“ Nu din vorbe, ci din fapte se cunoaşte omul virtuos”
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FOAIA
GOVÂNDARULUI

Anul X , Nr. 78
Septembrie-Octombrie 2013
Periodic editat de Parohia Ort. Rom.
“Sf. Apostoli Petru şi Pavel, Govândari”
REŞIłA

FOAIA
GOVÂNDARULUI
Parohia Ortodoxă Română
“SfinŃii Apostoli Petru şi Pavel,
Govândari”
REŞIłA
Fondator şi redactor şef:
Pr. Petru BERBENTIA

ÎN ACEST NUMĂR
PUTEłI CITI
Pag. 3 - 4. Isacova pe Morava sau “nu uita
rădăcina latină”
Pr. Petru Berbentia

Colectivul de redacŃie:

Pag. 5. Ideea unui idiot
Pr. Emil Varga

Filolog Alina-Mihaela FetescuIliescu
Prof. Ortensia-Diana RaŃiu
Prof. Stela Şerban
Prof. Nicolae-Adrian Păunescu
Prof.pr. Emil Varga
Pr. Sergiu Dalea
Pr. Petrică Ghimboaşă
Corectare:
Adela-Maria Berbentia
Tehnoredactare:
Pr. Petru Berbentia

Pag. 6. Sfânta Cruce în Noul Testament
Prof. drd. Nicolae-Adrian Păunescu

Pag. 7. Copiii cresc, într-un final !
Filolog Alina-Mihaela Fetescu-Iliescu

Pag. 7.

Eseul meu: Agoniseala noastră
Prof. Stela Şerban

Pag. 8-9.

Lumină pentru suflet - pagini pentru
copii
Prof. Ortensia-Diana RaŃiu

Pag. 10. Da EuroHope a EuroHome”
Livia-Maria Ionescu

Pag. 11.

Despre obiceiul atingerii de
veşmintele preoŃilor
Pr. Petru Berbentia

Editura: Neutrino, ReşiŃa

Pag. 12-13. Cred, dar până când?
Pr. Sergiu Dalea

Tiparul: S.C. Limpeza SRL, ReşiŃa

Pag. 14. Crucea, simbol şi sens al vieŃii

Opiniile dumneavoastră, precum şi
orice dorinŃă de colaborare le puteŃi Pag. 15.
trimite pe adresa:
petruberbentia@yahoo.com
www.biserica-petru-si-pavel.net

Pr. Petrică Zaharie Ghimboaşă

AnunŃuri importante

COPERTA 1 - Sfânta Liturghie la Isacova Valea Moravei, Serbia
COPERTA 4 - Un ROMÂN de pe Valea
Moravei

F.G. 78 / 2013

Isacova pe Morava
sau
„nu uita rădăcina latină!”
Poate că titlul nu vă spune mare lucru celor ce citiŃi revista noastră dar e foarte real şi sugestiv în
contextul celor trăite de noi la praznicul „Schimbării la FaŃă” a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, la Biserica
românească aflată şi sub purtarea de grijă a parohia purtând numele de „Horreum Margi i Isacova”.
Mai întâi trebuie să ştiŃi că micuŃa
biserică aşezată la marginea satului
Isacova din comuna Ciupria, este locul
unde românii de pe valea Moravei îşi
regăsesc credinŃa strămoşilor şi limba
românească. În anul 2005, românii din
această parte a Serbiei de Răsărit au pus
aici piatra de temelie pentru cea de-a
doua biserică, la acea vreme, după cea
din MălainiŃa, în care se slujeşte în limba
română, iar faptul că aici încep să vină
din ce în ce mai mulŃi credincioşi, este
un semn îmbucurător că oamenii încep
să conştientizeze adevărata lor identitate
românească.
Noi, cei de la Parohia „SfinŃii Apostoli
Petru şi Pavel-Govândari” am
apriticipat la multe momente de rugăciune acolo şi am avut în delegaŃiile noastre şi tinerii din „Strana
Strămoşească”, cum şi diferiŃi reprezentanŃi oficiali ai minorităŃilor sau asociiaŃiilor culturale cu care conlucrăm la
nivelul Episcopiei Caransebeşului.
Aşa s-a întâmplat şi acum. Cu înalta binecuvântare a Prea SfinŃitului Părinte Lucian şi la invitaŃia părintelui
paroh Iel Buobu Lui dar şi a părintelui Boian Alexandrovici, protopopul „Daciei Ripensis” din Episcopia „Daciei
Felix”, a românilor din toată Serbia, am participat la Sfânta Liturghie a hramului de vară. Din delegaŃia noastră a
făcut parte şi d-l. Nicolae Plujar, preşedintele „AsociaŃiei Culturale ReşiŃa Română”, cel care a susŃinut şi serbările
centenarului Catedralei noastre din VârşeŃ, desfăşurat între 13 şi 16 iunie a.c. La fel de importantă a fost şi prezenŃa
d-lui. PetruŃ Alexandru , secretar II, ataşat cultural la ambasada României de la Belgrad, care a venit să participe la
sărbătoarea românilor de aici.
La Isacova a fost aşa cum mă
aşteptam! Românii ne-au primit ca şi
cum ne-am fi ştiut dintotdeauna şi ne
consideră unii de-a lor. De fapt asta şi
suntem, români între români, ortodocşi
veniŃi la fraŃi ortodocşi pentru a ne ruga
împreună şi a trăi clipe de bucurie.
Sărbătoarea a început cu
întâmpinarea Sfintelor Moaşte ale Sf.
Ierarh Andrei Şaguna, moaşte primite
de vicarul Timocului, pr. Boian, de la
Înalt Prea SfinŃitul LaurenŃiu,
Mitropolitul Ardealului. De fapt doar o
particică din Sfintele Moaşte, pentru ca
fiecare biserică din Timoc să se bucure
de binecuvântarea Sfântului Ierarh
Andrei Şaguna.
Sfânta Liturghie a fost săvârşită de
protopopul locului, Boian
Alexandrovici, de protopopul Petru
Berbentia de la ReşiŃa, de preotul paroh Iel Buobu Lui şi de preotul Sarian Raicovici de la Bobova şi au asistat
mulŃi credincioşi, veniŃi de prin satele răspândite pe valea râului Morava.
( urmare în pag.4)
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Isacova pe Morava....
Cuvântul de învăŃătură a fost rostit de pr. Petru Berbentia,
care a vorbit despre datoria creştinilor de a-şi schimba viaŃa, în
aşa fel încât să participe activ la viaŃa bisericii, să se roage şi să
cânte în limba română. De asemenea, preotul venit din România
a vorbit despre relaŃiile frăŃeşti îndelungate şi despre datoria
morală a celor din łara mamă de a sprijini eforturile celor ce nu
vor să se lapede de limba strămoşilor.
După împărtăşirea mai multor creştini ce s-au pregătit prin
post pentru acest moment, părintele Boian Alexandrovici a Ńinut
un cuvânt înflăcărat despre ce înseamnă să-Ńi păstrezi identitatea
naŃională, religioasă şi culturală, chiar şi atunci când întâmpini
greutăŃi şi când nici ai tăi nu te mai ajută. Cele spuse de preotul
ce a construit prima biserică românească din această parte a
Europei, la MalainiŃa, în curtea casei sale, a provocat murmure
aprobatoare, chiar dacă la slujbă nu au fost prezenŃi, ca altădată,
reprezentanŃi ai vieŃii politice şi sociale locale. În schimb, a fost
cu noi, măcar sufleteşte, Prea SfinŃitul Părinte Daniil, Episcopul
“Daciei Felix”, pentru a cărui grabnică însănătoşire ne-am
rugat.
În finalul Sfintei Liturghii, protopopul Timocului a conferit
protopopului Petru Berbentia, „în semn de preŃuire şi
recunoştinŃă pentru contribuŃia la reînvierea creştinismului
daco-român la sud de Dunăre, în valea Timocului- Serbia de
Răsărit”, Ordinul „ Crucea Sfântului Niceta de Remesiana”.
Din partea Episcopiei de Caransebeş, a PreasfinŃitului Părinte
Episcop Lucian, toŃi credincioşii prezenŃi au primit iconiŃe cu praznicul „Schimbării la FaŃă”, precum şi exemplare
ale revistei „Foaia Diecezană”.
Serbarea s-a încheiat cu slujba de binecuvântare a colacului de hram dar şi a prinoaselor de struguri şi fructe,
după cum este tradiŃia în Biserica noastră la această sărbătoare, toŃi cei prezenŃi stând apoi la discuŃii îndelungate
despre viaŃa românilor de acolo.
Acolo am văzut un român ce purta un tricou ce m-a impresionat, pentru că pe el era inscripŃionat următorul
mesaj: „Întoarce-te, întoarce-te frate!” şi „Nu uita rădăcina latină!”. De aceea am pus în titlu această chemare ce
sfâşie sufletul multor trăitori
de acolo. Şi am mai văzut un
creştin ce purta cu mândrie o
cămaşă ce avea împrimată
stema Patriarhiei Române şi
mesajul: ”Biserica Ortodoxă
Română, BISERICA MEA!”.
Mi-am pus atunci întrebarea
ce o lansez tuturor: aŃi văzut
aşa ceva şi dincoace de
frontiere?
Am plecat spre casă cu
sufletul împăcat şi plin de
bucurie, dar şi cu hotărârea de
a continua să-i ajut pe fraŃii
noştri români pentru a-şi
păstra limba şi credinŃa.
Dumnezeu să ne ajute!
Pr. Petru Berbentia

F.G. 78 / 2013

Preot Emil VARGA - profesor de Religie

,,VOX POPULI, VOX DEI”
Ideea unui idiot
Vulgaritatea limbajului cotidian dezvăluie adeseori, din păcate, lipsa de umanitate şi de respect pentru
diversitatea şi tipul relaŃiilor dintre persoane, lovind în special în caracterul unic (generat de raŃiune, voinŃă şi
sentiment) al fiecăruia dintre noi. Fără a mai lungi vorba, aş vrea să intru direct în subiect aducând în prim plan
contrastul existenŃial dintre aparenŃă şi esenŃă, dintre lumini şi umbre şi de ce nu, dintre o idee şi un idiot. Într-o
Ńară în care dacă îndrăzneşti să spui că ai idei vei primi în secunda doi eticheta de ,,idiot’’, nu îŃi rămâne decât
alternativa de a sfida maliŃiozitatea incultă propunând criticilor ad-hoc lămurirea etimologică a celor doi termeni
atât de prost înŃeleşi...
Făuritorul unei idei, în general, nu poate fi decât un creator, o persoană capabilă să emită o judecată de
valoare, o noŃiune ori un concept, să cunoască şi să acŃioneze conform cu acest mecanism pe cât de simplu în
exprimare, pe atât de complex în tainele originii sale, în datul firii omeneşti. Poate tocmai de aceea şi marele
filosof Platon, celebrul fondator al Academiei din Atena a încercat să scoată la suprafaŃă în operele sale rolul şi
importanŃa ideilor şi a teoriilor legate de acestea, Mitul Peşterii fiind exemplar în acest sens, unde întreaga lume
văzută nu poate fi decât o reflexie a lumii ideilor aflate în proprietatea Marelui Creator.
În partea opusă, idiotul, prin definiŃie este persoana lipsită de minte, adeseori iraŃională, cu accente de
stupiditate şi mimetism transmis ereditar. În niciun caz n-am intenŃia de a face vreo aluzie jignitoare la adresa
persoanelor care suferă de idioŃie în sensul patologic al cuvântului. Dar de cele mai multe ori, simpla prezenŃă în
cuprinsul vreunei fraze a termenilor ,,idee’’ şi ,,idiot’’ fac o trimitere subînŃeleasă, cu caracter peiorativ. Astfel,
,,idiotul’’ zilelor noastre poate avea ca sinonime nedoritele adjective precum: stupid, cretin, imbecil, tâmpit,
prost, neghiob ş.a.
Idiotul din romanul cu acelaşi nume al marelui scriitor rus F.M. Dostoievski reprezintă însă un caz special;
un personaj capabil să reactualizeze încă o dată tabelul de valori umane în faŃa superficialităŃii şi a aparenŃelor
societăŃii în care trăim. PrinŃul Mâşkin, personajul principal la operei surprinde cititorul prin extraordinara fineŃe
şi capacitate de analiză psihologică, cu sinceritatea şi profunzimea sentimentelor sale nobile, chiar dacă cei din
jur nu văd în el decât un epileptic naiv şi visător. În partea a treia a romanului amintit, Dostoievski face cunoscută
scena în care prinŃul Lev Nikolaevici Mâşkin organizează în cinstea aniversării sale o petrecere rafinată, tipic
aristocraŃiei din Sankt Petersburg. În miezul acestei petreceri, într-una din discuŃiile pasionate şi interminabile,
sărbătoritul acceptă constrâns de situaŃie provocarea unuia dintre invitaŃi, aceea de a recunoaşte că lui îi aparŃine
celebra expresie: ,,FrumuseŃea va mântui lumea’’.
Se simte de la sine o aplecare de a-i da acestei vorbe de duh o interpretare teologică. Ce fel de frumuseŃe
va salva lumea? Eşti un creştin fervent? fac parte din rândul altor întrebări tendenŃioase la care principalul
personaj fusese pus răspundă. Pe noi, cititorii, cu siguranŃă aceste afirmaŃii ne pun pe gânduri. Iată cum ,,Idiotul’’
dostoievskian (cu o etichetă necinstită, aşa precum şi Toma ,,necredinciosul’’ o purtase cu mult mai mult timp
înainte), prin formidabila idee pusă în discuŃie se poate înscrie cu uşurinŃă în grupul marilor iniŃiaŃi ai lumii,
capabili să însenineze orizontul religios printr-un astfel de mesaj, un adevărat arc peste timp. Nu cred că
frumuseŃea mântuitoare ar trebui neapărat să aibe ca trăsătură fundamentală esteticul ori bucuria esteticului. Mai
degrabă poate fi vorba de frumuseŃea lăuntrică, cea care înnobilează sufletul. Iar o astfel de posibilă mântuire nu
contabilizează măreŃia ideilor, doar urmele lor în viaŃa noastră şi în a celorlalŃi.
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Sfânta Cruce în Noul Testament
Primele două capitole ale cărŃii Facerii vorbesc despre crearea omului de către Dumnezeu, având la
bază iubirea dumnezeiască. Pe lângă raŃiune, sentiment şi voinŃă, Dumnezeu i-a mai dat omului şi libertatea de a
alege să traiască veşnic sau să fie muritor. Din nefericire, păcatul neascultării l-a biruit pe om şi acesta a pierdut
bucuria de a fi nemuritor în, prin şi cu Dumnezeu. Enigma pierderii vieŃii veşnice s-a desluşit în timp, urmaşii lui
Adam înŃelegând că strămoşul lor a fost înşelat de către diavol printr-un lemn (pomul cunoştinŃei binelui şi al
răului). Se cuvenea ca această faptă infamă a
diavolului să fie „răsplătită” tot printr-o înşelare, dar
de această dată- a diavolului, cu un lemn mântuitor,
care să răscumpere întreaga omenitate de sub robia
păcatului şi a morŃii. Acest lemn a fost Sfânta Cruce,
care a devenit legată în mod indivizibil de persoana
Mântuitorului Iisus Hristos.
În Vechiul Testament, Sfânta Cruce a fost
prefigurată prin diverse simboluri, pentru ca oamenii
să nu piardă învăŃătura răscumpărării şi să spere în
continuare în mântuirea lor. Aceste simboluri au fost
diverse, pornind de la cei doi pomi din grădina
Raiului- pomul cunoştinŃei binelui şi al răului şi pomul
vieŃii, trecând peste togaiul odraslit al lui Aaron şi
şarpele de aramă, înălŃat de Moise în pustiu, pentru ca,
spre finalul perioadei Vechiului Testament, litera
grecească Tau să domine proorociile şi să vestească
venirea Mântuitorului Hristos.
În Noul Testament, Sfântul Apostol şi
Evanghelist Ioan anunŃă că „precum Moise a înălŃat
şarpele în pustie, tot aşa şi Fiul Omului trebuia să se
înalŃe pe Cruce, ca tot omul ce crede în El să nu piară ,
ci să aibă viaŃă veşnică ”(In. 3,15-16). Din aceste
versete putem desprinde primul sens al Crucii şi
anume cel material sau propriu-zis, Sfânta Cruce
devenind altarul de jertfă al lui Hristos şi modul de
împăcare al oamenilor cu Dumnezeu. Din acest sens
material, izvorâsc şi celelalte patru sensuri ale Crucii,
care completează imaginea acesteia în lumina Noului Testament, subliniind importanŃa covârşitoare pe care
sfânta Cruce o va avea în vieŃile oamenilor. Aceste patru sensuri sunt: spiritual, ecclesiocentric, hristocentric şi
eshatologic.
Sensul spiritual al Crucii este legat de cuvintele Mântuitorului „De voieşte cineva să vină după Mine,
să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-mi urmeze Mie ”(Luca 9,23).Aici putem desprinde clar faptul că, prin
asumarea suferinŃelor şi a încercărilor acestei vieŃi, ne vom asemăna cu Mântuitorul Hristos, care Şi-a cărat
Crucea suferinŃei pe dealul Golgotei fără să cârtească.
Sensurile ecclesiocentric şi hristocentric sunt strâns legate, fiindcă, pe Cruce, Biserica a luat naştere
în mod nevăzut, anunŃând evenimentele care vor urma în naşterea văzută a Bisericii şi anume, Învierea
Domnului, ÎnălŃarea Domnului şi Pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime. Forma Crucii ( † ) arată că opera de
mântuire a lumii este centrată pe persoana Mântuitorlui Hristos, care uneşte cerul şi pământul într-o dulce
îmbrăŃişare a iubirii. De altfel, în altarele bisericilor se găsesc crucile postament cu scena Răstignirii, care
subliniază faptul că temelia Bisericii este mărturisirea jertfei mântuitoare şi credinŃa în Aceasta, Crucea devenind
semnul biruinŃei vieŃii asupra morŃii.
Sensul eshatologic este legat de partea finală a vieŃii oamenilor, arătând că, la a doua venire întru
mărire a Domnului Hristos, Sfânta Cruce va deveni vestitoarea judecăŃii universale şi a transfigurării lumii
create. Totodată, la moartea fiecărui creştin, Crucea este prezentă ca şi semn al credinŃei marturisite, dar şi ca
arvună pentru viaŃa de veci.
În concluzie, iubite creştin, niciodată Crucea nu va putea fi privită ca şi obiect de dezgust şi de ruşine,
deoarece, prin ea, noi, oamenii ne-am câştigat mântuirea. Cinstirea acesteia este clar exprimată prin următoarele
cuvinte : „Crucii tale ne închinăm Stăpâne şi sfântă Învierea Ta, o lăudăm şi o mărim”.
Prof. drd. Nicolae-Adrian PĂUNESCU
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E părerea mea... ŞI O SCRIU!

de Alina Mihaela Fetescu-Iliescu

COPIII CRESC, ÎNTR-UN FINAL
Uitându-mă înapoi în timp îmi dau seama că au trecut cam zece ani de
când am început să scriu articole pentru revista "noastră". Trebuie să
recunosc că m-a ajutat în primul rând pe mine aceasta experienŃă pentru că
astfel am început să mă pun în pielea altora, să încerc să gândesc precum alte
persoane, astfel încât să îi pot înŃelege mai bine.
Probabil nu am fost mereu în sintonie cu ideeile altora, dar măcar am
încercat să îmi exprim modul de a gândi, poate ca majoritatea tinerilor. Ceea
ce scriu poate părea un articol de sfârşit, dar nu este, e doar un articol de
incheierea unui capitol al vieŃii, şi de începere al unui alt capitol.
Dacă până acum am încercat să scriu articole care să îi reprezinte pe
adolescenti, de acum voi încerca să scriu gândind ca un tânăr care trebuie să înveŃe să se maturizeze.
Cred că părintele Berbentia este cel mai în măsură să confirme că sunt încă o adolescentă în curs de
maturizare, pentru că dânsul este cel care îmi aminteşte de fiecare dată să scriu, eu sper că datorită
faptului că articolele mele sunt interesante pentru cititori.
Poate fi privit în mod ciudat faptul că am decis să scriu un articol pe tema scrierilor mele, dar îl
consider ca o treaptă, ca un mod de a marca începutul unei alte etape din viaŃa mea.
Un ultim lucru vreau să vi-l scriu, oricât de departe aş fi, oricât de mult aş creşte şi oricât de mult
mi-aş schimba modul de a gândi, voi fi mereu "fata dumneavoastra", a celor care veniŃi in fiecare
duminică la biserica, a celor care ne aplaudaŃi mereu la concerte, a celor care ne priviŃi şi a celor care ne
daŃi mereu un sfat bun. Nu am spus-o niciodată, dar cred că în Strana noastră mi-am găsit prieteni de
suflet, pe care îi consider fraŃi, iar în Biserică am găsit bunici, bunicuŃe care mă iubesc cum ştiu ele mai
bine, iar pentru asta, VĂ MULłUMESC!

ESEUL MEU

AGONISEALANOASTRĂ

Toată viaŃa omul munceşte să-şi adune cele necesare unui trai decent şi comod. Timpul trece
foarte repede. Cu părul albit dar şi cu mai multe boli, omul nostru se străduieşte să se bucure, atât
cât îi mai permite timpul, de agoniseala de-o viaŃă şi de confortul pe care şi l-a făcut.
Aceasta este ceea ce se vede. Ce nu se vede, dar este un adevăr de netăgăduit, este faptul că noi
oamenii, indife-rent cu câte sacrificii am făcut anumite bunuri materiale, nu ramanem cu nimic, le
avem doar în folosinŃă temporară.
Gestionarul bunurilor este Dumnezeu, El
Ńine seama de foarte multe în repartizarea
bunurilor doar celor merituo ş i prin
intermediul persoanelor desemnate de El.
Câştigul cel mare al omului este munca,
aceasta îl Ńine activ, în cadrul muncii
interacŃionează cu alŃi membrii ai societăŃii,
cu ajutorul cărora fiecare-şi trăieşte viaŃa şişi formează experienŃa sa specifică .
Cu timpul,vom uita nume, persoane,
locuri dar ceea ce s-a imprimat în sufletul
nostru, ce s-a stocat acolo sub formă de
impresii, va r ă mâne ve ş nic viu. Cu
chintesenŃa acestor impresii pleacă oamenii
din această lume, părăsind efemerul.
Prof. Stela Şerban
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Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabov - 27 octombrie
Născut la începutul sec. al XIII-lea, Dimitrie a făcut parte dintr-o familie săracă de Ńărani din satul
Basarabov (Basarabi), Bulgaria. A trăit în timpul Imperiului vlaho-bulgar de
la Târnovo, întemeiat de fraŃii Petru şi Aslan. Ducând o viaŃă grea, a trebuit să
muncească de mic copil. Deşi a păscut vitele satului, nu a uitat de Dumnezeu
şi mergea la biserică ori de câte ori putea. Glasul clopotelor de la biserica
satului a răsunat şi în inima sa, îndemnându-l către viaŃa ascetică. S-a retras la
o mănăstire din Basarabov, apoi a ales să trăiască mulŃi ani într-o peşteră pe
malul Lomului. Când şi-a simŃit sfârşitul aproape, se spune că s-a aşezat în
albia râului între două pietre mari. Acolo a murit neştiut de nimeni, doar de
îngerii Domnului. Cu timpul moaştele sfântului au fost acoperite de apele
Lomului şi uitate de lume. Dar acestea au fost descoperite în chip miraculos
după mai mulŃi ani. Sfântul Dimitrie cel Nou s-a arătat în vis unei fetiŃe
chinuite de un duh necurat şi i-a spus: "Dacă părinŃii tăi mă vor scoate din apă,
eu te voi tămădui". PărinŃii au mers la locul indicat în vis şi au găsit în albia
Lomului trupul neputrezit al sfântului aşezat între două pietre.
Moaştele Sfântului Dimitrie au fost aşezate în biserica satului
Basarabov. Un domnitor al łării Româneşti, al cărui nume nu se cunoaşte,
auzind de minunile sfântului, a plătit o sumă mare de bani pentru aducerea
moaştelor sfântului în Bucureşti. DelegaŃia însă nu a adus moaştele în łara
Românească deoarece carul tras de boi (sau de cai) nu a putut trece Dunărea, semn că Sfântul Dimitrie nu a vrut
să-şi părăsească Ńara. Astfel, moaştele au rămas în Basarabov până în timpul războiului ruso-turc (1768-1774),
când generalul rus Petru Salticov, trecând prin sat, a luat moaştele
cu gândul de a le duce în Rusia pentru a le feri de o eventuală
profanare turcească. Când cortegiul a ajuns la Bucureşti, boierul
Hagi Dimitrie, negustor de origine macedo-română şi
mitropolitul Grigorie al II-lea al łării Româneşti l-au rugat să lase
moaştele sfântului aici spre mângâiere după toate durerile
pricinuite de război. Generalul a fost de acord şi a luat doar o mână
a sfântului pe care a dăruit-o Lavrei Pecerska din Kiev. Astfel,
moaştele Sfântului Dimitire cel Nou au fost aşezate cu cinste, în
iunie 1774, în actuala catedrală patriarhală din Bucureşti.
Cultul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a fost
generalizat în urma şedinŃelor Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române dintre anii 1950-1955 şi este sărbătorit în
fiecare an în 27 octombrie.

ŞTIAłI CĂ....
--- Sfântul Dimitrie cel Nou a devenit ocrotitorul Bucureştiului? Racla cu moaştele sale a fost
scoasă în procesiune pe străzile oraşului de mai multe ori: în 1815, din porunca domnitorului
Caragea, pentru a se opri epidemia de ciumă; în 1827, în timpul domnitorului Grigore Ghica
pentru ploaie şi în 1831, la cererea generalului Paul Kiseleff, în speranŃa opririi epidemiei de holeră.
--- S-a pedepsit singur după ce într-o zi a călcat pe un cuib acoperit de ierburi şi a strivit puişorii care se aflau în
el?
--- Profund mâhnit şi considerând că a fost o crimă, timp de trei ani a mers desculŃ, fie că a fost vară, fie că a fost
iarnă.
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Să ne jucăm învăŃând !
La începutul anului bisericesc prăznuim Naşterea Maicii Domnului . Priveşte cu atenŃie planşele,
recunoaşte celelalte sărbători închinate Sfintei Fecioare Maria şi aşează-le în ordine cronologică! Colorează-le!

Naşterea Maicii Domnului
8 septembrie
Pe urmele lui Hristos - Templul din Ierusalim (2)
Templul era o clădire de formă dreptunghiulară, divizată în interior în trei părŃi: vestibul (la răsărit), numit
Ulam, cu o lungime de 10 coŃi; prima încăpere numită Heical (palat sau templu), iar
mai târziu - Sfânta, lungă de 40 de coŃi; a doua încăpere numită Debir, iar mai târziu
Sfânta Sfintelor, lungă de 20 de coŃi. LăŃimea Templului era de 20 de coŃi. Zidurile
despărŃitoare nu sunt menŃionate, dar ele au existat cu siguranŃă. Un astfel de zid a fost
între pridvor şi Sfânta. Sfânta şi Sfânta Sfintelor erau despărŃite printr-un perete de
lemn de cedru gros de doi coŃi. În mijlocul acestui perete se afla o uşă mare de lemn de
măslin sălbatic, care se deschidea în două părŃi. ÎnălŃimea pridvorului şi a Sfintei era
de 30 de coŃi, iar înălŃimea Sfintei Sfintelor numai de 20 de coŃi. DiferenŃa de spaŃiu de 10 coŃi, care exista între
tavanul Sfintei Sfintelor şi acoperişul Templului a fost amenajată ca încăpere unde se păstra tezaurul Templului.

Rugăciunea: Cuvine-se cu adevărat
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea
nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită, fără de
asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat
Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Picătura de înŃelepciune!
"Trezeşte-te împreună cu soarele şi fă-Ńi rugăciunea. Roagă-te singur. Roagă-te des. Marele
Spirit te va asculta, trebuie doar să-I vorbeşti.”
"ToŃi oamenii fac greşeli. Şi toate greşelile pot fi iertate."
(Codul etic al amerindienilor)

Pagini realizate de Prof. Ortensia - Diana RaŃiu
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„Da Eurhope a Eurhome”
Recent am avut ocazia de a participa la a 5-a tabără ecumenică de la Loreto (Italia), unde am reuşit din nou să fiu
mai aproape de Dumnezeu, împreună cu mulŃi alŃi tineri din România, Italia, Anglia, Danemarca şi Suedia. Am fost peste
100 de suflete, toŃi cu acelaşi scop: de a trăi aşa cum ne învaŃă Dumnezeu.
Fiind prezentă în al 3-lea an consecutiv, pot spune că sunt veterană şi că ştiam ce urmează să se întâmple, însă din
nou „spiritul Loreto” m-a surprins. Spuneam cuiva că această tabără e ca o gură de aer pentru cel ce se îneac sau ca o rază de
lumină pentru cel ce a fost orb până acum (mă refer strict la cel ce până acum n-a avut ochi să-L vadă pe Dumnezeu).
„Spiritul Loreto” înseamnă sentimentul de pace, iubire, liniste interioară pe care îl ai atunci când eşti acolo;
înseamnă să trăieşti fără a-i judeca pe ceilalŃi şi fără a te chinui să faci asta; înseamnă să asculŃi cu-adevărat cuvintele lui
Dumnezeu din Evanghelie; înseamnă câteva minute de linişte în care te poŃi ruga şi poŃi plânge fără ca alŃii să te judece cu
privirea. Mi-aş dori din suflet să pot explica mai bine, însă pentru a simŃi toate acestea trebuie să trăieşti o săptămână, câteva
zile sau chiar câteva ore împreună cu ceilalŃi în acel centru extraordinar – „Centro Giovanni Paolo II”.
În timpul acestor două săptămâni petrecute în Italia, am avut parte de tot felul de activităŃi, precum: rugăciuni,
conferinŃe, discuŃii pe grupuri, jocuri, workshopuri ( dans, cor, muzică bisericească, jurnalism, handmade şi foto/video ) şi
multe altele. Pot spune că rugăciunile ne-au influenŃat cel mai mult, ne-au schimbat fără să ne dăm seama, ne-au făcut să
iubim necondiŃionat, fără prejudecăŃi, fără
întrebări precum „de ce să-l iubesc pe celălalt
dacă el nu face la fel?”, „de ce să fiu eu bun cu
ceilalŃi când ei nu sunt buni cu mine?”. Cred ca
în tot acest timp aceste întrebări nu se adresau
celor din tabăra, ci poate oamenilor de acasă
(prieteni, familie).
Alte momente importante, care ne-au
dat foarte mult de gândit, de reflectat asupra
lucrurilor ce se întâmplă în jurul nostru, au fost
conferinŃele – scurte, dar concise. Mi-aduc
aminte că în timpul unei conferinŃe s-a
discutat despre pilda fiului care a plecat de
acasă şi care, atunci când s-a întors, tatăl său la primit cu braŃele deschise, pildă în care cea
mai bună întrebare a fost a fratelui celui
înstrăinat: „de ce dai o petrecere în cinstea lui,
după ce că a plecat în lume, iar eu, care am
rămas cu tine mereu, n-am primit nimic?”
Răspunsurile au fost ferme: „cel ce s-a întors acasă, a realizat de fapt ce pierduse, iar cel ce a rămas, s-ar putea să nu fi
descoperit ce avea”. De fapt, nu realizezi ce ai, până nu pierzi acel ceva!
Alte câteva lucruri care le-am învăŃat de pe urma acestei pilde frumoase sunt: „noi, ca oameni n-ar trebui să judecăm,
să urâm sau să fim violenŃi cu cei ce “s-au întors acasă”, „nu există nici un obstacol în viaŃă care să ne Ńină departe de
Dumnezeu”,” întotdeauna aminteşte-Ńi că Dumnezeu are răbdare, multă iubire şi iertare!” şi ultimul, dar nu cel din urmă
„cine suntem noi să judecăm, atâta timp cât Dumnezeu ne iartă?”. Foarte mulŃi dintre noi au găsit alinarea în aceste cuvinte
frumoase. MulŃi am reuşit să ne dăm seama că nu suntem perfecŃi, iar faptul că judecăm este un păcat şi nu ajută la nimic.
Suntem toŃi egali în faŃa lui Dumnezeu, chiar dacă suntem unici; El ne iubeşte necondiŃionat şi ne iartă întotdeauna!
Ca să ne aducem mereu aminte de acest lucru, vreau să vă spun o povestioară: „se spune că Dumnezeu se plimba
alături de un om pe nisip, iar urmele lor erau una lângă alta mereu. La un moment dat omul a văzut doar o pereche de urme în
nisip şi l-a întrebat, dezamagit şi furios pe Dumnezeu: Doamne, de ce m-ai părăsit la greu? Mi-ai fost alături la bine, iar la
greu m-ai lăsat singur! Dumnezeu i-a răspuns cu calm: acele urme pe care tu le vezi sunt ale mele; eu te purtam în braŃe când
tu n-ai mai putut să mergi.” Aceasta povestioară m-a uimit şi mi-am dat seama că de foarte multe ori oamenii nu realizează
că Dumnezeu le este alături în orice secundă. Se întâmplă adeseori să dăm vina pe Dumnezeu atunci când nu primim în scurt
timp ceea ce am cerut de la El sau atunci când avem anumite probleme de rezolvat şi totul pare că nu se mai termină, însă
cineva spunea foarte frumos: „ce s-ar întâmpla dacă mâine, când ne-am trezi dimineaŃa, am avea doar lucrurile pentru care
i-am mulŃumit astăzi lui Dumnezeu?” Aşa că gândiŃi-vă că trebuie să-i mulŃumim lui Dumnezeu pentru tot ce avem, nu doar
să-i cerem! ExperienŃa aceasta mă schimbă de fiecare dată, mă face o persoană mai blândă, iubitoare şi realistă.
Sper că aceste gânduri v-a făcut să înŃelegeŃi ce înseamnă acest proiect pentru mine şipentru toŃi ceilalŃi participanŃi!

Livia-Maria Ionescu
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E bine de ştiut!
Despre obiceiul atingerii de veşmintele preoŃilor
În urmă cu foarte mulŃi ani am fost invitat cu un grup de preoŃi din toate regiunile istorice ale României să
săvârşim Sfânta Liturghie într-un sat din Codrii Vlăsiei, în judeŃul Ilfov. Cu o singură excepŃie, am rămas
impresionat plăcut de respectul arătat preotului şi de pioşenia manifestată în timpul slujbei de către toŃi
credincioşii, dar excepŃia de care aminteam nu aş fi vrut să o văd în biserica pe care eu o păstoream, în Banat. Este
vorba despre „căderea la Sfintele Daruri”, adică despre momentul ieşirii cu Cinstitele Daruri la Vohodul mare, în
timp ce la strană se cântă „Noi, care pe Heruvimi, cu taină închipuim...”, cum şi despre faptul că protosul ( primul
dintre preoŃi) atingea cu Sf. Disc şi cu Sf. Potir capetele celor prezenŃi, după ce am trecut ( sau mai degrabă, am
sărit) toŃi peste cei ce erau întinşi pe jos, în calea preoŃilor. M-a frapat atunci şi faptul că toŃi credincioşii voiau să se
atingă de veşmintele noastre, să se şteargă la ochi sau la gură cu
ele, gestul provocând şi dezordine şi momente de neatenŃie din
partea slujitorilor. Amintirea a rămas şi nu am prea întâlnit
asemenea practici, cel puŃin în parohiile în care am fost mai apoi
preot.
Observ însă că în ultima vreme, mai ales în comunităŃile urbane
multi-etnice şi multi-confesionale şi chiar multi-culturale,
mul Ń i oameni încep s ă importe asemenea obiceiuri,
întâmplându-ni-se mai ales la utrenii, când preotul face cădirile
mari şi merge printre credincioşi, să fim atinşi pe veşminte.
Întâlnim acelaşi gest la taina Sfântului Maslu când epitrahilul
sau felonul preotului sunt atât de solicitate, încât cu greu ajung
să scape din mâinile insistente ale credincioşilor. Se mai
întâmplă ca unii creştini să confunde epitrahilul cu un prosop şi
să se şteargă pe faŃă cu el, oprindu-l pe preot din slujbă. Şi
acestea sunt situaŃiile “uşoare”, pentru că există şi pericolul să
strângi preotul de gât din dorinŃa de a Ńine neapărat mâna pe
epitrahil şi după ce s-a terminat de rostit rugăciunea slujbei.
Sigur că evlavia, dorinŃa oamenilor de a se simŃi mai aproape de
cele sfinŃite dar şi imitarea celui de lângă tine, pot explica un
asemenea comportament. Sfânta Scriptură ne spune că de
hainele Mântuitorului se atingeau suferinzii şi se vindecau,
minuni întâmplate şi cu veşmintele apostolilor şi, e ştiut că
Dumnezeu sfinŃeşte toate, dar de aici şi până la tulburarea
slujbelor... de la atingerea veşmintelor liturgice până la a-Ńi şterge transpiraŃia este o distanŃă mare.
Este adevărat că veşmintele folosite de cler sunt sfinŃite înainte de a fi purtate prima dată sau ori de câte ori
sunt spălate şi că la îmbrăcarea fiecăruia, se rosteşte o rugăciune specifică veşmântului respectiv, însă veşmintele
liturgice capătă semnificaŃie nu prin ele însele, ci prin ceea ce reprezintă în cultul divin ortodox.
Şi ce facem, până la urmă… e corect sau nu să atingem veşmintele preoŃilor? Dar preoŃii cum să se comporte?
Când femeia bolnavă de 12 ani, s-a atins de hainele Mântuitorului, Hristos i-a zis: „îndrăzneşte fiică, credinŃa ta tea mântuit”. Şi subliniez: „credinŃa ta te-a mântuit”! Greşeşte cel care apelează la astfel de gesturi cu gândul că va
primi ajutor divin fără nici un fel de participare, fără rugăciune sau iubire jerfelnică, fără implicare emoŃională şi
sufletească. Greşeşte, pentru că veşmintele nu au putere intrinsecă, adică prin ele însele, ci tot Hristos, în numele şi
cu puterea Căruia au fost sfinŃite, El, adevăratul Tămăduitor, dă binecuvântarea, ajutorul, mila şi toate cele
necesare oamenilor.
Ca şi o concluzie, aş îndemna credincioşii să nu se rezume doar la asemenea gesturi în timpul participării
lor la Sfânta Liturghie sau la alte slujbe ale Bisericii, şi să nu piardă din vedere sfinŃenia slujbelor religioase,
precum şi faptul că harul lui Dumnezeu coboară peste cei ce se roagă cu credinŃă, chiar dacă nu se înghesuie ca să
se atingă de veşmintele preoŃilor.
Pr. Petru Berbentia
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Cred, dar până când?
Pr. Sergiu Dalea
Despre credinŃă s-a vorbit în multe feluri, au curs râuri de cerneală, s-au scris cărŃi, fiecare încercând să fie
cât mai pe înŃelesul cititorilor, fie au încercat să transforme credinŃa în filozofie pură, făcând din ceva simplu un
lucru întortocheat şi complicat.
CredinŃa nu se poate definii, crezi şi gata, aici se termină filosofia.
Nu ai nevoie de cuvinte multe pentru a explica ce simŃi şi cum simŃi.
Sfântul Ap. Iacov spune: „credinŃa fără fapte moartă este” (Iacov 2, 26).
Abia aici intervin explicaŃiile credinŃei, pentru că prin fapte dăm sens
credinŃei noastre. MulŃi, sau toŃi, cred în ceva sau cineva, dar când vine
vorba de aplicarea crezului fiecăruia atunci apar problemele. CredinŃa
este o luptă permanentă între bine şi rău, între a face binele pe care îl voim
şi răul pe care nu îl voim, după cum spune Sf. Sp. Pavel, o luptă a ispitelor
cu cuvântul evanghelic în care Hristos ne trasează liniile de conduită în
viaŃă: iubeşte pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot
cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuŃi (Luca 10, 27), ne-a
învăŃat să fim milostivi precum şi Tatăl nostru este milostiv (Luca 6, 36),
ne-a învăŃat să fim blânzi şi smeriŃi cu inima (Matei 10, 16), iar în lupta cu patimile şi ispitele ne spune că acestea nu
pot fi îndepărtate decât cu post şi rugăciune (Matei 17, 21), iar despre credinŃă Hristos ne spune că măcar de va fii
mică cât un grăunte de muştar va fii puternică şi va face minuni pentru cel ce crede. Mă opresc aici cu indicaŃiile
pentru o viaŃă curată şi cinstită înaintea lui Dumnezeu, pentru o viaŃă care îşi manifestă faptic credinŃa, pentru că
nu ar ajunge o carte să să le enumerăm pe toate.
Gândindu-mă la cum aş putea să compar această luptă permanentă dintre bine şi rău, despre care vorbeam,
mi-a venit în minte Mitul lui Sisif, deşi comparaŃia este puŃin cam forŃată şi o să şi explicăm de ce. Mitul lui Sisif, pe
scurt, vorbeşte despre un erou grecesc antic, fiu de zeu, care din cauza neascultării şi nesupunerii a fost pedepsit să
împingă un blovan imens pe panta unui munte până în vârf, iar în momentul când atinge vârful munca lui silnică se
va încheia. Pe româneşte spus avea de dus o muncă de chinez bătrân, o silnicie care îl va epuiza fizic şi psihic, dar la
care eroul nostru nu va renunŃa niciodată, căutând eliberarea. DiferenŃa dintre omul credincios şi Sisif, este că
primul, adică credinciosul, îşi află izbăvirea, efortul credinŃei sale şi jertfa sa fiind răsplătite de Dumnezeu, pe când
Sisif a fost condamnata să facă o muncă imposibilă, pentru că el nu va atinge niciodată vârful muntelui, el nu va
cunoaşte izbăvirea.
Se spune că credinŃa este apanajul celor labili psihic, pentru că cred în ceva ce nu pot vedea şi nu pot avea
certitudinea că există, nu cred în ceva palpabil, pe când ştiinŃa oferă o alternativă credinŃei „demonstrând” prin
teorii sau supoziŃii cum stă treaba cu crearea lumii, cu crearea omului, cu dispariŃia dinozaurilor, etc. ŞtiinŃa este
bună şi folositoare, dar Dumnezeu nu poate fi demostrat aşa cum făceam demonstraŃii, în clasele primare, la
geometrie. Nici Apostolul Toma nu şi-a putut explica prin raŃionament cum un om mort mai poate învia, deşi a fost
martor la diversele minuni ale lui Hristos. Avea nevoie de ceva palpabil, pentru că mintea sa nu putea pricepe cum
se poate aşa ceva, iar Hristos i-a conferit această confirmare, mustrându-l, dar tot odată oferind o rază de speranŃă
celor din viitor, fericind pe cei ce vor crede fără să vadă. Divinul a bătut umanul, credinŃa a învins raŃiunea, credinŃa
a supus ştiinŃa.
( urmare în pag. 13)
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CRED, DAR PÂNĂ CÂND?
Modele de credinŃă avem în toată Sfânta Scriptură începând de la Noe, Avraam, Iov, Isaac şi Iacov, Moise,
Ilie, Daniel, şi mulŃi mulŃi alŃii, care au răspuns afirmativ chemării lui Dumnezeu, lăsând raŃiunea de o parte şi
punând credinŃa pe primul plan: Noe a ascultat glasul divin şi a construit o corabie, în timp ce toŃi ceilalŃi îl socoteau
nebun; Avraam a plecat din casa tatălui său, lasând toate, şi plecând în Ńara făgăduită lui de Dumnezeu; Iov nu şi-a
pierdut credinŃa în Dumnezeu nici când cele mai mari nenorociri s-au abătut asupra lui, iar prietenii lui şi soŃia lui îl
îndemnau să Îl blesteme pe Dumnezeu şi să moară; Moise la chemarea divină a plecat să elibereze pe poporul lui
Israel din robia egipteană neŃinând seama că era bâlbâit, şi-a pus credinŃa în Dumnezeu şi a fost suficient; Ilie a fost
vas ales a lui Dumnezeu şi nu a Ńinut seamă de prigonirile pornite împotriva celor ce cred în adevăratul Dumnezeu,
mustrând pe împăraŃi şi pe cei ce şi-au vândut credinŃa pe un blid de mâncare sau pentru o stare socială mai bună;
Daniel şi-a pus credinŃa în Dumnezeu atunci când a fost aruncat în groapa cu lei şi nu a fost mâncat de către aceştia,
deşi din punct de vedere raŃional şi ştiinŃific era să fie mâncat. Exemplele din Vechiul Testament pot continua, dar
le-am ales pe cele mai cunoscute. La fel se întâmplă şi cu Noul Testament, Legea cea Nouă care o împlineşte pe cea
Veche, oamenii punându-şi credinŃa în Dumnezeu mai presus de orice prigonire, de orice bună-stare materială şi
socială, renunŃând la ei pentru Dumnezeu. Sfântului Mare Mucenic Gheorghe i s-a propus o funcŃie înaltă de
conducere în stat şi în armată, bani şi onoruri, dar a renunŃat la toate şi implicit la viaŃa lui pentru unicul şi adevăratul
Dumnezeu. Constantin Brâncoveannu, domnul łării Româneşti, a renunŃat la tron, la veri şi bună-stare, iar mai
presus de toate a renunŃat la viaŃa sa şi a copiilor săi pentru Domnul Dumnezeu, pentru răsplata veşnică. SfinŃii
Închisorilor din perioada comunistă Ńi-au jertfit viaŃa, integritatea fizică şi psihică, şi-au jertfit familia şi tot ce
aveau pentru dreapta credinŃă şi pentru că nu L-au renegat pe Dumnezeu. Sunt doar câteva exemple despre adevărat
credinŃă şi despre ce înseamnă onoarea unui om şi cum omul cel rău în toată urâciunea lui nu a putut clinti credinŃa
unui om credincios. Cel ce a gustat din dulceaŃa divină şi a primit răsplata de la Dumnezeu pentru credinŃa lui, nu
mai poate renunŃa la această fericire pentru nimic în lume; din acel moment totul devine deşart, fără valoare, pentru
că dreptatea divină îl răsplăteşte pe cel credincios.
Sunt mulŃi oameni, şi cu siguranŃă fiecare dintre noi cunoaştem cazuri reale, care renunŃă la Dumnezeu
pentru o funcŃie, oameni care îl vând pe Dumnezeu pe o pungă de făină şi un kil de zahăr, asemenea lui Iuda, sunt
oameni care renunŃă la credinŃă în favoarea ştiinŃei, pentru că ştiinŃa le oferă o alternativă a cunoaşterii în care
Dumnezeu nu are nici un rol, şi atunci ne întrebăm: credinŃă… până unde? Până la stomac, până la poziŃie socială,
până la slava lumii deşarte? Din păcate da, pentru că faptele noastre asta dovedesc. Hristos ne-a învăŃat să ne iubim,
dar noi am uitat porunca iubirii şi viaŃa cotidiană dovedeşte lucrul acesta. Hristos ne-a învăŃat să fim buni, dar noi
am uitat să fim buni şi tot viaŃa cotidiană dovedeşte acest lucru, pentru că ştirile sunt pline de fapte negative, iar
urechile ne Ńiuie de la atâtea înjurături ce le aud. Hristos ne-a învăŃat să fim milostivi, dar glasul celui aflat în nevoie
rămâne fără răspuns şi mâna întinsă a celui ce are nevoie rămâne fără un sprijin. Atunci se naşte o nouă întrebare:
oare credinŃa noastră nu este doar un principiu şi noi suntem credincioşi de duminică? Pentru că îl acultăm pe
Dumnzeu doar duminica şi atunci două ore, facem o faptă bună tot duminica pentru că suntem sub influenŃa
glasului evanghelic, iar milostenia o facem la ieşirea din biserică, tot duminica, iar peste săptămână suntem hulitori
ai clasei politice, ai omului corupt, ai slujbaşilor statului, prigonitori ai celor ce au nevoie de ajutorul nostru,
indiferenŃi faŃă de glasul celor ce apelează la noi, etc.
În rugăciunile de dinainte de Împărtăşanie se spune: Cred Doamne şi mărturisesc… Ce credem, cum
credem şi când credem? Doar la biserică, doar în duminici şi sărbători, sau credem cu adevărat şi mărturisim
această credinŃă a noastră prin fapte, pentru că spuneam la început: CREDINłAFĂRĂ FAPTE ESTE MOARTĂ
Pr. Sergiu Dalea
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CRUCEA, simbol şi sens al vieŃii
Pr. Petrică Zaharie GHimboaşă
Urmare din numărul trecut
Partea a II-a
Noul Testament ne prezintă, mai explicit decât Vechiul Testament, dumnezeiasca învăŃătură despre
valoarea Sfintei Cruci.
a. Crucea este altarul divin, real şi istoric al
creştinismului, altar pe care Domnul Hristos S-a adus,
“o dată, jertfă, ca să ridice păcatele multora” (Evrei 9,
28). Crucea este, deci jertfelnicul lui Hristos,
jertfelnic pe care El a fost şi Jertfă sângeroasă şi
Arhiereul Care a adus-o, “pentru toŃi, spre iertarea
păcatelor”. Jertfa sângeroasă de pe cruce, se
prelungeşte, până la sfârşitul veacurilor, în Biserică,
prin Sfânta Liturghie, ca jertfă nesângeroasă.
b. Crucea este “puterea lui Dumnezeu” (I Cor. 1,
18), pentru cei ce voiesc să se mântuiască, adică
pentru cei ce cred.
c. Crucea este semnul Fiului Omului, la a doua
venire. Însuşi Domnul Hristos le-a spus ucenicilor
Săi, care doreau să afle timpul celei de a doua veniri a
Lui, precum şi timpul sfârşitului Lumii (Matei 24, 3)
că, între semnele care vor fi, “atunci se va arăta pe
cer... semnul Fiului Omului” (Matei 23, 30), adică
Sfânta Cruce.
Însemnarea feŃei cu semnul crucii trebuie
făcută cu profund respect şi cuviinŃă. Crucea dreaptă
şi adevărată se face aşa: se împreunează, cum se
cuvine, primele trei degete de la mâna dreaptă - iar
cele două degete mici le lipim, strâns, de podul
palmei. După aceea, ducem mâna la frunte şi zicem:
“În numele Tatălui”; la pântece: “ şi al Fiului”; la cei
doi umeri, drept şi stâng: “şi al Sfântului Duh”, iar la
sfârşit, lăsând mâna jos zicem: “Amin”.
Însemnarea credincioşilor cu semnul Sfintei
Cruci are două în înŃelesuri: dogmatic-istoric, care ne
înva- Ńă cât se poate de scurt, întreaga istorie a
mântuirii neamului omenesc, asa cum, de altfel,
această istorie este rezumată în Crez: Fiul lui
Dumnezeu S-a coborât de sus, din ceruri, pe pământ, la cele de jos “pentru a noastră mântuire”, S-a înălŃat,
iaraşi la ceruri şi stă de-a dreapta Tatălui, Sfântul Duh stând de-a stânga Tatălui, cele trei persoane fiind Sfânta
Treime. Cele trei degete împreunate de la mâna drepta, închipuie chiar Treimea cea de o fiinŃă şi nedesparŃită.
Cele două degete mici, lipite de podul palmei, înfăŃişează, pe de o parte, pe Adam şi Eva, care cu smerenie şi cu
pocăinŃă, se pleacă Sfintei şi nedespărŃitei Treimi, iar pe de altă parte, înseamnă şi cele două firi cu care Fiul lui
Dumnezeu a coborât pe pământ, firea dumnezeiască şi firea omenească. Tâlcuind miş- cările mâinii, pentru
desenarea semnului Sfintei Cruci, pe faŃa noastră, SfinŃii PărinŃi spun că fruntea închipuie cerul, pieptul
închipuie pământul, iar umerii închipuie locul şi semnul puterii.
Pe scurt spus, crucea creştină, fie că este construită din vreun material, fie că este schiŃată, cuviincios de
către creştini pe faŃa lor, este semnul de aducere aminte şi de mărturisire ale celor mai însemnate momente din
istoria mântuirii noastre: căderea în păcat a lui Adam, coborârea pe pământ a Domnului Hristos, jertfa Sa pe
Cruce şi ÎnălŃarea Sa la ceruri.
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ANUNłURI IMPORTANTE
Nu se fac nunŃi:
În toate zilele de post de peste an
În zilele praznicelor împărăteşti şi în ajunul lor ( 1-2 februarie, 12-13 iunie,
22,23,24 iunie, 14-15 august, 7-8 septembrie, 14 septembrie)
În săptămâna lăsatului de carne (11- 17 martie 2013)
În Postul Sfintelor Paşti (18 martie-4 mai 2013 )
În Săptămâna Luminată (5- 12 mai 2013)
În Postul SfinŃilor Apostoli Petru şi Pavel (26 - 28 iunie 2013)
În Postul Adormirii Maicii Domnului (31iulie-14 august)
În Postul Naşterii Domnului (15 noiembrie - 24 decembrie)
De la Naşterea Domnului până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie)

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

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

IMPORTANT !

Între 1 septembrie şi 14 septembrie,
preoŃii parohiei noastre vor purcede la
vizitarea credincioşilor şi sfinŃirea caselor
cu prilejul praznicului “ÎnălŃarea Sfintei
Cruci”.
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