer;

Tu, peregrin ostenit de căutare

Rămân cu ceilal#i, pe cale împreună,

Mângâiat și crescut la umbră de cruci.

Și eu ca și Francisc încă mai sper…

Ajungi la Assisi…
În duh franciscan se coboară tăcerea…
Nu-i loc mai adânc nici piatră mai rară

Pr. Emil Varga

Să î#i poată aduce cu sine chemarea…
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Clopotele în Biserică
Pr. Petrică Ghimboaşă
Cuvântul clopot provine din limba slavă „Klopotu”,şi defineşte un
obiect metalic în formă de pară, deschis în partea inferioară, prevăzut în
interior cu o limbă metalică mobilă, care lovindu-se de pereŃii interiori,
produc sunete melodioase. Clopotele bisericii dau timpului o măsură
liturgică, umplându-l de rost, îl fac pe creştin să iasă din tiparele cotidiene
ale vieŃii sale atenŃionîndu-l totodată de rostul său pe lume....mântuirea.
Ele se intebuinŃează pentru a ne atrage atenŃia în diverse momente ale
vieŃii: “cheamă vii, plânge morŃii şi împrăştie duhurile necurate”.
Misiunea acestora se rezumă în cuvintele întâlnite adeseori pe exteriorul
lor: "Pe vii îi chem, pe morŃi îi plâng, fulgerele frâng”.
Clopotele nu sunt creaŃii originale ale creştinismului, însă au fost
preluate şi încarcate cu un bogat sens duhovnicesc de către acesta.
Clopotele sunt găsite şi în armată, fiind prinse la hamurile cailor de luptă.
ClopoŃeii pentru cai, mentionaŃi de Profetul Zaharia (14, 20), pe care
stăteau scrise cuvintele "Sfântul lui Dumnezeu" erau ataşaŃi pe hamurile
cailor pentru a arăta “că din Ierusalim va veni mântuirea tuturor
neamurilor".
Mai întâi în cultul creştin apare toaca, ca şi modalitate de vestire ,de
anunŃ, mai apoi apare clopotul, în Apus în secolul al-IV-lea iar la noi în
Răsărit prin veacul al-IX-lea; cel care a introdus acest măreŃ obiect şi atât de trebuincios astăzi în biserică,a fost
Paulin de Nola din Campania (353-431). Primul papa care a dat importanŃă clopotelor în Apus , a fost succesorul
Sfântului Grigorie Dialogul, papa Savinian, iar în Răsărit, primele două clopote au fost trimise în dar împaratului
bizantin Mihail al III-lea (842-867), în anul 852, de către Ursus Patricianus, doge al VeneŃiei. Aceste doua clopote
au fost suspendate mai apoi, într-un turn de lânga Catedrala Sfânta Sofia din Constantinopol. Mai târziu după ce
turcii au cucerit BizanŃul, clopotele au fost o vreme interzise, smerita toacă luând din nou locul maiestoaselor
obiecte de cult.
Fiind socotit un obiect foarte important, clopotul se sfinŃeşte ori se stropeşte cu apă sfinŃită după o rânduială
specială. Nu oricum şi nu oricine poate să tragă clopotul în Biserică, orice lucrare săvârsită în Biserică are un rost
bine definit şi se face numai cu binecuvantare. Rugăciunea nu se desparte de nici o lucrare a bisericii, totul începe cu
facerea a trei metanii mici, cu trei închinaciuni.
Clopotele se bat la diverse momente din timpul unei zile liturgice, fie în combinaŃie cu toaca şi de regulă după
baterea acesteia, fie singure. Bătutul clopotelor se face, ca şi toaca, la începutul slujbelor şi la unele momente de
seama din cadrul acestora, la slujba de seară, de dimineată, la începutul Sfintei Liturghii, la citirea evangheliei, ca si
la unele dintre ierurgii (slujbe bisericeşti ). Clopotele se mai folosesc şi pentru a marca anumite evenimente sau
întâmplări din viaŃa credincioşilor: moartea unui creştin, când ele sună prelung, rar şi tânguios, în caz de incendii,
războaie sau revoluŃii ori alte evenimente deosebite, calamităŃi, inundaŃii, grindină,atunci ele bat precipitat şi
alarmant. Pe vremuri orice eveniment din comunitate era anunŃat de clopot, era reperul cel mai important în viaŃa
creştinului.
Clopotul se mai numeşte „zvon”,adică anunŃ, în unele părŃi din Banat şi Ardeal, apoi se mai numeşte „ang” sau
„anje” la plural, de la „angel”, înger, glasul îngerilor. La noi în Banat, mai ales pe Valea Almăjului dar şi în zona
Craina(de la Teregova pâna la CruşovăŃ), atunci când se bat clopotele la biserică pentru orice eveniment,
credincioşii exclamă: „bat anjile”. În zona de şest a Banatului sau în „pusta Banatului” însă, se spune că „se trag
zvoanele”, semn că s-a întâmplat ceva cu cineva sau ceva, sau începe slujba la biserică.
În vechime, nu de mult, când se băteau clopotele sâmbătă seara de Vecernie, oamenii se lăsau negreşit de la
muncă, până luni de dimineaŃă, aveau mare evlavie de cele sfinte, căci spuneau: „a intrat părintele la slujbă şi se
roagă pentru noi”, fapt ce pentru ei era un mare lucru ,de aceea ei se pregăteau cum se cuvine pentru duminică sau
sărbătoarea respectivă fără a mai munci ceva. La sat ,de obicei cei mai în vârstă ştiu deja atunci când se trag
clopotele pentru ce se trag, au învăŃat de la moşii lor şi au respect pentru o persoană sau un eveniment prin
descoperirea capului şi facerea semnului sfintei cruci în acel moment. Sunt lucruri frumoase, tradiŃii şi obiceiuri
deosebite ce încă se mai păstrază din fericire, semn că totuşi omul se mai apleacă prin smerenie în faŃa celor sfinte.
Clopotul nu este doar un obiect liturgic ci mai ales un sunet, un cântec, o melodie ce ne însoŃeşte pe noi creştinii de
la naştere şi până la mormânt.
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E bine de ştiut!
Pr. Petru Berbentia
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ANUNłURI IMPORTANTE
Nu se fac nunŃi:
În toate zilele de post de peste an
În zilele praznicelor împărăteşti şi în ajunul lor ( 1-2 februarie, 12-13 iunie,
22,23,24 iunie, 14-15 august, 7-8 septembrie, 14 septembrie)
În săptămâna lăsatului de carne (11- 17 martie 2013)
În Postul Sfintelor Paşti (18 martie-4 mai 2013 )
În Săptămâna Luminată (5- 12 mai 2013)
În Postul SfinŃilor Apostoli Petru şi Pavel (26 - 28 iunie 2013)
În Postul Adormirii Maicii Domnului (31iulie-14 august)
În Postul Naşterii Domnului (15 noiembrie - 24 decembrie)
De la Naşterea Domnului până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie)

Nu se fac parastase
În ziua Praznicelor Împărăteşti
În săptămâna brânzei: 11 - 17 martie 2013
În zilele de luni până vineri din Postul Mare
În Săptămâna Patimilor şi Săptămâna Luminată
De la Naşterea Domnului până la Botezul Domnului (25 decembrie - 6 ianuarie)

Posturile de peste anul 2013
Postul Sfintelor Paşti 2013 : 18 martie - 4 mai 2013 (Sfintele Paşti pe 5 mai 2013)
Postul SfinŃilor Apostoli Petru şi Pavel 2013: 26 - 28 iunie 2013
Postul Adormirii Maicii Domnului: 31 iulie - 14 august
Postul Naşterii Domnului: 15 noiembrie-24 decembrie
Toate zilele de miercuri şi vineri de peste an, în afara celor notate cu HarŃi
Trei zile exceptionale: Ajunul Bobotezei (5 ianuarie), Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul
(29 august) şi ÎnălŃarea Sfintei Cruci (14 septembrie)

IMPORTANT !
În data de 16 iunie 2013 se va serba
centenarul Catedralei româneşti din
VârşeŃ

Catedrala Ortodoxă
Română din VârşeŃ
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