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ADEVĂRUL ISTORIC ŞI TAINIC AL ÎNVIERII
Capitalismul nostru cel de toate zilele nu ţine nici de lumină, nici de iertare, nici de toleranţă, nici
de foame, nici de sete, nici de speranţă, nici de iubire creştină, nici de veşnicie, n-are nici cea mai mică
legătură cu miracolul Învierii, ci doar cu ateismul
„ştiinţifico-fantastic“, niciodată în criză. Uriaşii cu
picioare de lut, cu doctorate în materie de
agnosticism, care îşi trăiesc opulenţa în „Grădinile
suspendate ale Semiramidei“, închinîndu-se, cum
spunea Balzac, zeului Mamon, vor avea soarta
mielului de Paşti, mai devreme sau mai tîrziu. Se vor
mînca între ei la mesele neoficiale, pînă la dispariţia
speciei lor. Cînd vine vorba de îmbuibare, între lipsa
de conştiinţă şi conturile din Cipru, înmormîntate în
tăcere folositoare lor, cei peste 3500 de bogătani
români, mai au un singur dor: să chefuiască de Paşti
la aceleaşi cumetrii de tip mafiot. De unde
compasiune pentru popor? E ca şi cum ai pune un
pix în ghearele unei maimuţe şi i-ai cere să scrie o poezie. Mîntuitorul a îndurat şi pentru ei chinurile
răstignirii şi moartea de pe Cruce, dar ei continuă să-şi trăiască vieţile după modelul păgîn, făcîndu-L
pe Iisus să îndure din nou Vinerea Sfintelor Patimi.
Mîntuitorul în bunătatea Lui e gata să le ofere iertare, dacă se căiesc şi o cer, dar gîndul lor stă la
alte oferte. La praznicul cel mare al Învierii Domnului este binevenită toată suflarea. Românul
tradiţional, care nu negociază cu el însuşi cînd vine vorbă despre Dumnezeu, ştie să facă diferenţa
între credinţă şi spectacol şi primeşte cu post, curăţenie, milostenie şi rugăciune, Sfîntul Paşti. De
unde au, de unde nu, de unde au economisit, românii vopsesc ouă, pun de veacuri pe masă o bucată
de miel, cozonaci şi pască, nu uită dă dăruiască şi celor lipsiţi, dar sînt un popor mîndru pentru că îl au
pe Dumnezeu şi au credinţa în miracolul Naşterii şi al Învierii Mîntuitorului. Minte cel ce spune că
spiritualitatea românilor trece mai întîi prin burtă. Paştele reprezintă pentru românii de pretutindeni
evenimentul fundamental al creştinismului: Învierea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în a treia zi
după răstignirea Sa din Vinerea Mare, iar Biserica - cea „una, sfântă, sobornicească şi apostolească“ cel mai de seamă fapt istoric al omenirii, zidit pe adevărul istoric şi tainic al Învierii lui Iisus Hristos. Să
mergem în miez de noapte în lăcaşurile Sfintelor Biserici! Slujitorii Domnului ne aşteaptă cu făcliile
aprinse pentru a-L vedea pe Iisus strălucind în lumina cea curată a Învierii.
Să mergem să luăm lumină, astfel ca în noi să rămână lumina şi dragostea lui Iisus. Să mergem
să cîntăm împreună cu Sfîntul Damaschin: „Acum toate s-au umplut de lumină, cerul şi pământul şi
cele de dedesubt. Să prăznuiască toată făptura, Învierea lui Hristos, întru Care s-a întărit“. Să mergem
cu toţii să ne bucurăm triumful milenar, care nu se poate compara cu niciunul din cele prin care trecem
de-a lungul vieţii noastre. Domnul şi Mîntuitorul nostru ne va binecuvînta pe toţi cu darul sfînt al iubirii
Sale de oameni, cu dragoste frăţească, cu dorinţa de bine şi pace lăuntrică. Dacă pentru unii fraţi ai
noştri Sărbătoarea Paştilor rămâne, totuşi, o sărbătoare fără prea mari semnificaţii, este, poate,
pentru că au lăsat nelămurite facultăţile sufletului, iar spiritul lor nu-l poate simţi pe Hristos înviind.
Dacă inima este angrenată în goana după aur şi în lupta împotriva oamenilor, nu mai încape în ea nicio
bucurie duhovnicească. Dacă pe tronul raţiunii stau viclenii şi minciuni, nu se mai pune problema unor
gînduri adevărate, realmente raţionale. Adevărul gîndirii este jertfelnicia: atunci cînd vreun om are un
gînd jertfelnic, să ştie că se află în adevăr. Dacă tot trupul musteşte plăcere, nici vorbă de curăţie.
Aşadar, Hristos, prin Biserica Lui, al cărei cap este în veac, ne cheamă la Înviere, dar nu oricum, ci cu
voinţă nestrămutată de îndreptare şi cu fapte care să o demonstreze.
Cu cît mai mare ne va fi bucuria, cu atît se vor întări credinţa şi nădejdea, bazate pe existenţa
adevărului că Hristos a Înviat!

Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de

MULŢUMIRI DOAMNEI MARIA DIANA POPESCU !
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Mărturisire şi apropiere pentru Înviere
Pr. Emil Varga
Pentru orice lucru este o clipă prielnică şi vreme
pentru orice îndeletnicire de sub cer. (Ecclesiastul 3:1)
Uneori simt că mi-e greu să vorbesc despre taina lăuntricului nostru, despre credinţă, iubire, speranţă, moarte ori
despre Înviere... darmite să şi scriu!? Şi totuşi îndrăznesc sa fac acest lucru din dorinţa de a transmite un mesaj de suflet,
undeva peste hotarul cuvintelor nespuse ori neînţelese de orgolii şi ignoranţe de tot felul. Am ajuns în cele din urmă la
concluzia că avem nevoie unii de ceilalţi, indiferent de împrejurările vieţii, nu pentru că acest fenomen ni l-ar cere în
practică dinamica socială sau cea economică, ci pentru că Marele Creator a sădit în firea umană dintru început această
chemare a împlinirii prin regăsirea în celălalt. Avem aşadar o misiune personală şi interpersonală în actul de lucrare a
binelui. Această caracteristică proprie omului vorbeşte de la sine de originile sale divine, de credinţa ancestrală a
dobândirii tinereţii fără bătrâneţe şi a vieţii fără de moarte, ceea ce nu e numai titlul unui basm, ba mai mult, o realitate încă
neînţeleasă pe deplin.
E adevărat că multe lucruri încă nu le înţelegem şi nici nu le vom putea înţelege vreodată; iar asta nu poate fi un
motiv de supărare, pentru că în pedagogia lui Dumnezeu, aparenţa n-are nimic in comun cu esenţa, nici raţionamentele
noastre cu metalogica învăţăturilor creştine. Poate că până aici am vorbit cam filosofic, peste puterea cuvintelor simple.
Tocmai de aceea mă voi opri pentru început la tot ce-i simplu... Pentru că simplitatea are farmecul ei! Întotdeauna prin
simplitate simţim o mai uşoară apropiere de valori şi de înţelegerea lor. Aşa stau lucrurile când vine vorba şi de apropierea
faţă de cele sfinte. Postul îşi are rostul lui... poate aduce un plus de echilibru, de ordine în viaţa noastră, cea văzută şi cea
nevăzută.
Simplitatea duce înspre căutarea cea bună. Ne dă ocazia, fără alte complexităţi să intuim drumul spre Împărăţia lui
Dumnezeu. Căutarea însă nu este uşoară, adesea riscăm să alunecăm pe panta unor confuzii regretabile, zicând binelui
,,rău'' şi răului ,,bine''(Isaia 5:20-21).
Şi încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său şi i s-a făcut milă şi, alergând, a căzut pe grumazul lui şi l-a
sărutat. (Luca 15: 20)
Pilda Fiului Risipitor vorbeşte de la sine despre o tulburătoare şi profundă mărturisire şi apropiere. Poate că de cele
mai multe ori, în mod paradoxal, depărtarea de Dumnezeu dă şi prilejul ,,venirii întru sine'', a unui examen sincer cu
universul lăuntric al fiecăruia. Întoarcerea fiului acasă, nu poate fi decât un prilej de bucurie a Tatălui şi de de înviere a
sufletului risipitor. Mărturisirea făcută poartă chipul adevăratei pocăinţe, a recunoaşterii stării sale de nevrednicie: ,, Nu
mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi.'' (Luca 15:19).
Întâlnirea cu părintele naşte o tulburătoare scenă a dragostei fără margini; fără mustrări, fără răscoliri din trecut, fără
alte resentimente potrivnice iertării din iubire. Lecţia rămâne valabilă pentru toţi, chiar şi pentru cei din categoria fratelui
celui mare, gata oricând să arate cu degetul spre cei mai mici... Înaintea lui Dumnezeu căutările noastre nu vor rămâne fără
răspuns, chiar dacă timpul ne încearcă şi răbdarea şi credinţa şi dragostea cu care suntem înzestraţi pentru a merge mai
departe. Întreaga perioadă de pregătire pentru întâmpinarea Învierii Domnului stă sub semnul iertării şi al împăcării
sufleteşti. E simplu! Ne complicăm viaţa adesea fără rost... Avem impresia că le ştim pe toate şi nu ne mai facem timp să
stăm faţă în faţă, să înţelegem rolul dialogului ori al gesturilor care ne pot apropia. De Înviere ni se dă tuturor oportunitatea
de a înţelege mai bine sensul vieţii. Dacă dorim să-I urmăm lui Hristos n-avem prea mult timp de stat pe gânduri; sufletul
nu are de ales decât un drum spre cer. Celelalte rămân aici, neînsemnate...

PRAGURI DE JOS ŞI DE SUS

Undeva, pe un prag voi găsi mângâiere
O parte desprinsă din propriul trecut,
Ceva ce nu poate rămâne în tăcere
Şi de care nu pot vreodată să uit...

Farmec, tristeţe şi dor efemer
O zestre culeasă din tot ce-i lumesc,
Cerul mi-e prieten, pământul blestem
Într-un joc nesfârşit, nefiresc...

Viaţa nu-i viaţă fără un blazon
O foaie banală, un semn într-o carte,
Un gând ce mă face în noapte să dorm
Şi în zi îmi înalţă privirea cât mai departe...

Observ cum toate se trec
Şi dragostea trece prin noi,
Înveşnicindu-ne gândul, cuvântul
Nelăsând vreun loc de regret...
Nici frumosul să rămână pierdut
Pe braţe de timp sfidător,
Departe de orice frică de seară,
Departe de orice fior...

Farmec, tristeţe şi dor efemer
E tot ce ne lasă timpul răspuns,
Şi totuşi... mai păstrăm în gânduri senine
Tot ce-i frumos şi atât de nespus...
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Presăraţi pe-a lor morminte…
Pr. Sergiu Dalea
Un vers dintr-o foarte frumoasă cântare patriotică dedicată eroilor ce şi-au dat viaţa în războaie pentru apărarea şi
integritatea pământului strămoşesc, pentru păstrarea adevărului de credinţă, primit de la un martor ocular, Sf. Ap. Andrei,
pentru un ideal de veacuri al românilor de dincolo şi de dincoace de Carpaţi, un ideal pornit încă din negura vremilor…
O sa facem un scurt periplu prin istorie pentru a argumante cele spuse mai sus, dar şi pentru a ajunge unde de fapt miam propus. Astfel putem vorbi despre Burebista, întemeietorul şi făuritorul marelui stat al tracilor, strămoşii noştri, înaintaşii
vrednicilor şi falnicilor daci. Un vis devenit realitate încă din vremuri străbune, dar favorizat de nişte conjucturi istoricopolitice pe care nu le vom discuta, deoarece nu suntem chiar la ora de istorie. Decebal, un om iscusit în luptă şi viclean, dar
drept, care a preferat ascuţişul propriei sabii decât supunerea în faţa romanilor cotropitori. Un aparător al pământului
strămoşilor lui, al credinţei zamolxiene, a tot ceea ce era sfânt pentru el: glie, credinţă, tradiţii şi propriii lui oameni.
Chiar dacă pentru aproximativ 1000 de ani intrăm cu istoria într-un con de umbră, denumit de către specialişti
„mileniul întunecat”, după retragerea trupelor romane din porunca împăratului roman Aurelian, noi de aici nu am plecat,
părăsindu-ne ţara, ci am rămas păstrând credinţa vie în suflete, după cum o demonstrază descoperirile arheologice de pe tot
cuprinsul actualei ţări.
Când am început să ne „deşteptăm” ca şi popor şi să ne organizăm politic, social şi cultural, adică pe la începutul
anilor 1300, cu organizarea primelor forme statale, am nutrit tot pentru apărarea ţărişoarelor de invaziile hunilor, tătarilor,
bulgarilor, maghiarilor, şi mai târziu a otomanilor şi a tuturor celorlalţi
invadatori ce ne-au vrut pământul şi nu numai. Astfel vorbim despre Basarab I,
ctitorul bisericii domneşti din Curtea de Argeş; timpul ne poartă spre Mircea cel
Bătrân, „binecredinciosul și de Hristos iubitorul și singur stăpânitorul, Io
Mircea mare voievod și domn...” după cum se auto-intitula, ctitorul noi
mănăstiri a Coziei, şi apărător al dreptei credinţe în faţa politicii de expansiune a
Imperiului Otoman; Neagoe Basarab, ctitorul mănăstirii Curtea de Argeş, care
adăposteşte moaştele Sf. Folofteia, aduse la Curtea de Argeş de către Mircea cel
Bătrân; Ştefan cel Mare ctitorul a aproximativ 40 de biserici şi mânăstiri,
apărător al gliei străbune şi a credinţei strămoşeşti, fiind supranumit de cătra
papa Sixtus IV „atletul lui Hristos”; Vasile Lupu, ctitorul mănăstirii Sfinţii Trei
Ierarhi din Iaşi, care alături de mitropolitul Varlaam au introdus limba română în
cărţile de cult bisericesc şi în administraţia statului; Mihai Viteazul făuritorul
României Mari la 1600, idealul unui popor dezbinat de interesele vecinilor mult
mai puternici, un popor aflat mereu în calea cotropitorilor şi păgânilor şi chiar
oropsit de către cei ce trebuiau să-i conducă destinele. Încheiem scurtul moment
istoric cu domnul Constantin Brâncoveanu, care pe lângă influenţa culturală
lăsată urmaşilor, pe lângă ctitoriile sale, dintre care amintim mănăstirea Horezu
şi Sâmbăta de Sus, el a lăsat un exemplu demn de urmat, credinţă şi statornicie,
pentru urmaşi, deoarece a ales să îşi verse sângele propriu şi al copiilor săi decât
să renunţe la Hristos.
Un vechi proverb spune: mai bine mort în picioare, decât viu în genunchi,
sau cum spunea regretatul mitropolit Bartolomeu Anania: „decât pâine cu unt şi
să privesc în pamânt/ mai bine pită cu sare şi să privesc la soare”. Cam aşa a stat treaba şi cu Constantin Brâncoveanu, fii săi şi
sfetnicul Ianache, au ales aurul aureolelor de sfinţi, decât aurul turcilor şi arginţii trădării.
Am preferat să trecem puţin prin plictisitoarea istorie, dar cei ce nu-şi cunosc trecutul tind să repete greşelile trecutului,
iar noi cei de astăzi preferăm să ne uităm rădăcinile latine, rădăcinile creştine şi adevăratele valori, uitând că suntem unul
dintre puţinele popoare care am rămas pe locurile unde ne-am „născut”, şi preferăm să îmbrăţişând prostia, incultura,
indiferentismul şi necredinţa. Uităm tot ceea ce au făcut înaintaşii noştri pentru noi, jertfa lor pentru ca noi astăzi să avem un
pamânt al NOSTRU, o credinţă vie a NOASTRĂ, uităm că din gâturile şi piepturile lor a curs sânge pentru Hristos, iar acum
noi preferăm să dăm din mână nepăsători sau mai rău, să dăm cu noroi în Biserica clădită pe jertfele atâtor sfinţi-martiri-eroi,
nu pentru ei, fiindcă ei şi-au câştigat un loc în loja din ceruri, ci pentru noi. Ei au luptat pentru pământ, noi astăzi îl vindem; ei
şi-au dat viaţa pentru credinţă, noi astăzi o considerăm drogul minţilor slabe (opiumul celor slabi); şi-au împărţit averile
pentru Mireasa lui Hristos, Biserica, noi astăzi punem „tunurile” pe Biserică, căutând motive…
Oare unde au fost toţi cei ce astăzi lovesc biserica lui Hristos (şi aici mă refer la pocăiţii de toate genurile) atunci când
capul lui Brâncoveanu se rostogolea pe eşafod înroşindul??? Unde? Unde au fost toţi cei ce biciuiesc Biserica cu ura lor (tot la
ei mă refer şi la cei ce le dau crezare) atunci când Sfinţii de la Niculiţel erau martirizaţi pentru credinţa lor în zorii creştinătăţii,
atunci când Sf. Muceniţă Filofteia a fost ucisă de către tatăl său pentru că ăşi iubea apropele şi făceam milostenie, unde erau
toţi când papa îl numea pe Basarab I schismatic şi eretic, pentru că era creştin ortodox, unde oare?
Răspunsul ar fi amplu, dar pe scurt: nici măcar nu erau prezenţi în istorie, cu atât mai puţin în istoria poporului român.
Sper să nu fiu înţeles greşit, nu am nimic cu nimeni, iar porunca divină a iubirii îi ocreteşte pe toţi şi nu este un îndemn
la revoltă, ci este o revoltare interioră a nepăsării generale în faţa adevăratelor valori istorico-religioase, valori ce ne-au
brăzdat istoria atât de greu încercată din cele mai vechi timpuri şi, din păcate, până în ziua de astăzi.
Să cugetăm în acest an omagial dedicat Sfinţilor Brâncoveni la viaţa noastră, la credinţa noastră, la caracterul nostru spiritual
prin comparaţie cu jertfa celor ce au făcut să curgă râuri de sânge pe pământul ţărişoarei nostre „pentru credinţă şi mântuire”.
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Despre Ortodoxie
Problema religiozităţii omului a marcat dintotdeauna societatea umană. Nevoia omului de a se
adresa unei fiinţe superioare, care să îi ofere ajutor şi sfaturi în ceea ce priveşte rezolvarea
problemelor cruciale ale vieţii, a determinat apariţia sentimentului religios. De fapt, sentimentul religios
s-a dezvoltat şi datorită conştiinţei morale, care reprezintă
glasul dumnezeiesc din om, după cuvintele Sfintei Scripturi.
Evoluţia umană a multiplicat trăirea religioasă şi a angrenat
apariţia religiilor (diverse tipuri de comunicare dintre
Dumnezeu şi oameni ). Direcţiile abordate de aceste religii au
apropiat sau au îndepărtat pe oameni de Dumnezeu. În cazul
creştinismului, Schisma cea Mare din anul 1054 părea că va
distruge totul, însă Dumnezeu nu a îngăduit să se piardă
învăţăturile Sale sfinte şi le-a fixat în cadrul Ortodoxiei,
păstrându-le neschimbate.
Cuvântul „ortodoxie”provine din limba greacă, fiind
format din cuvintele „ortos”=drept,dreaptă şi „doxa”=mărire.
Astfel, ortodoxia înseamnă dreapta mărire a lui Dumnezeu.
Învăţăturile Ortodoxiei sunt diverse, pornind de la
demonstrarea existenţei lui Dumnezeu, hristologia persoanei
Domnului Hristos, antropologia umană, Fecioara Maria,
sfinţii,Sfânta Biserică, Sfintele Taine şi încheind cu partea
legată de sfârşitul vieţii şi mântuire.
Spre deosebire de alte religii, Ortodoxia îşi prezintă
teologia prin intermediul cântării, rugăciunilor şi a slujbelor
bisericeşti. Spre exemplu, la slujba vecerniei, preotul iese cu
capul descoperit în faţa sfintelor uşi împărăteşti, care sunt
închise şi citeşte cele şapte rugăciuni, cunoscute cu numele de
rugăciunile luminii de seară, în timp ce la strana se rosteşte
psalmul 103- psalmul creaţiei. Acest moment semnifică
izgonirea lui Adam din rai şi implorarea lui Dumnezeu spre
ascultarea durerilor omului. Cântările „Doamne strigat-am”,
„Să se îndrepteze rugăciunea mea”, „Din straja dimineţii” şi
cântarea închinată Maicii Domnului, numită şi Dogmatica,
evidenţiază nevoia omului de Dumnezeu şi dorul după
nemurirea pierdută prin înşelarea diavolească.
Ortodoxia şi-a centrat cultul divin pe Sfânta Liturghie,
pe cele şapte Laude bisericeşti, Sfintele Taine şi ierugiile
(lucrările sfinţitoare ale Bisericii). Sfânta Liturghie reprezintă chintesenţa vieţii religioase, deoarece, în
cadrul ei, creştinul se împărtăşeşte cu Trupul şi Sângele Domnului Hristos, sub forma pâinii şi a vinului,
spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci. În fapt, împărtăşania este şi o chezăşie/arvună între om şi
Dumnezeu pentru dobândirea Împărăţiei cereşti. Cele şapte Sfinte Taine sunt expuse gradual în
Ortodoxie: prin botez, devii membru al Bisericii şi se şterge păcatul strămoşesc/păcatele personale,
dacă e cazul; prin mirugere, noul botezat primeşti putere de la Duhul Sfânt să propăşeşti în viaţă şi să
te întăreşti în credinţă; prin spovedanie, îşi speli haina sufletului, murdărită de păcate şi obţii iertarea lui
Dumnezeu; prin împărtăşanie, guşti Trupul şi Sângele Domnului; prin cununie, primeşti
binecuvântarea dumnezeiască în vederea întemeierii familiei; prin preoţie, devii slujitor al lui
Dumnezeu şi eşti răspunzător pentru sufletele credincioşilor care ţi s-au încredinţat; prin maslu,
primeşti vindecarea bolilor sufleteşti şi trupeşti, cu condiţia unei spovedanii, în prealabil. Ierurgiile
oferă binecuvântarea şi harul lui Dumnezeu asupra lucrurilor bune săvârşite de oameni, asupra
caselor acestora şi asupra naturii.
În concluzie, putem afirma că Ortodoxia este o religie completă, fiindcă întreaga viaţă a
creştinului se desfăşoară sub semnul existenţei şi al implicării lui Dumnezeu în devenirea omului ca
„Dumnezeu după har” (desăvârşirea şi sfinţirea umană) şi întoarcerea acasă- în paradisul pierdut
odinioară.
Prof. drd. Nicolae Adrian PĂUNESCU
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GÂNDURI PENTRU MAMA!
Cred că fiecare zi ar putea fi pentru noi un bun prilej de a le mulţumi mamelor noastre şi de a le
spune cât de mult le iubim, cât de mult au însemnat şi înseamnă ele în viaţa noastră.
Fericitul Ieronim spunea: "După Dumnezeu pe nimeni nu iubesc atât de mult ca pe mama".
Toţi tinerii creştini le pot spune mamelor lor cu duioşie, nu doar astăzi, ci în orice zi a anului:
mămica mea dragă, după Dumnezeu, nu iubesc pe nimeni atât de mult ca pe tine, în nimeni pe lumea
aceasta nu am o încredere atât de mare cum am în tine! Desigur, aceleaşi cuvinte se potrivesc şi
pentru taţii noştri şi le putem spune cât mai des astfel de cuvinte, chiar dacă nu există o zi oficială de
sărbătorire a lor.
Cel mai mult, după Dumnezeu, să ne iubim părinţii şi să le fim totdeauna alături în mod
necondiţionat, mai ales atunci când ei vor avea nevoie de ajutorul nostru, când vor ajunge la vârsta
bătrâneţii. Să le fim alături oricât de greu ne-ar fi şi nu doar teoretic, nu doar prin rugăciuni (deşi acest
aspect este, de asemenea, extrem de important), ci să-i ajutăm şi să-i îngrijim în mod concret, cu
devotament, oricât de greu ne-ar fi, aşa cum şi ei, când noi eram copii şi nu ne puteam purta de grijă
singuri, ne-au fost alături în permanenţă cu iubire!
Dragostea noastră faţă de părinţi se probează, se demonstrează nu doar ascultându-i în vremea
copilăriei şi adolescenţei, nu doar pomenindu-i atunci când ei nu vor mai fi în lumea aceasta, ci mai
ales fiindu-le alături atunci când împrejurările vor fi cele mai dificile: ei vor fi bătrâni şi bolnavi, poate, iar
noi nu vom mai avea timp nici pentru noi înşine. Atunci vom da, în faţa lui Hristos, examenul nostru de
iubire faţă de părinţi, olimpiada noastră duhovnicească, de a cărei trecere va depinde viitorul nostru în
veşnicie! Atunci, conştiinţa noastră (glasul lui DUmnezeu în noi) ne va întreba: eşti în stare să faci
pentru părinţii tăi ceea ce au făcut şi ei pentru tine, adică să le fii alături şi să-i îngrijeşti în mod
necondiţionat, indiferent de împrejurări?...
Dumnezeu şi Măicuţa Lui cea Sfântă să le aibă totdeauna în grijă pe mămicile noastre dragi.
( o părere de pe internet)

ESEUL MEU

FEMEIA,VEŞNICA MAMĂ

Prin însăţi natura ei, femeia este înclinată spre tandreţe, afecţiune, protecţie şi dragoste.
Chiar dacă sub aspectul constituţiei fizice pare fragilă, ea are un rol definitoriu în societate ca mamă,
soţie, femeie, educator, îndrumător şi formator de caractere.
Spunea cineva că fiecare femeie este mamă, fie că a născut sau nu a născut
copii. Este un mare adevăr.
Ea este cea afectuoasă cu copiii, cea grijulie cu nepoţii, „mamă“ şi soţie unui
bărbat, educator şi formator al tinerei generaţii, pedagog şi îndrumător când este
cazul.
Întotdeauna s-a spus că în spatele unui bărbat puternic, există o femeie
foarte puternică. Cum, de altfel, este îndeobşte cunoscut că valoarea unui
profesor i-o dau absolvenţii, calitatea şi valoarea acestora.
Întotdeauna s-a văzut diferenţa dintre copiii crescuţi cu dragoste, cu
afectiune şi bine îngrijiţi, pe de o parte şi cei lăsaţi de izbelişte, în grija bătrânilor
sau fără a avea parte de grija cuiva..
Într-adevăr, chiar şi peste timp, mândria unui părinte constă în valoarea pe
care a reuşit să o dea muncii sale de creştere a unui copil, pietrele valorii
constând din educaţie, inocularea valorilor supreme de moralitate ale unei civilizaţii, în care întreaga
construcţie piramidală Îl are la bază,dar şi în vârf, pe Dumnezeu.
Îţi mulţumesc mamă, Dumnezeul Suprem să te aibă în grija Sa!
prof.Stela şerban
stela_teologie@yahoo.fr
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LUMINĂ PENTRU SUFLET
Sfinţii mucenici Montanus şi Maxima

Pagina copiilor

26 martie

Spre sfârşitul secolului al
III-lea d.Hr., în Imperiul roman
persecuţiile împotriva creştinilor
au cunoscut o nouă perioadă de
violenţe greu de imaginat. Dintre
toate edictele de persecuţie, cele
date de împăratul Diocleţian au
fost cele mai aspre, declarând
război general creştinismului
până nimicirea lui. Între anii 303304 d.Hr. a dat patru edicte
împotriva creştinilor prin care se
urmărea dărâmarea lăcaşurilor
de cult, interzicerea slujbelor
creştine şi arderea cărţilor sfinte
şi uciderea preoţilor. Edictele sau aplicat cu stricteţe mai ales în
provinciile răsăritene şi
dunărene ale Imperiului roman,
unde domneau Diocleţian şi
ginerele său, Galeriu. Astfel, au
pătimit moarte martirică mulţi
creştini de origine dacă-romană.
Între cei care au pătimit pentru
Hristos a fost şi preotul Montanus
din Singidunum (astăzi Belgrad),
care a fost martirizat împreună
cu soţia sa, Maxima, în 26 martie
3 0 4 d . H r. R e t r a s d i n f a ţ a
persecuţiilor care s-au dezlănţuit
în oraşul Singidunum, unde era
preot, Montanus a plecat
împreună cu soţia sa, Maxima, în cetatea Sirmium
(astăzi Mitroviţa). A fost, însă, prins şi dus în faţa
guvernatorului provinciei Pannonia Inferior, Probus.
Stând la judecată, preotul Montanus a răspuns cu
îndrăzneală că este creştin şi că nu va aduce
niciodată jertfe zeilor păgâni. Fiind supus la chinuri,
a rezistat cu tărie spunând: "Mă aduc jertfă prin
chinurile acestea Dumnezeului meu, Căruia I-am

adus jertfă". Văzând că nu
cedează în faţa chinurilor
la care a fost supus,
guvernatorul Probus a
poruncit să fie adusă şi
Maxima, socotind că ea va
fi mai slabă din fire şi îl va
îndupleca să aducă jertfe
zeilor. Dar, spre uimirea
tuturor, a cerut şi ea să fie
supusă chinurilor şi a
suportat cu curaj, alături
de soţul ei, toate torturile
la care a fost supusă. În
felul acesta, toate
încercările lui Probus de
a-i abate de la drumul pe
care şi l-au ales singuri, au
rămas zadarnice. Văzând
că nu poate izbândi,
guvernatorul Probus a
poruncit ca preotul
Monatnus şi soţia sa,
Maxima, să fie înecaţi în
râul Sava din apropierea
cetăţii Sirmium. Când au
ajuns la ţărmul râului Sava
spre a fi daţi morţii, preotul
Montanus s-a rugat astfel:
"Doamne Iisuse
Hristoase, Care ai pătimit
pentru mântuirea lumii,
primeşte sufletele robilor Tăi Montanus şi Maxima,
care pătimesc pentru numele Tău". Apoi, le-au fost
legate câte o piatră de gât şi aruncaţi în apele
învolburate ale râului. Însă, apele au scos la mal
trupurile celor doi mucenici şi au putut fi luate în
ascuns de către credincioşii creştini şi păstrate cu
evlavie.

ŞTIAŢI CĂ....

- Moaştele Sfintei Maxima se află în SUA? La scurt timp de la moartea lor, moaştele celor doi
mucenici au fost duse la Roma şi îngropate în Catacombele Sfintei Priscilla, unde au rămas
până la deschiderea lor în anul 1804. Moaştele Sfintei Maxima au fost dăruite unei familii
catolice bogate, Sinibaldi, care le-a dăruit mai târziu Mănăstirii San Lorenzo (Sf. Laurenţiu)
din Roma, aparţinând ordinului Clariselor. De acolo, moaştele Sf. Maxima au fost duse în
America de Sud de un preot catolic misionar (Pr. Joseph Louro), iar apoi au fost aşezate în Mănăstirea
Clariselor de rit bizantin din North Royalton, Ohio.
·
- Sfinţii mucenici Montanus şi Maxima sunt ocrotitorii Episcopiei Ortodoxe Române a Daciei Felix cu
reşedinţa la Vârşeţ (Serbia)?
- În Dobrogea, Mănăstirea Halmyris din jud. Tulcea îi are ca ocrotitori, sărbătoarea lor fiind al doilea
hram al aşezământului?
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Să ne jucăm învăţând !
Povestea macului
Iisus scuipat, pălmuit, cu veşmintele zdrenţuite, încoronat cu spini şi totuşi iertător, ascultă osânda răstignirii şi ia în spate povara
Crucii. Bătut cu bice, înroşind cu sângele Său praful drumului, El se îndreaptă încet spre Dealul Golgota. Mulţimea
nesăţioasă urlă de bucurie, aşteptând să vadă răstignirea. Florile câmpului, deşteptate din toropeala lor de vuietul
glasurilor mulţimii, priveau cu mirare încercând să afle pricina acelei frământări:
- De bună seamă s-a întâmplat ceva, spuse Ochiul-boului.
-Aşa zic şi eu, spuse Margareta.
- Ce de oameni ... şi cum mai strigă!, se minună Sunătoarea.
- Parcă ar vrea să dărâme cerul, spuse şi Păpădia cea galbenă.
Macul, care fusese orânduit alb de către Dumnezeu, se apropie şi spuse cu tristeţe:
- Mare nenorocire! Un fluturaş a poposit la mine şi mi-a spus că oamenii au luat pe Iisus, Fiul Mariei, să-L
răstignească între doi tâlhari, iar Pilat din Pont, spălându-se pe mâini, L-a lăsat în puterea lor. Aceştia L-au bătut, Lau scuipat şi punându-I crucea-n spate, au pornit cu toţii în alai mare spre Dealul Golgota unde Îl vor răstigni.
Florile se cutremurară şi, strângându-şi petalele, lăcrimară. Când Mântuitorul trecu, florile se cutremurară din nou.
- Câtă răutate, Doamne! Priviţi cum prin ochii Lui se revarsă lumina cerească din inima Lui! Ce rău a făcut El lumii acesteia careL batjocoreşte? El a iubit-o dintotdeauna. I-a vindecat pe orbi, pe schilozi, pe slăbănogi, a înviat morţii, se minunea Cicoarea.
- Necunoascute sunt căile Domnului, şopti Macul.
Pretutindeni stăpânea jalea. Chiar şi soarele s-a întunecat! Cortegiul se apropie de micuţele flori. Iisus înainta cu greu sub povara
Crucii. Biciul călăului se ridică, şuieră şi căzu cu putere pe capul Mântuitorului. Picături mari de sânge roşu ţâşniră din noile răni. Iisus
şovăi o clipă, se împiedică şi căzu la pământ, la marginea drumului, în mijlocul florilor. Mulţimea râdea, huiduindu-L:
- Spre Golgota! Să-L răstignim! strigau din toate părţile.
Florile îţi aplecară tulpiniţele, căutând să mângâie cu căpşoarele lor catifelate şi neînsemnate tâmpla şi trupul rănit al Domnului.
Macul întinse, cutremurându-se, potirul alb al florilor ca să mângâie fruntea greu încercată a lui Iisus. Sângele dumnezeiesc izvora din
nenumăratele răni şi picură strop cu strop în potirul florii, împurpurându-i petalele. Iisus privi o clipă micuţa floare şi, apropiindu-Şi
buzele arse de suferinţă, o sărută şi o binecuvântă:
- Să fii roşie ca sângele ce-l porţi şi să înviorezi cu roşul petalelor tale covorul galben al câmpiilor!
Mântuitorul Îşi adună puterile, Se ridică şi plecă spre Dealul Golgota, în timp ce mulţimea călca în neştire peste flori şi peste
ierburi.
În urma lor, florile rupte şi călcate în picioare îşi plecau fruntea în ţărână să sărute paşii Mântuitorului ...
(după Ileana Vasilescu, Povestiri pentru copii, Bucureşti, 2000)
(Rezolvarea jocului din numărul trecut: Ochii Domnului sunt pretutindeni; Cine sapă groapa altuia cade singur în ea; Nu răspunde
nebunului după nebunia lui, ca să nu te asemeni şi tu cu el; Când se înmulţesc averile, sporesc şi cei ce le mănâncă; Prietenul iubeşte în
orice vreme, iar în nenorocire el e ca un frate.)

Pe urmele lui Hristos
Templul din Ierusalim (5)
În Sfânta existau trei obiecte importante: candelabrul din aur (menorah), masa punerii înainte şi
altarul tămâierii. Menorah era de fapt un sfeşnic din aur curat cu şapte braţe. Piciorul, braţele, cupele,
nodurile şi florile erau făcute dintr-o singură bucată. În Templul lui
Solomon existau zece candelabre de aur. Masa punerii înainte era
confecţionată din lemn de salcâm poleit cu aur, iar pe margine avea o
ramă de aur. La fiecare colţ avea un inel pentru prăjinile cu care era
transportată. Pâinea pentru punerea înainte consta din 12 turte coapte,
făcute din făină foarte fină, aşezate pe două rânduri. Pe altarul tămâierii,
care era din lemn de cedru, îmbrăcat în aur, se aduceau jertfe de tămâie, dimineaţa şi seara.

Rugăciunea:
Irmosul cântării a 9-a din canonul Praznicului Învierii Domnului

Luminează-te, luminează-te noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum şi
te bucură Sioane! Iar tu, curată Născătoare de Dumnezeu, veseleşte-te întru învierea Celui născut al tău.

Picătura de înţelepciune!

"Stânca s-a rostogolit de la intrarea în mormânt nu pentru a-i
permite lui Hristos să iasă, ci pentru a-i lasa pe discipoli să intre ."
Peter Marshall

Pagini realizate de Prof. Ortensia - Diana Raţiu
9

F.G. 80 / 2014

E bine de ştiut!
Acest număr al revistei noastre apare pentru perioada în care ne pregătim prin post să
sărbătorim Învierea Domnului şi cred că e bine să vedem opinia unui ortodox din Moldova de
peste Prut despre comportamentul multora dintre noi, la acest Mare Praznic. Părerea am găsit-o
pe internet. Şi pentru că ni se potriveşte şi multora dintre noi, am tipărit-o!

Paştele - lumină pentru toţi/ OPINIE
Se apropie Paştele şi aştept cu nerăbdare să aud chemarea: “Veniţi de luaţi Lumină!”. De aproape două mii
de ani, în fiecare primăvară, o dată cu învierea naturii, învie şi Lumina Credinţei. Însă, mă întreb cât de bine
înţelegem ce înseamnă a lua lumină, a purta şi a păstra lumină? Dacă nu cumva obiceiul acesta a devenit o
obişnuinţă, ignorând tainele care se ascund dincolo de flacăra care pâlpâie? Ştim oare să păstrăm lumina credinţei
adevărate în suflet sau doar ne lamentăm şi ne lăudăm că suntem neam de creştini?
Deşi ar trebui să mergem cât mai des la biserică, mulţi dintre noi se plâng că nu ajung din cauza lipsei de timp
sau invocă fel de fel de probleme. În seara de Paști mulţi se bulucesc în sfintele lăcaşuri, dar şi atunci când se cântă
Troparul Învierii, tot cu grijile la cele lumeşti sunt.
Acum câţiva ani, o mulţime de bătrânele s-au tot uitat ce am în coş, ce fel de bucate şi cât de multe. Comentau
orice acţiune şi se şuşoteau. Mă întrebam, tânăr fiind, oare acesta este măsura credinţei - merindele aduse pentru
sfinţit, oare aşa trebuie să te comporţi când preotul rosteşte: “Veniţi de luaţi Lumină!”?
Afară, lângă Sfântul locaş, tinerii satului înjură birjăreşte - de mame şi de morţi, de Dumnezeu, de Cruce, de
biserică, de anafură. Şi chiar dacă e noaptea Învierii, gura lor nu are oprelişti să batjocorească de Hristos, de Paşti
şi pască etc. Înjură, ca la uşa cortului, încât îţi vine să te cruceşti.
Mulţi oameni, care se dau drept creştini, consideră că Sărbătoarea Învierii Domnului înseamnă doar a mânca
bucate sfinţite. Prea puţini sunt din cei care cu adevărat pătrund în esenţă - vin când asfinţeşte soarele, ascultă cu
mare atenţie slujba şi pleacă abia în zori.
Dincolo de “Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat”, Paştele ne îndeamnă să fim pătrunşi de lumina divină.
Învierea lui Hristos înseamnă învierea credinţei adevărate. Aceasta este sărbătoarea primăverii sufletului, pe care
trebuie să o păstrăm mereu. Lumina ei trebuie să ne fie ca o rază călăuzitoare, iar noi să fim deschişi de a o primi.
Lumina credinţei trebuie mereu păstrată în suflet şi atunci orice zi ar semăna cu Sărbătoarea Învierii.
“Veniţi de luaţi Lumină!” înseamnă mult mai mult decât o sintagmă rostită în noaptea Paştelui. O auzim doar
de Înviere şi e o călăuză pentru întregul an. Fericitul Ieronim spunea: “Ferice de acela în a cărui inimă Hristos
învie în fiecare zi, când ele se pocăieşte pentru păcatele sale, oricât de uşoare ar fi. Ferice de acela care urcă în
fiecare zi de pe Muntele Măslinilor în Împărăţia Cerurilor, unde cresc măslinii altoiţi de Domnului, unde se înalţă
Lumina lui Hristos, unde se află măslinele - roade ale Domnului. S-aprindem dar şi candela noastră cu
untdelemnul din acel măslin roditor şi în acest chip luminaţi, îndată vom intra cu Hristos în Împărăţia Cerurilor”.
Din păcate, mulţi dintre noi, uită, de fapt, că a lua lumină înseamnă a oferi dragoste. Uneori sunteţi prea
grăbiţi şi doar luăm lumină, uitând să o împărţim şi altora. Milostenia este cel mai mare dar pe care îl putem face
de Sărbătorile Sfinte, pentru că spre mulţi oameni nu ajunge lumina binecuvântată a Învierii. Mai vine un Paşte şi
mă întreb oare ştim să ducem lumină, oare ce fac ce-i pentru care Sărbătoarea Învierii înseamnă o aşteptare de
dare?
Cu certitudine, mulţi dintre săracii acestui pământ aşteaptă, sub cerul liber, poate se va întâmpla vreo
minune, alţii speră că măcar în acest an se va aprinde lumina în viaţa lor sau poate se vor îndura să le-o aducă alţii.
Ce ar fi dacă anul acesta am sărbători Învierea Domnului altfel? Să lăsăm la o parte mesele îmbelşugate, cu
bucate alese şi multă băutură, şi să punem de-o parte bănuţi pentru cei care cu adevărat au nevoie de ajutor.
O vorbă spune că săracii nu se declară, ei se văd. Uitaţi-vă cum trăiesc şi gândi+i-vă că aţi putea să le aduceţi
bucuria Sărbătorii Luminate. Încercaţi să ajutaţi un copil de la colţ de stradă, o mamă cu mâna întinsă, un bătrân
care tremură. Nu e nevoie de chiar atât de mulţi bani pentru o pască şi câteva ouă roşii. Mulţumirea divină că aţi
învăţat lecţia de a dărui este cea mai mare bogăţie. Doar astfel vom simţi cum sărbătorile ne-adună!
Numai lumină în casele şi sufletele dvs.!

Dinu Rusu
www.moldova-org.
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PREOŢII ŞI REVISTELE LOR
Când spun că foarte mulţi preoţi din Biserica Ortodoxă Română luptă pentru credin$a
strămoșească dar și pentru cultura poporului român, mă bazez pe activitatea câtorva fra$i întru
slujire, dar și prieteni adevăra$i. Pe unii nici nu-i cunosc personal dar activitatea lor m-a
impresionat şi colaborarea noastră a devenit o realitate, un lucru normal pentru oameni ce
doresc să facă ceva pentru Biserica şi pentru Cultura română.
Unul dintre aceştia este părintele Radu BOTIŞ din Maramureşul nostru, care scoate o revistă de
cultură de mulţi ani. Revista se numeşte „GLAS COMUN“. Iată ce se scrie despre ea. Cred că
trebuie să ştie şi cititorii revistei noastre, mai ales că, e foarte posibil să primim acceptul
redactorului şef pentru a reproduce materiale din revistă, în „foaia“ noastră.

REVISTA „GLAS COMUN”, ŞASE ANI DE EXISTENŢĂ
Într-o lume supertehnicizată şi suprainformatizată în care mijloacele tradiţionale de comunicare devin insuficiente,
apariţia Internetului a marcat o adevărată revoluţie. Prin componenta sa Web (World Wide Web “pânza de păianjen”) acesta
a pus la dispoziţia cititorilor din întreaga lume o imensă bibliotecă universală, uşor accesibilă şi puţin costisitoare.
Părintele Radu Botiş, preot iconom stavrofor din Ulmenii Maramureşului, poet, scriitor, cercetător, spirit receptiv şi
novator, a înţeles că slujirea lui Dumnezeu şi a semenilor se poate face nu numai în Biserică, ci şi în afara acesteia prin
promovarea tuturor celor cărora Dumnezeu le-a dăruit un talant sau chiar mai mult.
Astfel a purces la înfiinţarea a trei reviste online: “Glas comun”, revistă cultural-creştină, (10 februarie 2008), “Slova
creştină”, revistă de creaţie, atitudine şi cultură, (29 august 2008), „Slova copiilor”, supliment al revistei „Slova creştină”,
(29 iunie 2009), fiecare având mai multe secţiuni: poezie, proză scurtă, reportaje, meditaţii, roman, interviuri, apariţii
editoriale, religie, ştiinţă, pictură,
fotografii.
După cum însuşi mărturiseşte,
părintele Radu Botiş „a pornit la
drum cu încredere în Prea Bunul
Dumnezeu, precum şi în semeni”, iar
revistele Domniei Sale se vor „o
punte de legătură între românii de
pretutindeni oriunde s-ar afla. Uşa
este deschisă iubitorilor de cuvânt şi
Divin precum şi tuturor acelora care vor parcurge materialele din aceste reviste.”
Printre colaboratorii fideli ai revistelor „Glas comun”, „Slova creştină”, „Slova copiilor” pot fi amintiţi:Adrian Botez,
Cezarina Adamescu, Ionuţ Caragea, Virgil Ciucă, Elena Armenescu, Melania Cuc, Andrada Diaconescu, Lygia Diaconescu,
Maria Diana Popescu, Mircea Botiş, Constantin Dobrescu, Mircea Dorin Istrate, Mircea Leonte, Victoriţa Duţu, Petru
Berbentia, Petru Drăghicescu, Virginia Paraschiv, Mihai Ganea, Valeria Oros, Virgil Ciuca, Doina Drăguţ, Al.Florin Tene,
Titina Nica Tene, Antonia Bodea, Octavian Curpaş, Nicolae Nicoară Horia, George A.Stroia, Ilie Bucur Sărmăşanul, Elena
Trifan, Gelu Dragoş, Ion Dragoş, Gheorghe Constantin Nistoroiu, Ion Nălbitoru, Traian Rus, Ioan Ciorca, Constantin
Mândruţă, Sabina Măduţă, Olimpia Mureşan, Puiu Răducan, Violetta Petre, Nicolae N.Negulescu, Ion Marin, Ionel Marin,
Rodica Bordeianu, Lucreţia Berzintu, Ioana Stuparu, Mihaela Rotaru, Mariana Zavati Gardner, Ioan Adrian Trifan, Ştefan
Doru Dancuş, Ernest E.W.Herman, Remus Câmpeanu, Milian Oros, Petre Flueraşu, Ion Untaru, Ion Patachia Tatomirescu,
Ion Turnea, Ioan Miclău, Iuliu Morariu, Olimpia Sava, Traian Vasilcău, Valeria Oros, Vasile Bele, Viorel Martin, Maria
Miron, Mariana Lasconi, Speranţa Miron, Toma G.Rogneanu, Nicolae N.Tomoniu, Marin Toma, Victor Becheanu, etc.
Am făcut cunoştinţă cu revista „Glas comun” în 2008 când am căutat pe Internet o revistă în care să public un reportaj
religios. Am rămas uimită de solicitudinea cu care redactorul-şef al acestei reviste, preotul Radu Botiş, a răspuns cererii
mele.
Am devenit un colaborator şi un cititor pasionat al revistelor „Glas comun”, „Slova creştină” şi „Slova copiilor” şi de
câte ori le-am accesat am simţit că mă cufund într-o lume virtuală a omeniei, a prieteniei, a bunului-simţ, a respectului pentru
cuvântul scris şi pentru creatorul lui.
Un spirit înţelept, neobosit, înzestrat cu har, filtrează cu grijă fiecare cuvânt şi-l aşază la locul cuvenit.
Acum, când revista „Glas comun” împlineşte şase ani de existenţă doresc ca harul divin, gândurile bune şi înţelepte,
duhul armoniei să se reverse în continuare asupra membrilor şi paginilor ei spre o mai bună slujire a poporului român,
deoarece, aşa cum spunea părintele Radu Botiş, „Patriotismul nu este o ruşine, patriotismul este cinste şi plecăciune demnă în
faţa istoriei, a vetrei de unde am vazut lumina zilei. Patriotismul este statura ta dreaptă oriunde te-ai afla pe pământul acesta:
bogat ori sărac, fericit ori cuprins de amărăciune şi neîmpliniri. Da, purtăm în suflet buciumul şi doina noastră, desprinse
dintru legendare începuturi, pământul binecuvântat pe care au călcat picioarele Sfîntului Andrei-Apostolul Românilor,
apăratorii lui Tudor, drepţii lui Cuza, Sfinţii Români ai lui Hristos, amintirea grijii mamelor la căpătâiul pruncilor, sărbătorile
noastre creştine întru bucuria Învierii şi Veşniciei.”

Prof.dr. Elena Trifan
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Primăvara sufletului
Ştim cu toţii că în fiecare an în luna martie soseşte primăvara. Ea se luptă cu iarna şi o biruieşte. De suflul
cald al cerului primăvăratec se topeşte zăpada şi gheaţa, pământul se îmbracă în haină verde, pe pomi apar frunze,
florile de primăvară înfloresc, iar păsările îşi cântă cântecele.
Când firea înconjurătoare intră în primăvară, în lumea ortodoxă soseşte anotimpul bisericesc numit
Păresimi, adică Postul Mare. Părinţii bisericeşti au numit acest răstimp al Sfintelor Păresimi: primăvara sufletului.
Cât de multă asemănare este între primăvara firii şi primăvara sufletului nostru credincios.
Primăvara firii este timpul deşteptării din somnul iernii, este timpul de înnoire a firii şi de împodobire cu
frumuseţe potrivită primăverii. Timpul Păresimilor, acest anotimp al primăverii sufleteşti, este deşteptarea noastră
din somnul păcatelor, a înnoirii noastre şi a
împodobirii sufletului cu fapte bune.
Primăvara firii îşi are prevestitorii ei: ziua se
face mai mare, razele soarelui sunt mai calde, din
când în când picură apă de pe acoperişuri şi rourează
pământul. Primăvara sufletească are şi ea
prevestitorii ei. Cu patru săptămâni înaintea
Păresimilor, Sfânta Biserică începe să ne
pregătească. Prin citirile din Evanghelie şi cântările
legate de ele, Biserica voieşte să deştepte în noi
duhul pocăinţei şi să ne înveţe prin pilde evanghelice
cum trebuie să fie pocăinţa noastră.
Primăvara respirăm aierul deosebit,
însufleţitor, întăritor, curat şi înmiresmat de frunzele
tinere ale pomilor şi de florile cele dintâi ale
primăverii. În zilele Păresimilor o deosebită
mireasmă duhovnicească umple sfintele noastre biserici. Cântările duioase de la slujbele bisericeşti, metanii dese
la care ne cheamă Sfânta Biserică, anumite pomeniri, toate acestea dau slijbei noastre din Postul Mare o deosebită
mireasmă duhovnicească, insuflă în noi duhul umilinţei şi naşte lacrimi de pocăinţă. Soarele de primăvară pe zi ce
trece încălzeşte tot mai mult firea înconjurătoare. Iar Sfânta Biserică cheamă cu căldură la pocăinţă sufletele
oamenilor care cercetează bisericile în aceste zile de Păresimi. Biserica pune în gura şi în inima noastră rugăciuni
care deşteaptă în noi iubire fierbinte pentru Domnul şi nădejde tare în miluirea noastră de către Tatăl Ceresc. De
aceea se şi simte atras sufletul nostru către biserică în aceste zile de post, îi e frig în lumea plină de păcate, se simte
gol şi pustiu în petrecerile lumeşti, voieşte să afle sprijin în viaţă şi adiere încălzitoare care să acopere toate durerile
şi chinurile cugetului împovărat de păcate.
Va cădea peste lume întâia ploaie caldă de primăvară, ea va spăla toată necurăţia şi funingenea care se
aşterne iarna pe pământ, pe acoperişuri şi pe pomi. Şi firea înconjurătoare ne va încânta cu frumuseţea ei
strălucitoare.
Este şi ploaia sufletească, este ploaia lacrimilor de pocăinţă şi ploaia binecuvântărilor dumnezeieşti,
revărsate peste inima care se căieşte. Cu lacrimile sale, omul plin de păcate poate spăla cel mai întinat suflet chinuit
de păcat, atâta putere au în ele. Prin ploaia harului dumnezeiesc se curăţeşte sufletul cel mai vinovat, atâta tărie are
harul lui Dumnezeu.
Lacrimile pot să fie şi amare şi dulci. Pentru păcătosul care se căieşte, lacrimile sunt amare, plânge de
ruşine şi de durere adâncă mărturisindu-şi păcatele. Dar creştinul nu poate să verse lacrimi care să nu aducă
mângâiere. Căci lacrimile amare ale pocăitului se îndulcesc, ajung lacrimi de bucurie, când păcătosul pocăit
primeşte iertare de la Domnul.
Bucuria iertării, pe care preotul duhovnic o aduce la cunoştinţă creştinului care se spovedeşte şi care se
căieşte de păcatele făcute, este o bucurie foarte mare în care se topesc şi amărăciunea lacrimilor de pocăinţă şi
greutatea ţinerii Postului împreună cu a mărturisirii.
Fericirea iertării se înalţă la creştinul care s-a pocăit până la acea înălţime cuceritoare de suflet, la care
singurul Dumnezeu poate să ridice pe fiul Său cel desfrânat, pe care l-a iertat.
După osteneala pocăinţei, Sfânta Biserică ne pune înainte un nepreţuit odor: Sfânta Împărtăşanie cu
dumnezeiescul Trup şi cu Sângele cel de viaţă făcător al Domnului.
Toate aceste bucurii ale primăverii sufleteşti, noi le trăim pentru că suntem fii ai Bisericii. Numai Biserica
singură, ea, maica noastră pământească poate să umple sufletul omului credincios cu această bucurie.
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SFÂNTA TAINĂ A BOTEZULUI
Pr. Zaharia Petrică Ghimboaşă
La o primă citire a titlului acestui articol, am cuteza să spunem ca deja cunoaștem tot ceea ce se
poate cunoaște în privin*a botezului, că am asistat la nenumărate slujbe de acest gen sau că, în mod
categoric, suntem informa*i din biserică, din reviste sau de pe internet despre tot ce implică această
rânduiala bisericească. Însă, poate că din grabă nu am fost atenţi la prima parte a titlului:” Taina”,și
astfel am putea deveni
superficiali în încercarea
noastră de a în*elege mai
profund însemnătatea
desăvârșită a acestei
rânduieli.Tocmai de aceea
socotesc oportună o umilă
interven*ie care să încerce
să vă conștientizeze (nu
să vă explice) pe
dumneavoastră cei ce
sunte*i ai Bisericii, de
importan*a acestei Taine.
Botezul este prima
din cele șapte taine ale
Bisericii, în viziune
cronologică, taină prin
care orice om intră în
Biserică ca și membru cu
drepturi și obliga*ii.
Taina se săvârșește
prin întreita afundare în
apă a celui ce se botează
în numele Sfintei Treimi,săvârșitorul ei fiind preotul sau episcopul, numai în caz de urgen*ă, din
temerea de moarte apropiată a celui care are sa primească Botezul, această Taina poate fi săvârșită de
orice membru al Bisericii. De precizat un lucru foarte important: botezul înseamnă afundare și nu
stropire, așa cum adeseori se întâmplă să se practice, desigur din motive diverse și pe care nu vom
încerca acum să le comentăm.
Taina botezului a fost instituită de Mântuitorul, dar ea a fost prefigurată încă din Vechiul Testament
prin: circumcizia fiilor lui Israel, ca semn al legământului lor cu Dumnezeu.
Botezul săvârşit de Ioan Botezătorul, așa cum spune el însuși, nu este botezul creștin, însă a
preînchipuit botezul creștin, fiind în acelaşi timp un ritual pregătitor pentru primirea lui Mesia de către
evrei și adeverirea Lui fa*ă de lume. Botezul lui Ioan, deși era de la Dumnezeu și se savârșește prin afundarea în apă ca și cel creștin, instituit de Hristos, este totuși inferior celui creștin, fiindcă nu se
conferea prin el harul dumnezeiesc, el era doar un botez al pocăin*ei spre iertarea păcatelor.
Dar de ce n-a botezat Hristos? Ne-o spune însuși Sfântul Ioan când zice : "Acela vă va boteza cu
Duh Sfânt și cu foc". Dar Duhul Sfânt nu fusese încă dat. Acesta ne-a fost dat de Hristos însuşi, de sus,
de la Tatăl venind în lume la Cincizecime. Apostolii trebuiau să se îmbrace mai întâi ei înşiși cu toată
puterea Duhului, cum s-a și întâmplat la Cincizecime, ca apoi să boteze cu apă și cu Duh Sfânt pe
ceilalţi, cum au și făcut începând după Pogorâre când s-au botezat adăugându-se apostolilor "ca la trei
mii de suflete" . Cu botezul lui Ioan s-a botezat, este adevarat, și Mântuitorul, dar nu pentru ca El avea
nevoie de cură*ire de păcate, fiind Dumnezeu-Omul, ci pentru a ne arăta importan*a și lucrarea
botezului pe care Îl va institui, ca să se descopere lumii taina lui Dumnezeu, cel în Treime închinat, în
numele Căruia să ne botezăm și noi. Taina botezului a fost instituită de Hristos însuși îndată după Învierea Sa din mor*i, odată cu trimiterea apostolilor la propovăduirea Evangheliei către neamuri :
"Mergând, învă*a*i toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,
învă*ându-le să păzeasca toate câte v-am poruncit vouă, și iată Eu sunt cu voi în toate zilele, până la
sfârșitul veacului".
>>>>>>>>>>
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păcatul strămoșesc și de toate păcatele făcute
mai înainte și se imprimă chipul lui Hristos în el.
Prin aceasta omul, unindu-se cu Hristos, este
introdus în Biserică, așa cum spuneam la
început, cu drepturi dar și cu obliga*ii. Foarte
important de știut este că botezul este
irepetabil, adică nu este
permis botezul din nou,
odată săvârșit. Ne
repetarea Botezului arată
obliga*ia de a nu mai
păcătui din moment ce am
primit puterea de a evita
păcatul. Nu este vorba de
păcatele uşoare, care se
pot vindeca prin Taina
Spovedaniei, ci de păcatul
lepădării de Hristos și al
ieșirii din Biserica.
Apostaţii ( cei „căzuţi“ din
credinţă) nu sunt botezaţi
din nou, pentru că harul
botezului nu se dă de două
ori. Ei nu „renasc“ de două
ori, pentru că nici din trup
nu se nasc de două ori şi nu
de două ori vin pe lume cu păcatul strămoșesc.
Hristos Însuși a spus :”De nu se va naște cineva
din apă și din Duh, nu va putea intra în Împăra*ia
lui Dumnezeu“.

Sfânta Taină a Botezului
Prin despăr*irea omului de Dumnezeu,
Duhul n-a încetat să vegheze omenirea și să

conlucreze cu oamenii la nașterea urmașilor lor,
care au propria lor identitate. În Cuvântul
întrupat, apa şi Duhul se unesc însă din nou.
Hristos Se afundă în Iordan și Duhul pogoară
peste ape. Învierea Lui va
transforma în apă vie, apa
mor*ii. A trebuit să se
scufunde Fiul în firea
omenească și prin ea în
apă, pentru ca noi,
scufundându-ne în apă, să
ne înăl*ăm spre via*a Sa
dumnezeiască, în Duhul Lui
cel Sfânt. Actul Botezului
constă în afundarea întreită
a primitorului în apă, înso*ită
de declara*ia constatatoare
rostită de preot: „Se botează
robul lui Dumnezeu .... în
numele Tatălui, al Fiului și al
al Sfântului Duh“.
Caracterul de mărturisire și
de constatare al cuvântului
"se botează" sau din
celelalte Taine (se cunună,
se împărtășește), arată că Taina se săvârșește
vizibil prin actul si cuvântul preotului, dar
invizibil, prin lucrarea lui Hristos.
Prin Botez și afundarea omului în apă în
numele Sfintei Treimi, se produce moartea
omului vechi și renaşterea lui la via*a adevărată
în Hristos. Odată cu aceasta, omul se spala de

Sfântul Botez stă la baza vieţii creştine,
este poarta vieţii spirituale care deschide calea
spre celelalte Taine. Aşa cum plantele şi
vieţuitoarele nu ar putea exista fără apă, nici
viaţa spirituală nu ar fi posibilă fără Botez.
Pr. Zaharia Petrică Ghimboaşă
14

ANUNŢURI 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 !
Procesiunea din Noaptea Învierii se va desfășura pe
traseul din interiorul Micro III.
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