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VREDNICIA ŞI NEVREDNICIA NOASTRĂ
Oare cât vom mai putea să ducem in chip ipocrit rolul de cunoscători şi vrednici ai ,,celor

Înalte''? Pentru că omul, in sinea lui, nu poate fi decât subiectiv, raportându-se întotdeauna mai întâi şi
mai întâi la propria persoană. Cine se poate socoti vrednic înaintea lui Dumnezeu? Imediat am fi
tentaţi să spunem că ,,eu...nu! poate altul...'' însă această întrebare poate aduce cu sine şi starea de
reală nevrednicie dată tocmai de senzaţia de suficienţă a propriei cunoaşteri spirituale ori materiale.
Şi atunci... ar putea întreba altcineva cineva: ,,Ei bine, ce-i de făcut? Să fiu mereu nemulţumit?''. Nu,
în niciun caz răspunsul nu poate suporta egoismul ori frustrările propriilor ambiţii. Permanent însă ar
trebui căutată conştiinţa binelui împlinit, pe măsura responsabilităţilor fiecăruia dintre noi, o stare
privită ca pe un dat firesc, nu ca pe o excepţie: Aşa şi voi, când veţi face toate cele poruncite vouă, să
ziceţi: Suntem slugi netrebnice, pentru că am făcut ceea ce eram datori să facem. (Luca 17:10). Când
vine vorba de
vrednicia primirii
sfintelor taine ale
B i s e r i c i i , î n
special a Sfintei
E u h a r i s t i i ,
discuţiile în mod
o b l i g a t o r i u
trebuie mutate
p e u n t e r e n
d u h o v n i c e s c .
Cel ce vrea să se
a p r o p i e d e
Dumnezeu şi de
Cina cu El are
nevoie de o stare
a p a r t e , d e
lepădare de tot
ce-i lumesc... şi
doar atunci, cu
f r i c ă d e
Dumnezeu, cu
credin ţă ş i cu
d r a g o s t e s e
poate apropia,
după cum sfântul apostol Pavel recomanda aceste realităţi dumnezeieşti celor din Corint: ,, ă se
cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar. Căci cel ce mănâncă şi
bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind trupul Domnului.'' (I Corinteni 11:28-29).
Înainte de a ne întreba de suntem vrednici ori nevrednici cred că mai degrabă ar trebui să fim sinceri
cu propriul sine, să fim conştienţi de neputinţele, de limitele şi de toată simplitatea care ne poate
apropia de Dumnezeu. Credincioşilor adesea li se recomandă păstrarea unui echilibru între
împlinirea rânduielilor atât ca formă dar mai ales ca fond existenţial. În pilda Vameşului şi a Fariseului,
Mântuitorul Însuşi ne pune laolaltă în lumină chipul vredniciei şi al nevredniciei; recunoaşterea stării
de nemulţumire şi de neputinţă lăuntrică ne poate aduce îndreptarea pe calea cea bună. În cauză,
problema se poate rezolva de la sine cu următoarea recomandare scurtă: să dobândim virtuţile
fariseului dar totodată să avem şi pocăinţa vameşului. Pentru a ne păstra în continuare această stare
de binecuvântare în tot ceea ce avem ori vom avea de împlinit, sfatul marelui apostol Pavel oferă
creştinilor propriul exemplu, tipic pentru vrednicia şi nevrednicia noastră: ,,...eu sunt cel mai mic dintre
apostoli, care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am prigonit Biserica lui Dumnezeu.
Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt; şi harul Lui care este în mine n-a fost în zadar, ci m-am
ostenit mai mult decât ei toţi. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine.'' (I Corinteni 15:9-
10). În loc de concluzie, să ne punem în rânduială viaţa, căci orice regret ulterior poartă în sine ecoul
binelui nefăcut. Cine are urechi de auzit, să priceapă!

Prof. Pr. Emil Varga
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Relaţia Sfânta Cruce - Sfânta Euharistie
în cadrul credinţei creştine.

Căderea în păcat a primilor oameni, din cauza neascultării faţă de Dumnezeu, a împins omenirea în
braţele diavolului, care a împilat-o cu robia, durerea şi moartea. Pomul cunoştinţei binelui şi al răului trebuia să

fie pentru om o binefacere şi un dar nepreţuit, dacă îl asculta
pe Dumnezeu, însă neşansa de a nesocoti porunca lui
Dumnezeu l-a dus în faţa unei înşelăciuni, care i-a devenit
blestem şi povară. Omul a fost izgonit din Rai,
nemaiputând să guste din pomul vieţii, care l-ar fi făcut
nemuritor- atât el cât şi păcatul său.

Cele două simboluri- pomul cunoştinţei binelui şi
al răului şi pomul vieţii - sunt prefigurări sau preînchipuiri
ale Sfintei Cruci în Vechiul Testament. Anunţarea
importanţei Sfintei Cruci nu se limitează doar la aceste
două simboluri, ci continuă pe tot parcursul Vechiului
Testament: stejarul Mamvri (cel al teofaniei avraamice),
toiagul lui Moise, toiagul odrăslit al lui Aaron, şarpele de
aramă înălţat în pustie, braţele ridicate de Moise în semnul
crucii în timpul luptei evreilor cu amaleciţii, litera

grecească Tau (litera T, ce are formă de cruce). Astfel, Sfânta Cruce este anunţată drept parte din planul de
mântuire al omului. De ce spun asta? Dumnezeu nu l-a părăsit pe om şi i-a promis un Răscumpărător în
persoana Fiului Său, Domnul Iisus Hristos. De vreme ce omul a fost înşelat printr-un lemn de către diavol, se
anunţă că înşelătorul va fi la rându-i înşelat printr-un lemn şi anume lemnul Crucii.

Venirea pe pământ a Domnului Hristos a marcat planul de recapitulare a omenirii în vederea
mântuirii. Întreaga Sa activitate pământească este însoţită de minuni, semne, vindecări, exorcizări şi învăţături,
care aveau scopul de a-i reforma din temelii pe cei ce-L ascultau şi trecerea la o nouă viaţă şi anume în Hristos.
Nu toţi au dorit să împărtăşească învăţăturile lui Hristos şi văzând amploarea pe care o ia predica Sa, au hotărât
să-L omoare. Această crimă trebuia să fie discretă, ca să nu atragă furia poporului. De aceea, fariseii caută
ajutor în prinderea lui Iisus şi îl primesc din partea lui Iuda Iscarioteanul, care se oferă să-l predea pe Iisus
fariseilor în schimbul a 30 de arginţi.

Domnul Hristos cunoştea planurile fariseilor şi dorea să-şi desăvârşească planul de mântuire al lumii
prin promovarea Legii iubirii şi prin înlocuirea jertfelor sângeroase cu o jertfă nesângeroasă- Sfânta Euharistie.
Drept urmare, în ultima săptămână a vieţii Sale pământeşti, Domnul Hristos celebrează ultima cină cu ucenicii
Săi (având în vedere că se apropia Paştile) şi instituie Taina Sfintei Euharistii sau a Sfintei Împărtăşanii.
Această Taină va deveni chintesenţa noii religii, anume a celei creştine sau a bucuriei şi a luminii.

De ce era nevoie de Taina Euharistiei? Domnul Hristos ştia că se apropie sfârşitul vieţii Sale
pământeşti şi nu voia ca apostolii Săi să nu înţeleagă sensul
sacrificiului Său. Astfel, la Cina cea de Taină, pâinea şi vinul vor
deveni simbolurile Trupului şi Sângelui Său, care se jertfesc
înaintea Tatălui ceresc spre iertarea păcatelor. De acum înainte,
oricine va mărturisi credinţa în jertfa mântuitoare şi se va
împărtăşi cu Trupul şi Sângele Domnului, nu va mai muri(nu va
mai trăi sub imperiul fricii dispariţiei) ci va fi viu şi va dobândi
mântuirea.

Din punct de vedere liturgic, Taina Euharistiei este
legată în mod indivizibil de Taina Crucii, explicându-se una prin
cealaltă. Jertfa de pe Cruce nu ar fi avut sens fără împărtăşirea cu
Hristos, sub forma pâinii şi a vinului (explicarea faptului că pâinea şi vinul vor deveni simboluri ale Trupului şi
Sângelui lui Hristos, jertfa de pe Golgota transformându-se în jertfa nesângeroasă din cadrul Sfintei Liturghii),
precum nici Euharistia nu ar fi avut sens fără jertfa hristică,sângeroasă şi mântuitoare.

În concluzie, putem afirma că relaţia Sfânta Cruce-Sfânta Euharistie este una complementară,
ajutându-ne să pătrundem în misterul liturgic şi să înţelegem mai bine credinţa noastră strămoşească. Fără
Cruce, nu ne transformăm în omul cel nou, iar fără Euharistie nu ne putem mântui.

„Cine are urechi de auzit, să audă!”
Prof. drd. NicolaeAdrian Păunescu
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Un bun prieten, iconar cunoscut, mi-a trimis un interviu cu Dan Mihalcea, regizor de film,
operator de imagine şi artist fotograf. M-am gândit că este interesant şi pentru cititorii revistei
noastre să citească măcar câteva din gândurile acestui artist complex. Voi reda o parte din

interviu, pentru a vă edifica.
...........
Dan Mihalcea este regizor de film, operator de imagine şi artist fotograf. Este născut în Râmnicu Vâlcea. A
absolvit Facultatea de Arte, specializarea Regie de Film şi Televiziune, a Universităţii Hyperion din Bucureşti.
S-a format ca om de televiziune la Râmnicu Vâlcea la cele două televiziuni locale, Vâlcea 1 şi Etalon. A lucrat
aici din 1995 până în 2002 pe poziţiile, în ordine cronologică: editor de montaj, regizor de montaj, operator de
imagine, realizator de film documentar. Din 2003 a lucrat la televiziunile centrale: B 1 TV, Prima TV, Realitatea
TV, Antena 1, Antena 3, GSP TV, Kanal D şi la Studioul Sahia Film pe poziţiile: regizor artistic, regizor de platou,
operator de imagine şi operator de film.
.....
- „Canonicon”, un titlu incitant pentru o expoziţie de fotografie, domnule Dan Mihalcea.
În urmă cu câţiva ani am vorbit cuiva, nu mai

ştiu cui, despre faptul că sunt autorul lucrărilor
acestei expoziţii şi că mi-am făcut şi un site cu
acelaşi nume. Ai fost iute, mi-a zis, ai ocupat
domeniul Canon şi Nikon la un loc. N-are nici
măcar o legătură. Este adevărat că există
samsari ai site-urilor care ocupă domenii cu
nume importante de persoane şi de firme pe care
le vând apoi cu bani mulţi.

- Despre ce ne vorbiţi în această expoziţie? Care
este mesajul ei?
În lucrările expoziţiei itinerante de fotografie

religioasă Canonicon vorbesc despre dogmă,
drum drept şi lumină, mai ales despre lumină, în
ceea ce priveşte semnificaţia. Din punct de
vedere plastic vorbim tot despre lumină prin
clar-obscur şi detaliu. Prin lucrările Canonicon încerc să ating o vibraţie ca... o mişcare a minţii în somn. Aşa
vorbeşte Ioan Scărarul despre vis, că este mişcarea minţii în somn odată cu nemişcarea trupului.
.......
- În fotografiile dvs nu aţi redat întregul...
Mi-am propus ca să nu dezvălui în întregime obiectele pe care le-am fotografiat. Prin artă trebuie să lași

imagina%ia să zboare. Este condi%ia necesară pentru ca o activitate umană se devină artă. Este valabil și pentru
autor și pentru beneficiarul ei. Sunt câteva tochi%e în expozi%ie pe care le-am încadrat în așa fel încât cel care
privește să-și pună întrebări. Nu mi-am propus să aduc neapărat un cult sfinţilor sau icoanelor prin aceste
lucrări. Nu mi-am propus să vorbesc, prin imagini, evident, despre arhitectura şi arta funerară.
.......
- Prin arta dvs atingeţi mai multe dimensiuni, atât interioare cât şi exterioare. Fotografiile dumneavoastră ies
din tipare. Mereu apare dihotomia spaţiu/timp.
Spaţiul şi timpul sunt două constante. Într-o televiziune de ştiri, am lucrat la două dintre ele, timpul se contractă
iar spaţiul se dilată, devine infinit. Aşa simt. Într-un timp relativ scurt trebuie să pui în „pagină” ceea ce se
întâmplă în spaţiul care se umflă ca un balon. Nu am avut şi nici nu mi-am dorit să am veleităţile unui
corespondent special. Nu am fost niciodată un om al riscului. Acest fapt nu m-a împiedicat, însă, să nu fiu un om
al cabinetului, un om al interiorului. A cunoaşte oameni şi locuri a rămas pentru mine lucrul esenţial. Prin
fotografia Canonicon încerc o extindere a timpului şi o reducere a spaţiului. Spaţiul concret într-un timp relativ
este ceea ce vreau să descopăr prin clarobscur şi prin detaliu unde profunzimea de câmp este mică. ”... unele
mici amănunte de detaliu”, aşa spune bătrânul Muşatescu prin vocea Mizei. Graba de a vedea şi de a cunoaşte
cât mai multe are ca rezultat suprimarea văzului.
........
Interviu de:
Iconar Matei SCHINTEIE

„ Fotografia te învaţă să vezi“
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Eseul meu

IISUS A AJUNS IAR " PREA DEVREME?"
După 2000 de ani și mai bine, am ajuns iar la "cosit". Tot ceea ce se întâmplă în jurul meu dovedește

acest fapt, desi foarte mul#i n-ar zice.
Este adevărat, când te preocupă doar marca mașinii precum și mărimea contului din bancă, nu te

mai preocupă să îngrijești și florile din casă, care sunt în pericol să se usuce pentru că nu le bagă nimeni
în seamă. Și când zic „florile din casă”, mă gândesc la so#ia, copilul, mama-soacră, bătrânul tată ...

Tot așa e și cu Iisus!
Când a venit prima dată printre oameni, acum 2ooo de ani, a găsit o societate destrămată, in care

distractiile si aurul reprezentau totul.
Familia era de ochii lumii. Singurele familii
si cetateni despre care se merita sa-i
aminteasca,i-a folosit ca personaje in
Pildele sale,care de altfel sunt adevarate
invataminte si modele din viata.Preotii,l-au
recunoscut pe Iisus,L-au invinuit de pricini
inventate pentru a scapa de EL,pt.a nu li se
diminua lor puterea. Era vremea cand
puterea religi-oasă reprezenta puterea
suprema in stat.

Acum a venit din nou......Iisus...........
Nimeni nu crede. Fiecare este prea ocupat
sa-si amin-teasca de Dumnezeu. Femeile
cu treburile casei, servici, etc., etc, foarte
solicitate. Bărba#ii la unu, două sau 1oo de
servicii, să câștige bani pentru a „orna“
membrii familiei cu cât mai multe haine, aurituri, pantofi de calitate sau de firmă.

Dumnezeu? Da, există pentru ei, pentru majoritatea, ca un principiu. Adica ei, ÎL dau jos din „cui“
când spun copilului sau altcuiva că „te bate Dumnezeu“. Este folosit pe post de "bau-bau".

Ce pot spune este că: Dumnezeu a venit iar prea repede, iar i-a găsit pe to#i „nepregăti#i.“ Oare vor
fi vreodată pregăti#i? Atunci ce pretentii aveti?

Și zice Dumnezeu:
-Bat la poarta inimii tale, îmi deschizi?
-Da, Doamne,Tu ești nădejdea noastră de acum și din-totdeauna. Iartă-i, ca nu știu ce fac,... sau poate
știu, dar atât pot și nu doresc mai mult.... sau nu-i ierta..........poate își revin............

Și ce zic eu?
Îi iubesc, așa cum sunt, că sunt ai mei, sunt neamul și na#ia mea.
Promit să scriu articole, ca, prin ceea ce transmit să le luminez mintea, si, dacă se poate, sufletul.

Mă rog de fiecare în parte, mă adresez sufletului fiecăruia, să vadă și să în#eleagă tot ce este
lumina, buna-cuviin#ă, moralitate și să le aplice.

Doamne, nu stiu ce să zic! „Nu pleca“ sau „Mai vino“, dar ajută-mă, nu mă lăsa singură..!!!!

prof.Stela Șerban
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ASTA e părerea mea..... ŞI O SCRIU! Alina-Mihaela Fetescu-Iliescu

ÎNCEPE O NOUĂ ETAPĂ A VIEŢII

Scriu la această revistă de aproape 11 ani. De atâ#ia ani mi-a#i aflat toate gândurile,
zbuciumările, nelămuririle, dar și convingerile, dorin#ele și bucuriile. A#i învă#at să mă cunoaște#i și să
râde#i sau să vă întrista#i cu mine. A#i fost parte la tot ceea ce a însemnat creșterea mea ca persoană, la
schimbările din via#a mea. Tocmai de aceea, acum îmi doresc să împărtășesc cu voi, cititorii, o altă
bucurie din via#a mea.

Am aflat de ceva vreme, că voi deveni mămică și trebuie să recunosc că nu pot fi mai fericită de
atât. Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile și
ne va trimite o binecuvântare.

În momentul în care afli această veste
mult dorită, începi să î#i faci griji de tot felul; te
întrebi dacă va fi sănătos, dacă vei reuși să fi
un părinte bun, dacă ai să po#i să îi
îndeplinești toate dorin#ele, dacă vei avea
vreun sprijin din partea cuiva etc. Toate
aceste gânduri î#i trec prin minte foarte
repede. Mai apoi î#i dai seama că, până la
urmă, numai Dumnezeu știe ce va fi și că e
inutil să î#i faci atâtea griji și gânduri. Mi-am
dorit să am copii cam de când mi-am dat eu seama că la un moment dat voi deveni adult și că asta este
cea mai frumoasă parte în a crește. Și totuși, gândul că voi aduce pe lume o nouă via#ă îmi dă o anumită
stare de anxietate, mă face să încep din nou să îmi pun întrebări. Incepi să î#i dai seama prin ce au trecut
părin#ii tăi, la cât de mult te-au dorit, la ce griji își făceau, la cât de bine le-a reușit totul și începi, parcă,
să îi apreciezi și mai mult decât înainte. Eu numesc asta creștere, sau, mai bine-zis, bună-creștere.

Pentru mine cel mai greu lucru este faptul că sunt departe, că nu pot mereu să cer un sfat cui
cred eu că m-ar putea ajuta cel mai mult; nu pot să îi spun fricile mele, pentru că asta ar face-o să se
îngrijoreze. În momente ca acelea, nu pot decât să îmi dau seama că am o singură variantă, să îi spun
frământările mele și să cer sfat de la singurul care e mereu, în orice clipă, lângă mine, Dumnezeu. Lui îi
spun tot, pe El Îl întreb ce pot să fac, cum e mai bine. El este Cel care îmi #ine locul mamei.

Tot ce pot să spun este că ori de câte ori am avut nevoie, Dumnezeu mi-a fost alături și m-a
îndrumat pe cea mai bună cărare. De aceea nu pot decât să spun tuturor să creadă, să ridice ochii și
spre cer, să nu rămână mereu doar cu fa#a aplecată la lucrurile care ne înspăimântă, să nu uite că atunci
când avem nevoie, EL ESTE ACOLO ȘI NE AJUTĂ.

"Exista un singur copil frumos in toata lumea, dar acesta sta in bratele tuturor mamelor din lume". (proverb
chinezesc)

"Maternitatea te umanizeaza. Totul se reduce la esential". (Meryl Streep)

"Bratele mamei sunt tandrete, iar copiii dorm cel mai bine in ele".  (Victor Hugo)

"Barbatii sunt ceea ce mamele lor au stiut s afaca din ei". (Ralph Waldo Emerson)

"Mama este primul lucru la care te gandesti cand esti tulburat, trist sau singur". (Emily Dickinson)

"Daca evolutia chiar functioneaza, cum se face mamele au doar doua maini?" (Milton Berle)

"Mamele cearta si iubesc in acelasi timp, cu la fel de multa dragoste. Doar ele au aceasta abilitate". (Pearl S.)
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Sfântul Ioan Botezătorul este
ultimul dintre proorocii care au vorbit
poporului evreu despre venirea lui
Mesia şi pregătindu-l pentru aceasta.
Naşterea sa s-a petrecut într-un mod
minunat. Părinţii lui au fost preotul
Zaharia şi Elisabeta care au locuit în
satul En Kerem (Ein Kerem sau Ain
Karim) la câ ţ iva ki lometr i de
Ierusalim. Zaharia a trăit în sec.I î.Hr.
şi a fostul fiul lui Barach, din seminţia
lui Levi, fiind preot în Templul din
Ierusalim. Soţia lui, Elisabeta, sora
Sfintei Ana, mama Maicii Domnului,
era şi ea tot din neamul lui Aaron. Deşi
"erau amândoi drepţi înaintea lui
Dumnezeu, umblând fără prihană în
toate porunci le ş i rânduiel i le
Domnului"(Luca 1,6), nu aveau nici un
copil, fapt considerat ca fiind o
pedeapsă de la Dumnezeu. Cei doi
sfinţi au continuat să se roage pentru
dobândirea unui copil, în ciuda vârstei
înaintate, rugăciuni care în cele din urmă au fost
ascultate. Atunci când preotului Zaharia i-a venit
rândul să slujească la Templu, i s-a arătat
arhanghelul Gavriil care a vestit naşterea lui Ioan.
Despre el, îngerul a spus că se va umple de Duh Sfânt

încă dinainte de a se naşte, iar la vremea
potrivită, va vesti oamenilor venirea lui
Iisus Hristos. Îndoiala lui Zaharia
atrage, însă, pedeapsa divină: va
rămâne mut până se vor împlini cele
hotărâte de Dumnezeu.

Naşterea băiatului a fost un prilej de
bucurie pentru rudele şi vecinii
preorului Zaharia. La opt zile de la
naşterea băiatului, rudele s-au strâns în
casa lui Zaharia să aleagă un nume, aşa
cum era obiceiul, şi i-au pus numele
tatălui său. Dar Elisabeta s-a opus,
spunând că numele noului-născut va fi
Ioan, numele ales de Dumnezeu.
Întrebat, preotul Zaharia a scris pe o
tăbliţă tot numele Ioan şi, demonstrând
astfel încrederea sa deplină în
Dumnezeu, a putut din nou să
vorbească. Umplându-se de Duh Sfânt,
preotul Zaharia a proorocit: "Iar tu
pruncule, prooroc al Celui Preaînalt te
vei chema, că vei merge înaintea feţei

Domnului, ca să găteşti căile Lui."(Luca 1,76).
La şase luni după naşterea lui Ioan, regele

IrodAntipa a poruncit uciderea băieţilor mai mici de
doi ani. Regele spera ca printre cei ucişi să fie şi
Pruncul Iisus, care se născuse între timp. Tradiţia

spune că, temându-se pentru viaţa copilului ei,
Elisabeta l-a luat şi a fugit cu el în cel mai înalt
munte din pustiu. La venirea soldaţilor,
muntele s-a despicat şi Elisabeta şi Ioan au
intrat în peştera care le va fi de acum locuinţă.
Furios că pruncul nu a fost găsit, regele a
poruncit soldaţilor să-l prindă pe preotul
Zaharia. Pentru că nu a vrut să spună unde s-au
ascuns Elisabeta şi Ioan, Zaharia a fost omorât
în Templul lui Dumnezeu. La patruzeci de zile
de la moartea lui Zaharia, a murit şi Elisabeta,
iar micul Ioan a fost luat sub aripa protectoare a
unui înger trimis de Dumnezeu. Acesta a avut
grijă de Ioan şi l-a pregătit pentru misiunea pe
care o va avea de îndeplinit.

LUMINĂ PENTRU SUFLET

Pagina copiilor

Ştiaţi că ...

Ø Numele provine din limba ebraică şi înseamnă ? Acest nume esteIoan Dumnezeu a avut milă
printre cele mai frecvente la popoarele creştine şi aminteşte dragostea şi mila fără de sfârşit ale lui
Domnului pentru noi oamenii.

Ø O legendă creştină spune că în peştera unde s-au ascuns Elisabeta şi micul Ioan de furia soldaţilor,
printr-o minune, a început să curgă un izvor de apă şi a crescut un finic? Când sosea vremea
mesei, acesta se apleca şi le oferea roadele sale, după care se ridica.

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul - 24 iunie
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Pe urmele lui Hristos

Picătura de înţelepciune!

Ajută-l pe Sfântul Petru să ajungă la ceilalţi apostoli pentru a primi şi el harul divin la
Pogorârea Sfântului Duh!

Templul din Ierusalim: pridvorul lui Solomon

Templul din Ierusalim era construit într-un patrulater cu toate laturile egale, fiecare latură având 38 de
metri. Interiorul patrulaterului era amenajat cu
terase, Templul aflându-se în centru, pe cea mai
înaltă terasă. Pereţii interiori ai curţii erau dublaţi
cu pridvoare (galerii) susţinute de coloane din
marmură albă. Pridvorul din partea de răsărit,
numit şi " a fost o aleePridvorul lui Solomon",
acoperită, lată de 30 de coţi, care avea două

rânduri de stâlpi înalţi de 25 de coţi. Pardoseala era din piatră colorată, iar
acoperişul din lemn de cedru. În acest pridvor se adunau, de obicei,
Mântuitorul Hristos şi apostolii Săi: "Iisus umbla prin Templu, în pridvorul
lui Solomon" (Ioan 10, 23).

Acatistul âSf ntului Duh - Condacul al 3-lea
O, Preaadâncă Taină! Dumnezeule, Duhule Necuprins cu mintea, Care împreună cu Tatăl şi cu Fiul toate le-ai

zidit! Tu ai împodobit cetele îngerilor de Sus întru lăcaşul luminii celei neapropiate. Tu ai chemat la fiinţă, cu strălucirea
slavei, cetele de foc ale luminătorilor cereşti. Unind Tu trup şi suflet într-o minunată alcătuire, ai zidit neamul omenesc;
pentru aceasta, toată suflarea Te laudă şi cântă:Aliluia!

" Un gând frumos poate fi ca o biserică, în care omul îşi odihneşte sufletul." Regina Maria a României
" te face dulce, te fac puternic, te fac uman, te fac umil, te face săFericirea încercările regretele eşecurile succesul

străluceşti, te face să continui."Dumnezeu Mahatma Gandhi
" îmi spune că Dumnezeu trebuie să existe. îmi spune că niciodată n-am să-L pot înţelege. Dar îmiŞtiinţa Mintea inima

spune că nici nu trebuie să o fac." Dan Brown
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Jertfă şi Înviere… din iubire
Pr. Sergiu Dalea

Paginile Sfintei Scripturi vorbesc din scoarţă în scoarţă despre iubirea lui Dumnezeu, începând
cu facerea lumii şi până la restaurarea lumii printr-un pământ nou şi un cer nou, în cartea Apocalipsei lui
Ioan. Se spune în paginile Ei că Dumnezeu a crat lumea din iubire şi din iubire pentru oameni şi-a dat
unicul Fiu drept jertfă pentru răscumpărarea nostră.

Tot dintr-o dragoste divină, greu de
înţeles pentru mulţi dintr noi, Dumnezeu
pedepseşte spre îndreptare pe evrei în
întregă istoria lor, fie cu o robie în Egipt, fie
cu o alta în Babilon, ba cu o molimă, ba cu
o foamete, etc., dar tot Scriptura spune că
Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului,
ci să se întoarcă şi să fie viu. Iar acest lucru
ne dă nădejdea şi încrederea în iubirea
divină şi în purtarea de grujă a lui
Dumnezeu faţă de noi fii Lui.

SfântulApostol Pavel în prima Epistolă
către Corinteni, capitolul 13, vorbeşte
foarte frumos despre dragoste, mai exact
despre o dragoste dualistă, raportată la
relaţia omului cu Dumnezeu, dar şi la
relaţiile inter-umane. Acest imn al dragost,
cum a fost numit, este în marea lui parte o
contradicţie deplină înşirând un număr de
harisme primite din partea lui Dumnezeu,
dar fără să fim vrednici de ele, precum şi o
înşiruire de atribute morale, dar lipsite de
sens în absenţa dragostei, dar pentru a fii
mai bine înţeles o să citez textul:
„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale
îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am
aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi
de aş avea darul proorociei şi tainele toate
le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş
avea atâta credinţă încât să mut şi munţii,
iar dragoste nu am, nimic nu sunt.

Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de
aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste
nu am, nimic nu-mi foloseşte. Dragostea
înde lung rabdă ; d ragos tea es te
binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu
necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci
se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu
cade niciodată.”

Spunem de multe ori că ne-am săturat de ţara asta în care trăim că viaţa este grea şi lipsuri sunt
multe şi că ne vine să luăm lumea la picior pentru că în alte locuri este mai bine şi oamenii sunt mai
deştepţi, civilizaţi şi primitori, am fii chiar dispuşi să învăţăm şi chineza, dar la prima „abatere” am coborâ
vreo doi sfinţi pe capul chinezului, uitând de porunca dragostei pe care toţi am fost îndemnaţi să o
aplicăm: „Poruncă nouă vă dau vouă: să vă iubiţi unul pe altul precum eu v-am iubit pe voi.” (Ioan 13, 34)
Chiar dacă am ştii limba îngerilor şi nu avem dragoste faţă de Dumnezeu şi de creaţia lui, nimic nu ne-ar
folosi, am răsuna ca o trompetă spartă, cu un zgomot neplăcut şi asurzitor, şi nu precum un flaut duios şi
lin.

>>>>>>
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Spunea Mântuitorul că o credinţă cât un
grăunte de muştar poate muta şi munţii din loc,
dar lucrul acesta nu se poate întâmpla dacă ne
lipseşte credinţa, văzând în acest sens strânsa
legătură dintre credinţă şi dragoste. Nu pot
exista în armonie una fără alta, deoarece
credinţa sprijină dragostea, iar dragostea
întăreşte credinţa. Dacă există credinţă fără
dragoste, nimic nu ne foloseşte, după cuvintele
Apostolului, iar dacă există dragoste fără
credinţă… totul este vânare de vânt.

Tocmai aici stă paradoxul: credinţă fără
d r a g o s t e .
Sfântul Apostol
şi Evanghelist
I o a n s p u n e :
„ D a c ă z i c e
cineva: iubesc
pe Dumnezeu,
iar pe fratele său
î l u r ă ş t e ,
mincinos este!
Pentru că cel ce
nu iubeşte pe
fratele său, pe
care l-a văzut,
pe Dumnezeu,
pe Care nu L-a
văzut, nu poate
să-L iubească.”
(I Ioan 4, 20).

Exempul
p a r a d o x u l u i
iubirii continuă
prin afirmaţii de
genul că ne jertfim pentru aproapele nostru, pe
modelul citat mai sus, dar nu o facem din
dragoste… Păi, de ce o facem oare? Doar ca să
fim lăudaţi, doar ca să ne vadă lumea şi să ni-i
facem datori??? Nimic nu ne foloseşte
milostenia dacă nu este făcută cu credinţă în
Dumnezeu şi dragoste faţă de El şi de semeni.
Ajutorul şi jertfa noastră pentru aproapele dacă
nu este făcută cu dragoste faţă de aproapele şi
Dumnezeu şi credinţă în El, nu ne ajută cu
nimic, nu este o faptă bună, ci fariseism.

Exemplu avem pe Hristos care şi-a întins
oasele pe cruce şi şi-a dat spatele pentru bătăi
şi obrazul pentru scuipări şi palme, iar viaţa Sa a
pus-o, precum un Păstor bun, pentru oile Sale.
Din dragoste faţă de om Hristos s-a jertfit pe
altarul crucii, pentru ca să deschidă omului
Raiul cel închis prin păcatul strămoşesc.

Dar noi…? Nu putem răbda insulta şi

jignirile, nu putem lăsa răul nerăsplătit, ne
bucurăm, din invidie, de eşecurile aproapelui,
duşmănim pe om, creaţia lui Dumnzeu şi
semenul nostru, fratele nostru după trup, uitând
că dragostea este o virtute, iar ura un păcat.

Hristos a renunţat la slava cerească pentru
a se întrupa, luând chip de rob şi ascultător
făcându-Se până la moarte (cf. Filipeni 2, 7-8),
iar noi nu putem întoarce şi celălat obraz atunci
când suntem nedreptăţiţi, coborându-L pe
Dumnezeu din cer şi tăvălindu-L prin noroiul
înjurăturilor.

Ce frumos
spune Apostolul
P a v e l :
„Dragostea nu
se poar tă cu
necuviinţă, nu
caută ale sale,
nu se aprinde de
m â n i e , n u
gândeşte răul.
Nu se bucură de
nedreptate, ci se
b u c u r ă d e
adevăr. Toate le
suferă, toate le
crede, toate le
nădă jdu ieş te ,
toate le rabdă.
Dragostea nu
cade niciodată.”
Vedem că î n
v i r t u t e a
dragostei totul

poate fii trecut cu vederea, pentru că ea toate le
rabdă. Şi exemplu nu avem doar pe Hristos, ci şi
pe Apostolii care s-au jertfit pentru adevărul de
credinţă, bând şi ei paharul pe care Hristos l-a
băut, fiind judecaţi şi condamnaţi pe nedrept.

Exemple avem şi pe martirii şi mucenicii ce
şi-au jertfit vieţile pentru adevăr şi credinţă,
astăzi calendarul fiind plin de numele lor, iar
pământul înroşit cu sângele lor. De ce? Pentru
că au avut credinţă şi dragoste!

Dragostea toate le suferă, toate le crede,
toate le nădăjduieşte, toate le rabdă…

Hristos s-a jertfit pentru noi toţi. Hristos a
înviat pentru noi toţi… Să nu fie jertfa Lui în
zadar. Să nu fie învierea lui în zadar, iar credinţa
noastră să nu fie una de faţadă.

Pr. Sergiu DALEA

( urmare din pag. 10)

Jertfă şi Înviere… din iubire
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Iisus Hristos - „mângâierea” şi „izbăvirea” noastră

Sfânta Scriptură ne mărturiseşte că istoria neamului omenesc îşi
are începutul prin facerea de către Dumnezeu a cerului şi a
pământului. Privind El toate câte a făcut şi văzând cât sunt de
frumoase a socotit că ele trebuie să aibă un stăpân şi atunci l-a
făcut pe om. „A făcut Dumnezeu pe om după chipul şi
asemănarea Sa; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut…” (Facere
1, 27).
Cu mâna l-a făcut şi suflând peste el, i-a dat viaţă şi i-a pus

numele Adam. L-a făcut stăpânul pământului şi dăruindu-i
paradisul i-a cerut doar atâta: să nu se atingă de pomul
cunoaşterii binelui şi al răului. Dar Adam a călcat porunca şi
aceasta a însemnat schimbarea destinului. Aşa a intrat în lume
răul, păcatul şi moartea.
Prin căderea omului în păcat,acesta a ajuns sub stăpânirea
acestuia şi a diavolului, pierzând comunitatea harică cu
Dumnezeu şi intrând în moarte spirituală şi în osândă la moarte
veşnică. Cu toate că prin alterarea chipului lui Dumnezeu în om
şi prin pierderea harului divin, nu
s-a pierdut orice putinţă de
săvârşire a binelui, omul a
înclinat mai mult spre rău decât
spre bine şi obişnuinţa săvârşirii
păcatului au dus pe om într-o
afundare mai mare în rău precum
şi îndepărtarea tot mai mult de
Dumnezeu. În această stare,
umbrită de osândă, omul nu se
putea întoarce la Dumnezeu, nu
se putea mântui prin propriile
sale puteri, ci se îndrepta spre
moartea veşnică.
Dumnezeu n-a dorit moartea cea
veşnică a omului, căci nu de
aceea L-a creat pe om. Pentru
aceasta, în nemărginita Sa
bunătate şi iubire de oameni
D u m n e z e u a g ă s i t , p r i n
înţelepciunea Sa, mijlocul cel
mai bun al izbăvirii de rău,
hotărând astfel întruparea Fiului
pentru mântuirea lumii (Efeseni
2, 4-5; Tit 3, 4-5).

Întruparea Fiului pe
pământ, pentru ridicarea omului,
a fost concepută şi hotărâtă de
către Dumnezeu, din eternitate,
întrucât El fiind mai presus de timp, ştia că omul va cădea. În
Sfânta Scriptură, această hotărâre din veşnicie a lui Dumnezeu,
referitoare la mântuirea omului, se numeşte „Taină a voii Sale,
după bunăvoinţa Sa, precum mai înainte a hotărât întru Sine”
(Efeseni 1,9), „Taina cea din veac ascunsă în Dumnezeu”
(Efeseni 3, 9; Romani 16, 25-26; Coloseni 1, 26), buna voie a Sa
şi dar „...care ni s-a dat nouă întru Hristos Iisus mai înainte de
toţi vecii”(2 Timotei 1,9).

Această hotărâre perfect liberă a lui Dumnezeu, adică
„după bunăvoinţa voii Sale..., după sfatul voii Sale” (Efeseni 1,
9), este acelaşi ca şi cel al creării lumii, şi anume, Bunătatea
Dumnezeiască: „Aşa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său
Cel Unul – Născut L-a dat ca oricine crede in El să nu piară, ci să
aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3, 16); „Dumnezeu, bogat fiind în
milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit, pe noi cei ce eram
morţi prin greşelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos”
(Efeseni 2, 4-5).

Hotărârea din veci a lui Dumnezeu cu privire la

mântuirea lumii a fost împlinită de Fiul şi Cuvântul lui
Dumnezeu, care S-a întrupat la „plinirea vremii”, adică atunci
când pregătirea omenirii de către Providenţa divină pentru
primirea Mântuitorului se împlinise.

Sfânta Scriptură exprimă ideea că activitatea de
pregătire a mântuirii cuprinde pe toţi oamenii, zicând despre
Cuvântul că „ ...era lumina cea adevărată, care luminează pe tot
omul ce vine în lume” (Ioan 1, 9).

Toată existenţa de la Dumnezeu cel necreat şi Creator
şi până la universul fizic, este o existenţă unită în iubirea între
persoane şi, prin aceasta, o existenţă ce se bucură de toate, e
lumină ce izvorăşte din Dumnezeu, dar comunicându-se întregii
existenţe. Lumea fizică, deşi nu e conştientă sau nu poate fi ea
însăşi conştientă de iubirea lui Dumnezeu, este făcută, şi ea, ca
mijloc al iubirii Lui faţă de oameni şi, ca atare să se arate tot mai
deslusit El, cu iubirea Lui prin ea sau ca oamenii să vadă în ea
iubirea lui Dumnezeu, iradiind prin ea lumina dumnezeiască de
care se umplu, văzând-o coborâtă chiar în cele ale lumii fizice.
Alt sens nu poate avea o lume atât de minunat orânduită pentru

oameni şi o umanitate atât de
însetată de lumina prin vederea
iubirii sau de o iubire care se
arată prin lumina fizică şi prin
marea bogăţ ie de sensuri
spirituale care fericesc făpturile
conştiente.

Tot Universul es te o
l u m i n ă , d a r o l u m i n ă
d e p e n d e n t ă d e o l u m i n ă
supremă, deci o lumină creată în
relaţie cu o existenţă, care e
lumina necreată şi creatoare.

Nevoia de mântuire a
omenirii din robia răului a fost
simţită de toate popoarele.
Dorinţa de răscumpărare a
sufletelor şi jertfele, semn al
acestei dorinţe şi mijloc de
împăcare, le întâlnim la toate
religiile. Miturile şi legendele
multor popoare din antichitatea
păgână exprimă în diferite
f o r m e n ă d e j d e a î n t r - u n
Răscumpărător. Conţinutul
unora dintre aceste mituri
vo rbesc desp re un şa rpe
răufăcă t o r, a l t e l e desp re
originea divină ş i despre

naşterea din Fecioară a Celui care va mântui pe oameni, altele
dau unele indicaţii asupra timpului în care Cel aşteptat trebuie să
vină.

Venirea magilor la Naşterea Domnului este o dovadă
clară că orientul păgân aştepta un mântuitor şi că se cunoştea
chiar timpul şi locul apariţiei lui. Mântuitorul Însuşi află la
păgâni credinţă care nu era nici în Israel (Matei 8, 10). Căci şi
între păgâni, Dumnezeu, „ca un făcător de bine, nu S-a lăsat pe
Sine fără mărturie” (FapteleApostolilor 14, 17).

Pe iudei i-a pregătit Dumnezeu pentru venirea
Mântuitorului mai ales în chip pozitiv. La iudei se păstrează, cu
toată sfinţenia, prin acţiunea Providenţei, făgăduinţa
protoevangheliei, la care s-au adăugat mereu prin patriarhi şi
profeţi, lămuriri şi amănunte descoperite de Dumnezeu. De
aceea, la venirea Mântuitorului, foarte mulţi erau aceia care
trăiau „aşteptând mângâierea lui Israel” şi „izbăvirea” acestuia
(Luca 2, 25, 38).

>>>>>>

Pr. Radu Botiş

Persoana divino-umană a Mântuitorului Iisus Hristos
eseu
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Persoana divino-umană a Mântuitorului Iisus Hristos
Deşi, mai marii iudeilor nu L-au primit şi dacă L-au dus la moarte,din ură, din invidie şi din falsă interpretare a Scripturii, în schimb,

prin predicaApostolilor, cea dintâi comunitate creştină în Ierusalim a fost formată din iudei.
Există un mod specific prin care Iisus Hristos a vrut sa se prezinte, să se facă cunoscut, şi implicit, al Celui în care El a fost prezentat

de către cei patru evanghelişti. Hristos nu a lăsat nimic din învăţătura Sa. El şi-a desăvârşit Revelaţia şi învăţătura prin viu grai.
Evangheliile conţin doar o mică parte din cele comunicate de Iisus Hristos, prin cuvântările şi pildele Sale. Apostolul Ioan ne spune că
dacă s-ar fi scris toate câte le-a făcut Iisus, „nici chiar in lumea aceasta nu ar fi putut încăpea cărţile care s-ar fi scris” (Ioan 21, 25) .

Sfintele Evanghelii nu sunt biografii ale Mântuitorului deoarece niciunul dintre Sfinţii Evanghelişti n-a intenţionat să scrie o viaţă a
Fiului lui Dumnezeu întrupat, ci să arate cum şi-a împlinit Dumnezeu planul de mântuire a lumii, prin venirea ca Om, prin
propovăduirea însoţită de fapte minunate, prin moartea pe Cruce, Învierea şi Înălţarea la ceruri a Fiului Său.

Evangheliile ne lasă astfel să Îl cunoaştem indirect pe Hristos, fără să ne facă descrieri fizice sau aprecieri ale calităţilor Sale.
Evangheliştii se reţin de la comentarii sau impresii personale. Stilul lor este sobru şi impersonal. Chiar şi patimile şi minunile sunt
prezentate cu sobrietate, în câteva cuvinte. În ceea ce priveşte dorinţa de a-L cunoaşte pe Iisus Hristos nu sunt importante amănunte din
viaţa Sa, rudele Sale, înfăţişarea, ci mesajul Său dat omenirii prin cuvintele şi faptele Sale.

Numele Mântuitorului Iisus Hristos

Numele Mântuitorului, întemeietorul credinţei
creştine şi al Bisericii, este Iisus Hristos. Aflat în prima
pagină a Noului Testament (Matei 1, 1), Iisus Hristos este
numele complet al Fiului lui Dumnezeu întrupat, devenit
persoană istorică, sau Fiul Omului. Iisus este termen
grec, traducând cuvântul ebraic Ieşua, care înseamnă
„Dumnezeu mântuie”, adică Mântuitorul, „... şi vei
chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său
de păcatele lor”, îi spune îngerul, mesagerul divin, lui
Iosif, bărbatul Mariei, mama lui Iisus (Matei 1, 21).
Evanghelia lui Luca merge pe aceeaşi linie, deşi nu total
explicit, când narează vizita îngerului la Maria,pentru a o
anunţa că va zămisli un Fiu „...şi vei chema numele lui
Iisus” (Luca 1, 31). Tot în această Evanghelie,Fiul Mariei
este pus de trei ori în legătură cu termenul „Mântuire”
(Luca 1, 69; 1, 77; 2, 11). Ultimul citat trebuie reţinut
deoarece are în vedere un alt anunţ al îngerului, de
această dată făcut păstorilor, care face trimitere la
naşterea lui Iisus: „Că vi s-a născut azi Mântuitor”. În
acest fel, în Evanghelia după Luca semnificaţia numelui
lui Iisus anticipează atribuirea propriu-zisă a numelui, în
ziua circumciziei (Luca 2, 21). Pe de altă parte, numele
propriu Ieşua este abrevierea formei Iehoşua, singura
utilizată până în epoca exilului babilonian (sec. VI î. Hr.):
aşa se numea, de exemplu, succesorul lui Moise.
În acest context este vorba de un nume biblic cunoscut
mai multor figuri care apar în Scripturile iudaice şi care,
printre evreii din Palestina secolului I î. Hr – II d. Hr., era
foarte uzitat. Folosirea frecventă a acestui nume face
necesară adăugarea unei determinări care să precizeze
persoana despre care este vorba. Iisus este numit după
satul Său de origine, Nazaret, sau cu supranumele de
Hristos.
Hristos este traducerea greacă a vechiului cuvânt ebraic
Maşiah, care înseamnă „a unge”, adică Mesia sau Unsul
lui Dumnezeu. Acest calificativ Îl indică pe Iisus ca
întrunind în persoana Sa, în gradul cel mai înalt, întreita demnitate sau slujire de Învăţător, de Împărat şi de Arhiereu sau Mare Preot.
Primul nume al Mântuitorului, acela de Iisus, este nume de persoană, iar Hristos reprezintă un nume de lucrare.
În comunităţile creştine timpurii apărute în afara cadrului iudaismului, de exemplu, comunităţile pauline, se vor menţine şi numele şi
supranumele, aici apărând forma mixtă: „Iisus Hristos”. Evanghelişti Matei şi Luca afirmă că lui Iisus numele nu i-a fost dat
întâmplător. La marile popoare biblice, obiceiul este ca numele să fie indisolubil legat de misiunea sa şi, ca atare, în ultimă instanţă,
răspunde planului divin.
Numele lui Iisus este ales de părinţii săi chiar dacă, potrivit Evangheliilor, le este comunicat de un mesager divin: lui Iosif, în
Evanghelia lui Matei, şi Mariei, în Evanghelia lui Luca. Motivaţia adusă de cele doua Evanghelii canonice care narează episoade din
copilăria lui Iisus este aceeaşi şi anume: numele pe care-l primeşte copilul este obiectul unei revelaţii divine şi trimite la o misiune care
transcende întreaga perspectivă, inclusiv pe aceea a eliberării politice. Altfel spus, normalitatea numelui lui I sus printre galileeniii
secolului I va fi întreruptă de unicitatea purtătorului. În ultimă instanţă, viaţa lui Iisus va arăta importanţa numelui pe care îl poartă.

Pr. Radu Botiş
(urmarea în numărul viitor)
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Pelerinaj de Florii la Reși&a
La Praznicul Floriilor tinerii creștini de la mai multe parohii reși)ene, alături de preo)i și de

credincioși ortodocși și romano-catolici au dorit să-L întâmpine pe Hristos în orașul lor într-o
procesiune a tinere)ii, a bucuriei și a speran)ei ce
deja tinde să devină tradi)ie în orașul de pe
Bârzava, fiind aflată la a treia edi)ie și călăuzită
sub motto-ul:„Să fim lumină!”.

Procesiunea a debutat la biserica „Sf.Ap.
Petru și Pavel” din cartierul Govândari prin rostirea
rugăciunii „Tatăl nostru”de către to)i cei prezen)i.
Grupurile de tineri ce au participat la procesiunea
de Florii provin de la următoarele parohii reși)ene
ortodoxe și romano-catolice: Parohia Ortodoxă
„Sf.Ap. Petru și Pavel”, Biserica Romano-Catolică
„Maria Zăpezii”, Parohia Ortodoxă „Pogorârea Sf.
Duh”,Parohia Ortodoxă „Schimbarea la Fa)ă” și
Biserica Romano-Catolică „Sf. Treime”. În
această ordine grupurile au pornit în procesiune
ce a vizat trecerea pe lângă mai multe edificii de

cult, educa)ie și cultură și care au fost legate între ele printr-un lan) uman simbol al cooperării ce
trebuie să existe între ele. Fiecare grup de tineri au interpretat pe parcursul traseului în dreptul
institu)iilor pentru to)i cei prezen)i, două momente constând într-o medita)ie cu temă preluată din
purtarea crucii de către Mântuitorul Hristos și intonarea unui cântec religios. De asemeni pe parcursul
pelerinajului to)i tinerii au cântat în comun cântările religioase:„Sfinte Dumnezeule”„Cu noi este
Dumnezeu” și imnul procesiunii:„Să fim lumină”.

Manifestarea a continuat printr-un spectacol organizat de către tineri în sala
cinematografului„Dacia” unde pe scenă tineri de la parohiile reși)ene Sfin)ii Apostoli Petru și Pavel și
Schimbarea la Fa)ă au interpretat diverse
cântări din repertoriul Bisericii Ortodoxe iar
tinerii de la Biserica Romano-Catolică Maria
Zăpezii au cântat și încântat auditoriul cu
spectacolul religios:„Chiara Luce” – ce evocă
via)a plină de credin)ă, iubire și suferin)ă a
unei tinere de 17 ani ce a purtat și a acceptat
crucea bolii de care era suferindă ca pe un
Altar de Jertfă pe care și Hristos Domnul s-a
răstignit pentru noi și a noastră mântuire.

Întreaga manifestare s-a încheiat prin
lansarea către cer a unor baloane și a unor
lampioane purtând motto-ul procesiunii:„Să
fim lumină” - simbol al dorin)ei tinerilor de a fi
lumină din cel ce este „Lumina Lumii”, într-o
lume în care întunericul păcatului își pune tot
mai pregnant amprenta. De asemeni odată
cu lansarea lampioanelor, tinerii și-au ridicat
inimile către cer în glas de rugăciune, dar și de nădejde și speran)ă că lumea de mâine poate fi mai
bună dacă mai buni devenim noi și îl lăsăm pe Dumnezeu să trăiască cu noi și să intre în Ierusalimul
sufletelor noastre.

A consemnat pr. Emil Crăciun

Deşi evenimentul a trecut, cred că e de interes pentru cititori să fie informaţi cu tot ce s-a
întamplat în Duminica Floriilor la Reşiţa.

Şi avem ce să spunem, pentru că în acea duminică s-a întâmplat în cartierul Lunca Bârzavei,
o procesiune impresionantă, organizată de tinerii ortodocşi şi romano-catolici din municipiul-
reşedinţă de judeţ.



ANUNŢURI IMPORTANTEANUNŢURI IMPORTANTE
Nu se fac nunţi:

În toate zilele de post de peste an
În zilele Praznicelor împărăteşti şi în ajunul acestora ( 1-2 februarie,

28-29 mai, 7-8 iunie, 13-14 septembrie
În săptămâna lăsatului sec de carne ( 23 februarie - 01 martie )

În Postul Sfintelor Paşti ( 02 martie - 20 aprilie )
În Săptămâna Luminată ( 21 aprilie - 27 aprilie )

În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel ( 16 iunie - 28 iunie )
În Postul Adormirii Maicii Domnului ( 1 august - 14 august )
În postul Naşterii Domnului ( 14 noiembrie - 24 decembrie )

În perioada de la Crăciun până la Bobotează ( 25 decembrie - 6 ianuarie )

Nu se fac parastase

În ziua Praznicelor Împărăteşti
În săptămâna lăsatului sec de brânză
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 din anul 2014

Miercurile şi vinerile de peste an, afară de cele cu dezlegare, însemnate cu „harţi“
Ajunul Bobotezei ( 5 ianuarie )

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul ( 29 august )
Înălţarea Sfintei Cruci ( 14 septembrie )

Postul Sfintelor Paşti ( 02 martie - 19 aprilie )
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel ( 16 iunie - 28 iunie )
Postul Adormirii Maicii Domnului ( 1 august - 14 august )
Postul Naşterii Domnului ( 14 noiembrie - 24 decembrie )

IMPORTANT  !
HRAMUL  Bisericii noastre se va prăznui

DUMINICĂ,

29 iunie
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