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LA MULŢI ANI! ...
Pr. Sergiu Dalea

Înc sun în urechi pocnetele artificiilor din noaptea Anului Nou i mai simţim încă ne mai ră ă ă pe buze gustul savurosş

al unei ă ă ă ăş ş şampanii asezonate cu ur ri, îmbr ţi ri i pup turi cu cei dragi. Este un peisaj

feeric, pornit înc ând primul strop de bucurie ni l-a adus Moă de acum o lună, c ş Nicolae,

şi încununat prin darul f cut tuturor de Dumnezeu: Fiul S u, cel Unul N scut din veci,ă ă ă

f r i întrupat din Fecioara Maria, Mama tuturor celor vii.ă ă de mamă, ş

Ne-am bucurat de na terea ciclic încoace, dar actual iş şă, de două mii de ani ă

real în ieslea s rac împreună, ă ă a Betleemului (sufletului nostru), iar ă cu colindele ce le-

am purtat din casă ă ne-am asumat misiunea de magi, de crai de la Ră ăîn cas s rit, vestind

tuturor c ântuitorul-Dumnezeu a venit în lume „s i să Hristos-Mesia-M ă se nască ăş

crească, să ne m ă”, după mesajul frumosului colind. Totul a fost „ântuiasc stropit” din

plin cu vin, sângele Domnului, ne-am desf tat simţurile olfactive i gustative cu bucateă ş

alese provenite de un biet animal ce nu a mai prins „ignatul”, precum i cu gust ri aleseş ă

cu arom i scorţi oar a cum st i gospodar. Dar dină de portocale ă… un deliciu. Bucurie după bucurie, a ă bine unui om harnicş ş ş ş

tot „peisajul” descris mai sus lipse te ieslea…ş

Era o vorb în antichitate care spunea c toate drumurile duc la Roma”, iar aplicată ă „ ă la momentul actual, trebuia să

sune ceva de genul „ ă”, pentru aflarea Pruncului ătoate drumurile duc la Biseric i des vâr irea bucurie noastre, pentru aş ş

completa bucuria cereasc i p mânteasc ţi cu bucuria noastr stropă ă ă a unei comunită ă particulară, după proverbul care spune „ş

cu strop se face marea”, stropul fiind fiecare dintre noi. A fost praznicul nunţii despre care vorbe te Evanghelia, unde toţi auş

fost chemaţi, dar nu s-au înghesuit nici care, aducând o grimas întristare pe chipul Mirelui. Ne dorea la masa Lui, iar noiă de

am ţinut un osp ţ separat în cinstea Lui, i-am adus osanale în alt ât în casa Lui, am preferat s mă ă parte dec ă nu ne bucură

împreun ând între cinstea adus i „jertfa” pântecului nostru.ă cu El, oscil ă Lui ş

Dar El nu s-a sup rat iremediabil, ci ne-a îng duit înc ânt m plini de bucurie i ro ii în obraji „Mulţi aniă ă ă o dată să c ă ş ş

tr iasc i s gim sufletul cu pl cerile trec toare ale unui nou început, ale unui nou restart. Încep să ă!” ă ne amă ă ă ă cred că aceastăş

stare ciclică anuală Na ă să ă ăştere – Înviere, cu toate evenimentele mântuitoare dintre cele dou rb tori, nu este de cât o nou

ş ş ş şans Înţelepciunea divin ans scump rare, de îndreptare, i nicidecum o trecere fireasc treaă dată tuturor de ă, ă de ră ă ă de la na

noastr tescul sfâr it.Anual Hristos vine în lume prin Fecioara Maria, se boteaz tre Ioan în Iordan, seă biologică spre ob ă de căş                ş

taie împrejur, se pream re te prin sfinţii s i i î i d ţa ca i preţ pentru r scump rarea noastr âna diavolului ce aă ă ă via ă ă ă din mş ş ş ş

ţinut omul captiv de la în elarea lui Adam în gr dina Edenului. Este un ciclu de na tere-moarte-înviere pe care le actualiz mş şă ă

mereu în cursul anului prin Evangheliile duminicale i s rb torile biserice ti, ciclu ce este aplicabil 100% vieţii noastre laş şă ă

scar tere la moarte, dar i la scară mare, adică de la na ă mică, pe cuprinsulAnului Bisericesc.ş ş

Dumnezeu ne-a îng duit s îl vedem n scut pe Fiul S u, din nou, în ieslea Betleemului, înconjurat de zidurile reci aleă ă ă ă

pe terii i de c tre animalele nevinovate, cântat de îngeri, vestit de p stori i c utat de magi, dar i urm rit de Irod. Pe tera esteş ş ş ş şă ă ă ă

sufletul nostru ce nu va putea niciodat i nu va putea s înc lzeasc ţii;ă să cuprindă pe Cel Necuprins ă ă ă pe Soarele Dreptăş

animalele din jurul ieslei, suntem noi oamenii, care ne uit m tâmp spre minunea din faţa ochilor no tri i nu pricepem ce seă ş ş

întâmpl i avem o palid încercare de a face ceva… de a pip i cu mâna pe Cel nef cut de mân zut îngeriloră ă ă ă ă. Lumea nevă ă aş

se bucur ţând i naturii aceast storii ca i primitori ai ve tii i propov duitori ai ei sunt copii ce cuă transmi ă bucurie, iar pă ăş ş ş ş

inimi i suflete curate poart în cas începutul lui decembrie i pânş şă din casă ă vestea minunată de la ă prin ianuarie. Magii sunt

cei care ală ă ă ă ături de preoţi (nu doar de s rb toarea Na terii, ci duminical i în fiecare s rb toare), în Biserici, aduc aurulş ş

sufletelor lor, smirn ciune i t mâie ca ardere de tot pentru p catele s vâr ite, iar irodul este diavolulă bine mirositoare de rugă ă ă ăş ş

care nu doarme i caut geasc ceri puerile i efemere, cu bucate alese i cu c ldura din faţa sobei sauş ş şă să ne amă ă cu plă ă a

caloriferului, pentru a răpune în noi pe Cel născut în veci din Tatăl. >>>>>>>>>>>>>
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( urmare din pag.3)

LAMULŢIANI !...
Un an nou, un început nou… o continuare a ceva, dar totu i începutul a ceva. Începutul mântuirii noastre odatş ă cu 1

ianuarie, odată cu tă ă cu botezul Domnului ă ăierea împrejur a Pruncului, odat în repejunile Iordanului, t ierea p catului din

trunchiul vieţii noastre, i sp larea p catelor noastre prin lacrimi de poc inţ i rug ciune.ş şă ă ă ă ă

Întâi ianuarie ca un nou restart, uitarea r ului, tergearea urmelor neascult rii, a indiferenţei, a urii, a l comiei, aă ă ăş

iubirii p c toase de lucruri f r ţi, a unei vieţi mânate de bun tate („Fiţiă ă ă ă de valoare. ianuarie, prima zi a noii noastre vie ăÎntâi

milostivi precum i Tat l vostru milostiv este”), de iubirea lui Dumnezeu i de iubirea aproapelui („S ti pe Domnulş ş şă ă iube

Dumnezeul t u din toat i din tot cugetul t u i din tot sufletul t u, iar pe aproapele t u ca pe tine însuţi”), deă ă inima ta ă ă ăş ş

alipirea sufletului de valorile adev rate („Nu v ţi comori pe p mânt unde furul le fur i rugina le stric ţiă ă face ă ă ă, ci vă faceş

comori în ceruri…”).

LAMULŢIANI!!!

Pr. Sergiu Dalea
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Zaheu vameşul, de la dorinţă la desăvârşire
Pr. Traian Ghiurfălean

Zaheu vameşul este modelul de căinţă pe care Biserica Ortodoxă îl aşează în prima Duminică din perioada

Triodului.

În pericopa evanghelică vedem un om păcătos care, întâlnindu-l pe Mântuitorul Iisus Hristos leapădă viaţa sa de

până atunci şi hotărăşte ca din acel moment să fie un om nou, după modelul Celui care i-a trecut pragul casei.

Întrebarea pe care ne-o punem este: ce i-a facut Iisus acestui om ca el să decidă să î i schimbe viaţa radical? Căci,ş

de unde până atunci el era hoţul care aduna cu nesaţ ban murdar, furat cu neruşinare când încasa taxele şi impozitele —

căci asta se spunea despre vameşi în vremea aceea — de unde până atunci se presupune că îşi contabiliza cu zgârcenie

furtişagul, deodată s-a arătat gata să-şi jertfească jumătate din avere Ba încă, promite să întoarcă, dacă a nedreptă. ţit pe

cineva cu ceva, împătrit. Ce-i face totuşi Hristos lui Zaheu, chiar dacă nu-i reproşează nimic? I Se revelează Îi pune în faţa.

ochilor lui o oglindă, în care cu siguranţă că nu se mai privise niciodată. Îl provoacă să se uite în ochii Lui şi să-L cunoască

Cine este cu adevărat Hristos. Şi, privindu-se Zaheu pe sine „prin Hristos”, cine este şi ce a ajuns, se îngrozeşte… Se

cutremură de felul cum arată şi ia hotărârea de a se converti pe loc. Ca şi cum s-ar privi cineva în oglindă după o perioadă

mai îndelungată şi ar rămâne uluit constatând că a albit. O astfel de surprindere a avut şi Zaheu când L-a „privit” pe Hristos

şi a fost silit să se recunoască alb de “lepra păcatelor”.

Ce face Zaheu? Luaţi aminte la el că nu începe să se plângă, să se văicărească, să se lamenteze fără de roadă,

cum facem noi adeseori: „Doamne, ştii că eu sunt un mare păcătos… Vai ce păcate multe am făcut… Ştii că eu sunt un

iubitor de argint!…” Nimic din toate acestea! Zaheu se converteşte cu o „bărbăţie” şi o „vitejie” care ne uimeşte pe

toţi! Trece peste toate etapele, de multe ori plângăcioase şi la care, din nefericire, ne limităm mulţi dintre noi,mai mult

afişându-ne păcătoşenia decât să ne-o luăm în serios! De câte ori nu auzim în jurul nostru lamentări de tipul: „vai ce

multe păcate am făcut! Vai cât sunt de păcătos” Şi… atât!Iată-l însă, pe Zaheu, asumându-şi păcătoşenia cu o

uimitoare finalitate! Nici nu o mai afirmă. Şi-o resimte direct, şi încă până în străfundul fiinţei lui! Şi ce face? Nu varsă

lacrimi de lamentare şi de dezmierdare ci, trecând peste toate, ţinteşte transformarea direct. Trece la fapte: „Jumătate

din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit“.

( urmare în pag. 14)
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Boboteaza aduce mult folos pentru sufletele noastre

,, Glasul Domnului peste ape strigă
gr ţ ţăind: veni i de lua i Duhul

ţ ţîn elepciunii, Duhul în elegerii,
Duhul temerii de Dumnezeu, al lui
Hristos Celui Ce S-a născut”.

Aceast ilor cre tini, chiar de la începutulă chemare a Domnului ni se face nouă credincioş ş
slujbei pentru sfinţirea apei, spre a ne da seama iş
mai bine de cât folos putem s ţa iă avem pentru via ş
sufletul nostru de la S rb toarea Bobotezei.ă ă

Biserica întotdeauna la aceast rb toareă Să ă
este plin tini veniţi cu sticle pentruă de creş
aghiazm i cu credinţa mare c înă ă Dumnezeuş
aceast îndurare,ă zi va privi spre noi cu mai multă
cu mai mult i cu mai mult ajutor. Vină ascultare ş
copiii cu nevinov ţia lor, tineret doritor deă
frumoase izbânzi i fericite ajungeri în viaţş ă, mai
v ăârstnici st pâniţi de griji i doritori de mai bine,ş
precum i b trâni care a teapt i cer de laş ş şă ă
Dumnezeu sfâr it cre tinesc, f r iş ş şă ă de patimă
r spuns bun la dreptul judec tor.ă ă

Bine facem c m r spuns cre tine te la aceast cută dă ă ă chemare fă ă nouă din partea luiş ş
Dumnezeu la ă ă zi din cauza Botezului Domnuluiînceputul slujbei agiazmei, fiindc în aceast iş
prin slujba oficiat în prezenţa maselor de cre tini, p mântul, v zduhul, viaţa i sufleteleă ă ăş ş
oamenilor credincio i, lumea întreag ân mântului, se umple cuş ă de la o margine p ă la alta a pă
binecuvântarea lui Dumnezeu, care las u peste toate cele v zute.ă harul Să ă

,, Ast  zi cele de sus cu cele de jos împreun znuiesc i cele de jos cu cele de susă ă pră ş
împreună vorbesc “, cum se spune la slujba sfin ăţirii apei. P mântul prime te binecuvântareaş
Bobotezei, ca s ât mai multe fructe, iarba i floarea câmpului este binecuvântată dea c ă pentru aş
îndestula dobitoacele i celelalte viet ţi, apele se binecuvinteaz âtş ă ă pentru ca să dea umezeala at
de trebuitoare în cursul anului, iar noi oamenii suntem binecuvântaţi de Duhul înţepepciunii, cu
Duhul iert rii p catelor i al cur ţiei, cu Duhul temerii de Dumnezeu i cu Duhul s n t ţii i ală ă ă ă  ă ăş ş ş
puterii de muncă, de care avem nevoie.

Iat â tig bogat, iat t de mult bine aduce Boboteaza pentru viaţa i sufletele noastre.ă ce c ă căş ş
Cu alte cuvinte, Boboteaza cu harul lui Dumnezeu, pe care ni-l aduce, ne primene te sufletele iş ş
ne d în bine inima, cugetele i sentimentele noastre.ă putere de sus, spre a ne schimba ş

Aceast îmbel ugare a noastr ântarea de la Dumnezeu i cu ajutor spre totă ă cu binecuvş ş
binele care ne vine de la Cel de Sus prin praznicul Bobotezei, ne poate fi de folos pân tulă la capă

anului i pe mai departe, dac înţelepciunea cre tineasc str m i sş ş şă avem ă să o pă    ă ă nu o pierdem.
Dumnezeu ră ă ă binecuv ă de la El ă zi, dar noimâne cu noi i ne p streaz ântarea primit în aceastş
avem toată grija ca să facem pe tot parcursul anului numai ce este bun ă ă pe Celşi ceea ce nu sup r
ce ne este Tatăl din cer al tuturor.

Ar fi spre binele nostru dac rî ca începând din ziua Bobotezei s încerc m să ne-am hotă ă ă ă

ajungem buni ă ă.ş ş şi adev raţi cre tini prin purtarea i lucrarea noastr
Chemarea pe care ne-o face bunul Dumnezeu în ziua Bobotezei, ca s i să venim ă primimş

binecuv ă nu o tă ă.ântare i ajutor de la El, s ui m niciodatş
Pr. Petru BORU

Comorâşte
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Omule, unde cauţi iubirea?
Amai trecut un an şi am întâmpinat cu bucurie altul, sperând că toate grijile şi problemele,care ne-au

frământat, se vor împuţina…însă dorinţa nu s-a îndeplinit, fiindcă problemele din ţară tind mereu să se agraveze,
iar crizele din familii generează adevărate drame. Lumea în care trăim pare din ce în ce mai debusolată şi a
pierdut controlul asupra vieţii. Păcatele au devenit virtuţi, iar moralitatea a devenit o formă de scleroză, încât eşti
marginalizat dacă încerci să fii corect cu Dumnezeu, cu tine şi cu semenii.

Scriptura ne învaţă că Dumnezeu l-a creat pe om din iubire şi l-a înzestrat cu un suflet raţional şi cu
setea înspre desăvârşire. Păcatul adamic l-a deturnat pe om din drumul său înspre Dumnezeu şi l-a determinat să
îşi risipească energiile pe tot felul de nimicuri, distrugătoare de suflet. Ţinta omului trebuia să fie iubirea, însă
diavolul a transformat-o în ură. Lumea noastră a devenit astfel plină de ură şi de copiii acesteia: suferinţa,
durerea şi moartea. Diavolul nu s-a mulţumit cu atât şi a plantat în om dorinţe nebuneşti de a căuta iubirea în
cultivarea păcatelor şi de a transforma patimile în „reţete garantate de dobândire a fericirii ”. Urmând acestui
proces infam, omenirea s-a predat în mâinile diavolului spre a fi distrusă.

În primele două luni ale anului sunt multe sărbători religioase, care amintesc de momentele sfinte din
viaţa Mântuitorului Hristos, precum şi de vieţile pline de dumnezeire ale sfinţilor(Sf. Trei Ierarhi-Vasile cel
Mare, Grigorie de Nazianz şi
Ioan Gură deAur). Dragostea
cu care ne-a înconjurat
Domnul Hristos la Iordan,
după momentul primirii
botezului de la Ioan, deschide
p o s i b i l i t a t e a a c c e s ă r i i
mântuirii de către oameni. Se
ş t ie că până la venirea
Domnului Hristos raiul cel
ceresc a fost închis de
Dumnezeu, deoarece nimeni
dintre oameni nu mai era
vrednic să intre în el. Vieţile
celor 3 sfinţi capadocieni
sunt pline de dragostea faţă
de Dumnezeu şi faţă de
oameni. Şi ei au trăit în
vremuri grele, şi eu s-au
confruntat cu situaţii de criză,
î n s ă n u a u a b a n d o n a t
n i c ioda tă l up ta pen t ru
D u m n e z e u . P u t e m s ă
afirmăm ca ei sunt şi modele de bărbăţie, deoarece nu au ezitat să-şi jertfească viaţa pentru învăţătura lui Hristos.
Iubirea a fost prezentată ca izvor de sfinţenie, cale de mântuire şi scop al vieţii. Banii, alcoolul, plăcerile
pătimaşe nu reprezintă căi de descoperire şi de experiere a iubirii. Titlul postat nu este pus la întâmplare, ci este
desprins dintr-o scriere a Sf. Vasile cel Mare. Omul este dispus să caute iubirea acolo unde aceasta nu există: în
plăcerile vieţii, în egoism şi în cultivarea peste măsură a orgoliului şi a trufiei. Iubirea trebuie căutată în sufletul
fiecărui om, alături de Dumnezeu, fiindcă El este cel care ne învaţă cum trebuie să iubim. El este promotorul
iubirii.

Astfel, iubirea trebuie căutată la Dumnezeu. El ne descoperă ceea ce este bine pentru noi şi ne
păzeşte tot timpul de ameninţările diavoleşti ce ne pândesc la tot pasul. Smerenia omului face ca iubirea să
rodească în suflet şi să se resfire şi în celelalte suflete dornice de iubire. Falsitatea şi ura ne vor chinui mereu şi nu
ne vor lăsa sa ajungem vreodată la cunoaşterea adevăratei iubiri. Putem institui o infinitate de sărbători închinate
iubirii, pentru că ar fi în zadar, atâta timp cât noi doar declarăm iubirea şi nu o avem în suflete! Cum ne putem
însănătoşi sufletele?Cerând lui Dumnezeu cu stăruinţă să ne înveţe să iubim şi să avem răbdare în a culege
roadele iubirii din sufletele celorlalţi. Numai iubind şi prin iubire poţi să te asemeni Tatălui Ceresc şi să speri la
viaţa cea veşnică.

Dacă iubirea este la Dumnezeu şi în Biserică, tu,creştine, unde cauţi iubirea?

Prof. drd. Nicolae-Adrian Păunescu
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E părerea mea... ŞI O SCRIU! de Alina Mihaela Fetescu-Iliescu
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Cât e de important să fii sincer?

Foarte, aş spune eu. Ce avem de câştigat dacă minţim? Nimic. Mulţi vor
spune că uneori îţi poate lipsi curajul să spui ceea ce gândeşti, dar cred că exemplul îl
găsim la Domnul nostru Iisus Hristos. El niciodată nu a minţit în ceea ce privea
persoana Sa, nici măcar când era în mâinile duşmanilor care se pregăteau să îl
omoare. El nu S-a lepădat niciodată de ceea ce era şi este, nu I-a fost nici teamă, nici
ruşine. Dacă El a putut să înfrunte orice, putem şi noi.

De câte ori nu ne-am gândit că poate o mică minciună nu va dăuna nimănui?!
Din păcate nu e aşa, o minciună cât de mică, tot minciună este şi poate răni pe cineva
care are încredere în noi. În general, poate ne place să tragem de timp până a spune un
adevăr, dar într-un final tot trebuie să ajungem la el.

Când suntem copii ni se poate părea un lucru frumos, poate că nici nu ştim
semnificaţia cuvântului "minciună", ştim doar că ne place să ne imaginăm lucrurile aşa cum ne dorim, şi atunci când
spuneam "minciunele", erau doar fabulaţii. Acelea chiar erau lucruri spuse fără răutate. Însă, crescând eram tot mai
conştienţi de ceea ce spuneam sau făceam. Tot crescând, ne dădeam seama că atunci când făceam lucruri greşite, eram
pedepsiţi sau certaţi. Şi aşa, începe să se nască minciuna adevărată, tot din teamă. Începeam să ne gândim cum să
ascundem faptele rele făcute, în loc să încercăm să le evităm. Eram copii, era acceptabil, să spunem, însă devenind
maturi, este ruşinos să continuăm să ne comportăm precum copiii. Trebuie să începem să fim adulţi şi să luăm decizii
fără teamă.

Ceea ce ne deosebeşte de animale, asa cum ştim, este raţiunea; ea ne ajută să distingem binele de rău şi,
evident, asta ne ajută să putem spune adevărul pentru a ne uşura sufletul. Francois Fenelon spunea: "Ce poate fi mai
plăcut şi mai simplu, decât să fii sincer, totdeauna liniştit, împăcat cu tine însuţi, neavând nici de ce te teme, nici ce
inventa?"

Aşa că, ultimul sfat pe care vreau să vi-l dau este: Fiţi sinceri, mai întâi cu voi înşivă, iar apoi cu cei din
jurul vostru şi nu uitaţi proverbul: Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face!

Dorinţe la început de an

Nu este uşor să te referi la poporul tău, la ţara ta, fără să te încerce un anume sentiment de emoţie, de dragoste,
de mândrie pentru că aparţii acestei frumoase şi bogate ţări.

Da, ştiu ce vreţi să spuneţi: că nu mai este bogată. Da, este adevărat că sute de ani a fost furată, distrusă de unii
sau de alţii în trecerile lor vremelnice, dar totuşi această ţară stă în picioare. De ce? Pentru că Dumnezeu o apără şi
are grijă de acest popor necăjit, care şi-a dumicat cu greu, fărâma de pâine cea de toate zilele.

Da, ni s-a furat tot ce s-a putut, dar a rămas poporul. Poporul care, cu ajutorul lui Dumnezeu, va reconstrui
această ţară din temelii, atât în ceea ce priveşte traiul zilnic cât şi ca moralitate, credinţă, demnitate, cultură, etc.

Lumina înseamnă şi cultură. Şi Cultura se transmite prin limba ţării. Tare m-aş bucura ca limba română să
rămână aşa cum este: o limbă frumoasă, vocalică, luminoasă, care ne reprezintă şi pune în valoare atât istoria
unui popor greu încercat, cât şi întreaga noastră cultură de până acum.

Eu una, cât voi trăi voi milita pentru limba română aşa cum este ea, frumoasă şi expresivă, care exprimă mai
mult decât s-ar crede, şi care are în străfundurile ei istoria şi geografia acestor veşnice pământuri care aşteaptă
dintotdeauna să li se facă dreptate.

La început de an, mă adresez tuturor celor care vor s-o prescurteze, s-o ciopârţească: încetaţi cu schimonoseala
limbii române, nu caştigaţi timp dacă distrugeţi o cultură, chiar cultura voastră, a noastră! Din contra, vă afundaţi
în hăul uitării şi înrobirii culturale, istorice, geografice.

Poate că voi literaţii vă veţi apleca mai mult spre profunda studiere a limbii romane! Poate că voi istoricii şi
geografii veţi revizui şi reverifica tot ce s-a scris în trecut, veţi reconsidera toate descoperirile făcute!.. Poate încă
nu a fost spus totul despre această ţară şi despre cei ce o populează.

Noi, cei dintotdeauna locuitori ai acestei frumoase ţări, trebuie să ne preocupăm ca ţara noastră să fie ce-a fost
şi să ocupe în istorie locul pe care-l merită.

Îmi doresc să aud chiar de la concetăţenii mei:"CALANOI NU-I NICIUNDE", dar în sensul cel mai pozitiv
posibil şi declarat cu toată mândria de a fi Român.

Asta îmi doresc încă odată, la un nou început de an!
Prof. Stela Şerban
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Sfântul Mucenic Policarop s-a
născut în jurul anului 70 d.Hr. în Efes.
Părinţii lui, Pangratie şi Teodora, fiind
pârâţi pentru credinţa lor creştină la
stăpânitorul cetăţii, prefectul roman
Marcius, au fost bătuţi şi întemniţaţi.
În temniţă s-a născut Sfântul Policarp,
dar înainte ca părinţii săi să fie
martirizaţi, a fost dat în grija Calistei,
o văduvă în vârstă , bogată ş i
credincioasă , care l-a botezat
Pangratie, după tatăl lui. Potrivit
tradiţiei, micul Policarp a împărţit
săracilor toate grânele din hambarele
mamei sale adoptive şi, ca aceasta să
nu fie tulburată de milostenia sa, s-a rugat lui
Dumnezeu şi acestea s-au umplut din nou. Datorită
acestei minuni, Calista i-a schimbat numele în
Policarp. Când sfântul a ajuns la vârsta de 20 de ani şi
a auzit că Sfântul Apostol Ioan propovăduia
Evanghelia Domnului în alte părţi ale Asiei, a cerut
voie şi binecuvântare de la mama adoptivă ca să se
alăture marelui Apostol, umblând şi suferind
împreună cu acesta pentru Hristos. Când Sfântul
Ioan a fost exilat pe Insula Patmos (Grecia), l-a
rânduit pe Sfântul Vucol episcop al Smirnei (astăzi
Izmir, Turcia), iar pe Policarp i l-a dat ca ajutor.Aşa a

f o s t s f i n ţ i t
p reo t ş i , l a
m o a r t e a
S f â n t u l u i
V u c o l , a
d e v e n i t
e p i s c o p a l
S m i r n e i .
S f â n t u l
Policarp a fost

iubit nu doar de credincioşi, dar şi de mulţi
păgâni care admirau nobleţea purtării şi
virtutea exemplară a acestuia. De la
Hristos a primit darul de a face minuni: a
salvat oraşul Smirna de la un incendiu, a
vindecat mulţi bolnavi şi mulţi păgâni s-au
creştinat, primind botezul chiar din
mâinile sfântului episcop. În anul 155
d.Hr. a călătorit la Roma, unde s-a întâlnit
cu papa Anicet pentru a discuta data
sărbătoririi Învierii Domnului. În vremea
aceea, unii serbau Paştile pe data de 14
Nisan (aprilie), indiferent ce zi a
săptămânii cădea, iar alţii în prima
duminică, după 14 Nisan. Deşi cei doi

episcopi nu au ajuns la un consens, au rămas prieteni.
În timpul împăraţilor asociaţi Marcus Aurelius

şi Lucius Verus, sfântul în vârstă de 86 de ani a fost prins
şi martirizat. Când soldaţii trimişi să-l prindă au ajuns la
Policarp, acesta i-a aşezat la masă şi le-a cerut răgaz o
oră ca să se roage. În timpul anchetei a refuzat să se
închine idolilor, motiv pentru care s-a hotărât arderea s-
a pe rug. În timpul execuţiei s-a produs o minune: focul
rugului nu a ars
trupul sfântului, ci
l-a apărat ca un
scut. Văzând că
Policarp nu poate fi
u c i s a s t f e l ,
magistratul roman
a ordonat să fie
înjunghiat şi astfel
a murit blândul
Policarp, episcop al
Smirnei. Trupul lipsit de viaţă a fost ars la rugămintea
evreilor, dar credincioşii din Smirna au adunat moaştele
şi le-au aşezat la loc de cinste.

Sf. Mucenic  Policarp al Smirnei
23 februarie

q Policarp cel cu multe roadevine din limba greacă şi înseamnă: ?
q Sfântul mucenic ar fi putut să scape de persecuţia autorităţilor romane

pentru că i-a fost descoperit sfârşitul cu câteva zile înainte, dar a ales să
moară pentru Hristos?

q Moaştele Sfântului Policarp se află în Franţa unde au fost duse de către cruciaţi? Mâna
dreaptă se află în Grecia, păstrată într-o raclă lucrată în aur şi argint.

q Ascris mai multe epistole, dar a rămas până astăzi doar ?Scrisoarea către filipeni
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Să ne jucăm învăţând !

Pagini realizate de Prof. Ortensia - Diana Raţiu
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Pe urmele lui Hristos

Rugăciunea:

Picătura de înţelepciune!

Iată cinci proverbe biblice! Am scris, însă doar consoanele. Pentru a le putea citi, voi trebuie
să completaţi vocalele care lipsesc.

_ch_ _     D_mn_l_ _     s_nt     pr_t_t_nd_n_ .
(Pildele lui Solomon 15,3)

C_n_     s_p_     gr_ _p_     _lt_ _ _     c_d_     s_ng_r _n     _ _ .
(Pilde lui Solomon  26,27)

N_     r_sp_nd_     n_b_n_l_ _     d_p_     n_b_n_ _     l_ _,     c_     s_     n_     t_
_s_m_n_ ş_     t_     c_      _l.

(Pildele lui Solomon  26, 4)

C_nd     s_     _nm_lţ_sc     _v_r_le,    sp_r_sc ş_      c_ _     c_      l_       m_n_nc_.
(Ecclesiastul 5, 10)

Pr_ _t_n_l     _ _b_şt_     _n     _r_c_     vr_m_,     _ _r _n     n_n_r_c_r_     _l     _
c_     _n      fr_t_.

(Pildele lui Solomon 17, 17)

( , vol.2,Leon Magdan Jocuri creştine, București, Editura Mateiaș, 2006)

( Rezolvarea jocului din numărul trecut: îngeri, păstori, cei trei magi)

din Ierusalim (4)Templul
După ce s-a încheiat construirea Templului, regele Solomon a

adunat pe bătrânii poporului evreu pentru a aduce Chivotul Legii în
cetatea Ierusalimului. Acesta a fost aşezat în Sfânta Sfintelor şi a
însemnat semnul văzut al prezenţei lui Dumnezeu în mijlocul
poporului. Chivotul avea forma unei cutii şi era făcut din lemn de
salcâm placat cu aur şi prevăzut cu inele prin care se treceau bare ce
serveau la transport. Capacul chivotului era din aur şi avea la
extremităţi doi heruvimi cu aripile întinse. Erau păstrate în Arca
mărturiei tablele Legii, vasul cu mană (mâncarea cu care Dumnezeu a
hrănit în mod miraculos poporul evreu în perioada rătăcirii acestuia prin
pustiu) şi toiagul luiAaron.

Acatistul Sfântului Policarp - condacul 13
O, Sfinţite Mucenice Policarp, de Dumnezeu fericite, care, în credinţă tare şi necontenită rugăciune

petrecând, minuni ai săvârşit şi biruinţă asupra necuratului vrăjmaş ai dobândit, mijloceşte şi pentru noi, ca să
cântăm cu bucurie: Aliluia!

„Vreme este să te naşti şi vreme să mori; vreme este să sădeşti şi vreme să smulgi ceea ce
ai sădit. Vreme este să plângi şi vreme să râzi; vreme este să jeleşti şi vreme să dănţuieşti. Vreme
este să agoniseşti şi vreme să prăpădeşti; vreme este să păstrezi şi vreme să arunci. Vreme este să

iubeşti şi vreme să urăşti. Toate le-a făcut Dumnezeu frumoase şi la timpul lor."
(Ecclesiastul 3, 2-11)
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E bine de ştiut!
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Din nou, împreună rugători în Banatul Montan
- câteva consideraţii personale-

La fiecare început de an, la nivel mondial se desfăşoară o săptămână de rugăciune pentru unitatea
creştinilor, acţiune pe care ne-am obişnuit să o numim „săptămâna ecumenică”. Biserica Ortodoxă Română nu
face notă discordantă şi participă la aceste seri de rugăciune, atât la nivel înalt, ca de altfel şi la nivelul
parohiilor. E adevărat că nu peste tot şi e tot aşa de adevărat că nu cu aceşi implicare. Nici Episcopia noastră, cu
binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Lucian, nu face excepţie, cu atât mai mult cu cât noi trăim de
sute de ani împreună cu cetăţeni români vorbitori de diferite limbi europene şi membrii ai altor biserici creştine.

Inevitabil, m-am întrebat ce aş mai putea să aduc nou ca şi informaţie demnă de atenţia celor ce citesc
publicaţia. Şi atunci m-am hotărât să scriu câteva gânduri despre ecumenismul practic din Banatul Montan.

Pentru fiecare dintre noi, totul are un început. Pentru mine, începutul a fost aşezarea părinţilor mei –
ajmăjeni din „Valea miracolelor” - la Reşiţa, pe la începutul anilor 60, când eu eram la vârsta grădiniţei. De ce
consider momentul un început? Pentru că atunci m-am împrietenit cu copii nemţi, unguri sau croaţi, vecini cu
mine, copii cu care am crescut,
colindând dealurile şi frământând
zăpada până când eram aduşi acasă
de strigătele mamelor, nu simţeam că
ar fi vreo diferenţă între noi. La fel de
bună era „pita cu untură”, când eram
cuminţi şi la fel de aspră era corecţia
când făceam năzbâtii, indiferent în
curtea cui ne aflam.

Mai apoi şcoala făcută în
Reşiţa, tot într-un mediu multi-
confesional şi multi-etnic, cum şi
viaţa de zi cu zi, m-a făcut să înţeleg
la adevărata valoare, ce înseamnă şi
ce vrea ecumenismul. E adevărat că
pentru asta a fost nevoie de mulţi ani,
dar cred că timpul nu a trecut în
zadar!

Ştiu că Ecumenismul este
definit ca „ansamblul eforturilor intreprinse pentru a reuni creştinii diferitelor confesiuni”, dar asta e doar o
definiţie rece şi de aceea cred că ecumenismul ar trebui să fie, în primul rând, sentimentul care ne face să ne
zâmbim şi să ne salutăm când ne întâlnim pe stradă, sentimentul care ne obligă să fim împreună în ceea ce ne
uneşte şi să discutăm ceea ce, încă, ne mai separă. Eu cred cu tărie că ecumenismul nu mă va transforma din
ortodox în catolic sau reformat sau evanghelic şi nici nu am pretenţia de a opera o asemenea transformare în
concetăţenii mei de alte confesiuni. Dar ce ne opreşte să ne rugăm împreună? Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne
lumineze minţile şi să ne întărească în munca pe care o depunem pentru creştinii noştrii. Să ne rugăm ca
Dumnezeu să ne arate, să ne conducă şi să ne întărească pe calea dorită de El.

În Banatul Montan unde sunt nenumărate sate ale minorităţilor dar şi multe sate mixte, şi mai ales la
Reşiţa, aceasta nu este o problemă de nerezolvat. O demonstrează activitatea noastră de mulţi ani, întâlnirile
noastre, acţiunile comune, prietenia noastră în ultimă instanţă.

Astfel, de ani buni, participăm la „Octava mondială de rugăciune pentru unitatea creştinilor” sau, mai
pe scurt la „Săptămâna ecumenică”, care se desfăşoară în fiecare an între 18 şi 25 ianuarie. Practic, în fiecare
seară ne adunăm în câte o biserică din oraş, unde desfăşurăm o slujbă specifică bisericii respective sau un
program alcătuit de fiecare confesiune în limitele canonice şi tipiconale proprii şi, fiecare confesiune are o
intervenţie sau o contribuţie proprie ei. Predica este susţinută întotdeauna de preoţi ai altei Biserici decât
biserica-gazdă şi tinerii parohiilor noastre cântă împreună sau separat, cântări religioase.

( urmare în pag.11)



( urmare din pag.10)

Din nou, împreună rugători...

Se dă astfel posibilitatea credincioşilor noştrii să se exprime într-un cadru festiv şi să-şi manifeste credinţa,
dar şi să fie împreună şi în biserică, pentru că locuiesc în acelaeaşi blocuri construite în vemi trecute şi lucrează în
aceleaşi intreprinderi ce încă mai rezistă. În fiecare seară, după sfârşitul rugăciunii, preoţii şi colaboratorii

apropiaţi rămân la o discuţie liberă şi
prietenească care are rolul de a întări şi mai
mult relaţiile dintre noi şi în viaţa particulară
sau - în limbaj teologic - în viaţa laică.

După atâţia ani de întâlniri, am
constatat că pe zi ce trece suntem tot mai mulţi
cei care ne adunăm să ne rugăm împreună. Am
văzut dealungul vremii preoţi ce au fost
prezenţi la aproape toate serile de rugăciune
împreună cu sute de credincioşi de toate
confesiunile, adică: ortodocşi, romano-
catol ici , greco-catol ici , reforma ţ i ş i
evanghelici, români, germani, maghiari,
croaţi, sârbi şi ucrainieni. Aş vrea să cred că în
fiecare an, interesul creşte şi că această
împreună-rugăciune a devenit o stare de fapt şi
nu doar o manifestare de faţadă.

În afara acestor seri de rugăciune, ce se
desfăşoară o dată pe an, „Mişcarea ecumenică
a femeilor” din Reşiţa încă mai desfăşoară câte

o seară de întâlnire şi rugăciune. Întâlnirea se produce de fiecare dată într-o altă biserică şi pe lângă femei participă
orice doritor, iar un preot susţine o predică sau o meditaţie. Bineînţeles că la aceste seri de rugăciune participă
creştini de toate confesiunile. Şi aceste întâlniri lunare se desfăşoară de câţiva ani.

Ecumenismul nostru nu se manifestă doar în zilele stabilite la nivel mondial ci ori de câte ori avem ocazia.
De asemenea, întâlnirile între tinerii bisericilor noastre, participarea comună la diferite momente de cultură

din oraş, sunt un lucru obişnuit.
Personal, cred că buna noastră conlucrare a făcut ca, la „A treia întâlnire ecumenică” de la Sibiu din ( O,

tempora!!!) septembrie 2007, singurii bănăţeni invitaţi să cânte pe marea scenă din piaţa centrală a oraşului au fost
grupurile noastre catolice şi ortodoxe, adică Corul „Fiamma” al Bisericii romano-catolice „Maria Zăpezii” şi
Grupul bărbătesc „Strana Strămoşească”, al Bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Govândari”. Şi pentru a
demonstra concret ecumenismul nostru, am învăţat şi am cântat împreună cântări ortodoxe şi catolice, iar
spectatorii prezenţi acolo au fost plăcut impresionaţi de mesajul comun rostit de preotul ortodox şi de cel catolic.

În oraşul nostru din Banatul Montan, avem bunul obicei să fim împreună la evenimente definitorii pentru
creştinii noştrii. Nu mai miră pe nimeni prezenţa corului „Franz Stürmer” sau a corului „Amate Deo” în concerte la
Biserica Ortodoxă, sau prezenţa preoţilor ortodocşi la diferite servicii religioase şi festivităţi din biserica romano-
catolică.Astfel, manifestările desfăşurate de Forumul Democratic al Germanilor, în amintirea anilor deportării din
fosta URSS, „Decada Culturii Germane în Banatul Montan”, „Zilele Literaturii Germane la Reşiţa”, acţiuni
culturale sau lansări de carte la Biblioteca germnană, (toate conduse cu atenţie deosebită de Erwin Josef Ţigla),
întâlnirea Prea Sfinţitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului şi a episcopului romano-catolic de Timişoara,
mons. Martin Roos cu preoţi şi delegaţii ortodoxe şi catolice, participarea tinerilor catolici şi ortodocşi la
momentul religios, cultural şi chiar artistic intitulat „ ăstignitIubindu-L pe cel R ne îndreptăm spre Sărbătoarea
Luminii!”, propus şi promovat de Erwin Ţigla şi desfăşurat de mulţi ani în Postul Paştilor la Centru social
“Frederik Ozanam”, cu ajutorul Studioului Regional “Radio Reşiţa”, sunt realităţi ale conlucrării noastre „sine
ira”.

Şi pentru că am amintit de întâlnirile interconfesionale desfăşurate în Banatul Montan sau peste hotare,
trebuie să evidenţiez şi vizitele noastre la Biserica romano-catolică din Italia ( Pesaro, Fano, Urbino, Loreto),
apropiata înfrăţire a bisericii noastre din Govândari cu Catedrala mitropolitană din Pesaro, înfrăţirile deja existente
între biserica din Obreja şi biserica „Sf. Paul” din Fano şi dintre catedrala veche din Reşiţa Montană şi biserica din
Borgo Santa Maria, sau prezenţa tinerilor ortodocşi de la biserica noastră în Germania, unde am săvârşit Vecernii
ortodoxe în biserici din localităţi germane pure din sudul Bavariei, precum şi participarea d-lui Erwin Josef Ţigla
în delegaţiile nostre ortodoxe prezente în ţară sau la biserici ortodoxe din Ungaria şi Serbia.

(urmare în pag.12)
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( urmare din pag. 11)

DIN NOU, ÎMPREUNĂ RUGĂTORI ...

Nu pot să nu amintesc
în acest context şi multiplele
p a r t i c i p ă r i l a Ta b ă r a
internaţională ecumenică de la
Loreto-Italia, ce se desfăşoară
în fiecare vară şia ajuns la a V-
a ediţie. La această tabără
part icipă tineri ortodocşi
reşiţeni, proveniţi în marea lor
majoritate de la Liceul „Traian
Lalescu“ şi coordonaţi de
profesorul de Religie, preotul
Nicolae Chiosa, dar şi tineri
catolici italieni, anglicani din
Londra şi evanghelici luterani
din Suedia şi Danemarca.
Sfânta Liturghie ortodoxă ce
am săvârşit-o în 2013 la
Centrul de tineret „Ioan Paul al
II-lea” din Montorso mi-a
demonstrat că tinerii noştri sunt deschişi prieteniei cu toţi dar sunt şi buni creştini ORTODOCŞI!

De altfel, participarea mea din această toamnă la Al doilea Congres ecclesial al bisericilor
romano-catolice din provincia Marche-Italia, alături de alţi preoţi ortodocşi din România sau din

diaspora, cum şi faptul
că am fost singurul
ortodox care a putut
exprima un punct de
vedere de la tribuna
congresului, mi-a întărit
convingerea că Biserica
noastră bănăţeană este
apreciată.

Însuşi faptul că la
nivel local ortodocşii şi
catolicii ne ajutăm în
activitatea pastorală, că
suntem împreună la
emisiuni ale postului
regional de radio, că
scriem diferite articole în
revistele parohiale ale
b i s e r i c i l o r s u r o r i ,
demonstrează că la noi,
ecumenismul nu este
doar o teorie.

Am făcut destul?
Trebuie să facem şi

altceva? Sunt întrebări la care acum nu ne putem răspunde. Sperăm că vom primi răspunsul de la
Dumnezeu la vremea potrivită. Şi mai sperăm că adresarea Lui Dumnezeu către noi va fi: „Bine slujitor
bun şi credincios... intră întru bucuria Stăpânului tău”.

Pr. Petru Berbentia
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De la Bobotează la Întâmpinarea Domnului
sau de la aflare la asumare

Pr. Sergiu Dalea

Spune o vorbă din popor că tot ce este frumos/bun, trece foarte repede… Cu aceiaşi iuţeală necruţătoare cu care

timpul fizic trece peste noi, la fel de repede au trecut şi sărbătorile de iarnă cu toată frumuseţea lor şi cu toată încărcătura lor

spirituală, astfel încât acum în prag de primăvară pare ceva ieşit din comun să vorbeşti, sau măcar să aminteşti, de Crăciun

sau Bobotează.

Timpul este necruţător cu noi şi de multe ori pare că doar el conteză, iar toate planurile nu par a fi altceva decât borne

kilometrice în goana lui nebună, borne care se văd doar în treacăt din această grabă, deşi noi ştim că ele sunt acolo şi am scis

ceva pe ele, dar nu mai apucăm să le vedem pentru că „timpul zboară”. Viaţa a devenit un fel de rapid sau accelerat care trece

în mare viteză prin toate haltele sau gările, dar nu opreşte decât în câteva dintre ele, apucând şi noi să tragem o gură de „aer”

în grabă, asemenea fumătorilor ce stau ciorchine pe peron şi trag cu nesaţ dintr-o ţigară, doar-doar n-o pleca trenul…

Timpul… un mare duşman care se străduieşte tot mai mult să ne împiedice să nu putemduce la bun sfârşit tot ce ne-

am propus, dar tot el ne face în graba lui haotică să uităm şi de „planul duhovnicesc”.Ameţiţi după o zi în care ne-am fluturat

capul după „bornele kilometrice”, după ce am realizat mai nimic, deşi am depus un efort uriaş, cădem frânţi, epuizaţi, iar

aflarea lui Hristos nu mai face parte din planul zilnic.

Este foate interesantă simbolistica creştină şi plină de înţeles, făcând mai uşor de înţeles misterele credinţei. Mulţi

contestă sau nu sunt de accord cu săritul în apă şi prinderea crucii de Bobotează, pentru că nu are un fundament spiritual, dar

spiritul şi teologia sărbătorii nu stau în acest moment, momentul esenţial fiind Sfinţirea Apei, iar gestul prinderii crucii în

apă este un act simbolic, care are trebui să ne amintească de lupta din vâltorile vieţii, de greutatea vieţii spirituale, dar care

culminează cu aflarea crucii, cu aflarea lui Hristos, moment în care bucuria ne umple sufletul, iar cel din apă se bucură de

prinderea crucii, prindere ce echivalează pe plan spiritual cu aflarea crucii. Tot ceea ce se întâmplă este un act simbolic, dar

plin de învăţătură.

În viaţa noastră cotidiană ne luptăm cu probleme, cu ispite, cu prostia şi minciuna, cu indiferenţa şi materialismul,

ducând o luptă cruntă cu ele ca să putem răzbi, ca să putem şi noi să ne realizăm „planul”. Lupta este una surdă, este o muncă

sisifică dacă este făcută fără de Hristos, alergăm prin viaţă şi printre probleme ca pe o bandă de alergare, fugim mult, dar fără

să ajungem undeva, fugim fără scop.

Sărbătorile de iarnă se termină în cadru simbolistic cu Întâmpinarea Domnului la 2 februarie, chiar dacă pentru noi

ele sunt gata la Sfântul Ion, atunci când dăm uitării concediul şi sarmalele şi cozonacii şi băutura, revenind din nou la rutina

anuală, în care ne trezim de dimineaţă şi muncim opt ore, apoi venim acasă obosiţi unde ne bem cafeau în fotoliu, iar apoi

adormim în timp de scărpinăm mâţa sau căţelul, alene, pe spate. Iar în weekend dormim, după ce în prealabil am făcut

cumpărături şi mâncare.

La Crăciun L-am văzut pe Hristos prunc în iesle şi am trăit împreună cu El fuga în Egipt; la Bobotează L-am văzut

matur, gata să ne transmită mesajul divin, L-am văzut pe Duhul Sfânt pogorându-se peste El, iar Tatăl confirmându-l ca şi

Fiu al Său, dând astfel autoritate cuvintelor şi învăţăturilor Sale.Am aflat crucea, cea care este celor necredincioşi pieire, dar

crucea fără de Hristos nu valorează nimic, este un lemn. Nu putem concepe crucea fără de Hrsitos, la fel cum nu putem

concepe pe Hristos fără cruce. Dacă am aflat crucea, în mod simbolic la Bobotează, după ce am luptat cu viaţa aceasta de

multe ori nedreaptă, la Întâmpinarea Domnului, aflăm pe Hristos cel dorit cu ardoare de sulfetul nostru. Găsim sensul vieţii

noastre, scopul nostru de a trăi, scopul nostru de a fi buni şi iertători, scopul nostru în aflarea vieţii duhovniceşti. În mod real

s-a lăsat luat în braţe de către om, de către cel creat de El, arătând că nu este imposibil să ajungi la Dumnezeu, necesară fiind

doar credinţa. În mod simbolic îl primim şi noi în braţele noastre, după ce în prealabil L-am aflat.

( urmare în pag.14)
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( urmare din pag 13)

De la Bobotează la Întâmpinarea Domnului....
L-am aflat la Bobotează, L-am primit în braţe la Întâmpinarea Domnului, iar acum trebuie să ni-Lasumăm pe Hristos, trebuie să

ne asumăm crucea Lui şi jertfa, trebuie să ne asumăm această viaţă creştină, pentru că odată ce ai aflat liniştea nu te mai poţi întoarec la

nelinişte, odată ce ai aflat păşune bogată, nu te mai întorci în deşert să rozi la rădăcini, odată ce ai aflat lumina nu te mai întorci la

întuneric.

Asumarea presupune să iei asupra-ţi patimile lui Hristos, să te prinzi în jugul lui, să te supui voinţei divine, să te lepezi de sine şi

să urmezi în mod liber şi conştient pe Dumnezeu; asumarea mai presupune să-L iubeşti pe Dumnezeu din tot sufletul tău şi din tot cugetul

tău şi din toată inima ta, dar şi pe aproapele tău, aşa cum te iubeşti pe tine. Asumarea vieţii creştine şi asumarea lui Hristos,lepădarea de

sine, pe care Mântuitorul Iisus Hristos ne-o cere înseamnă schimbarea felului de a fi şi de a vieţui, adică să nu mai trăim în mod egoist,

numai cu gândul la noi înşine, ci mai întâi să ne gândim la Dumnezeu, Izvorul vieţii noastre, şi la cei din jurul nostru, părinţi, fraţi, vecini,

oameni săraci, bolnavi, neajutoraţi şi, astfel, de la iubirea de sine egoistă sau pătimaşă să trecem la iubirea sfântă de Dumnezeu şi de

semenii noştri.

Am spus că la sărbătoarea Întâmpinării Domnului îl primim în mod simbolic în braţe pe Hristos, iar dacă îl primim trebuie să ni-

L asumăm, pentru că la sfârşitul vieţii noastre ridicăm breţele spre cer asemea dreptului Simeon şi cerem eliberarea sufletului nostru şi

plata pentru viaţa noastră.

Omul are datoria ca în viaţă să-L caute pe Dumnezeu, iar rezultatul căutărilor trebuie să fie aflarea lui Hristos, urmarea lui

Hristos şi asumarea lui Hristos. Chiar dacă Hristos a venit în lume, între oameni, El nu a venit cu arcanul sau cu biciul ca să tune şi să

adune, ci a venit să ne arate Calea, Adevărul şi Viaţa. Rămâne la atitunea noastră dacă vrem să Îl căutăm şi să ni-L asumăm, pentru că El

ne aşteaptă şi a ieşit în întâmpinarea noastră.

(urmare din pag. 4)

ZAHEU VAMEŞUL...

Privind încă o dată la întâlnirea lui Zaheu cu Hristos, am putea spune că Mântuitorul Şi-a făcut drum prin Ierihon special

pentru el, aşa cum îşi face drum de multe ori şi către inima noastră, in speranta ca va găsi uşa inimii noastre deschisă, pentru a ne privi

sau a ne întâlni, dupa cum spune Sfânta Scriptură “Iată stau la uşă şi bat…”. Poate ne va găsi şi pe noi dispuşi să-I deschidem, ca să facă

şi din noi nişte „Zahei” gata pentru comuniunea cu El.

Zaheu şi-a dorit „lucrul bun”, el a dorit să vadă şi să se apropie de Hristos. El este primul simbol al pocăinţei, pentru că

pocăinţa începe ca o redescoperire a naturii profunde a tuturor dorinţelor; dorinţa după Dumnezeu şi după dreptatea Lui, după viaţa

adevărată.

Noi oamenii suntem adeseori atât de neinspiraţi şi neînţelepţi… Ne luăm modele din viata de zi cu zi în loc să ne luăm modele

sfinte. Uităm că avem cu toţii „Oglinda” prin excelenţă, Care pentru aceasta a venit pe pământ, ca să Se facă nouă „Model”, şi să nu

mai trebuiască să căutăm modele „şchioape”, imperfecte şi, pentru aceasta, incapabile să ne înalţe către modele ca cel al lui Zaheu.

Vrem modele de vieţuire? Nu ştim pe ce cale să o luăm şi orbecăim prin iţele încurcate ale lumii acesteia? Nu ştim care

anume lucru este virtute şi care este păcat? Care este Iatăvaloare nonvaloareşi merită cucerită, şi care este şi nu merită osteneala?

„modelul” prin excelenţă — Zaheu — care nu ezită nicio clipă! Nu pierde vremea lamentându-se zadarnic, ci îşi asumă cu „vitejie”

viaţa în Hristos, convins fiind, că a întâlnit în sfârşit adevăratul Model care merită urmat.

Iată modelul, Faceţi ca el!vrea să ne spună pericopa evanghelică ! Dacă staţi în cumpănă, neştiind încotro să o apucaţi, iată

provocarea: Haideţi să terminăm, aşadar, cu ceea ce este urât, murdar şi corupt în fiinţa noastră şi să îmbrăţişăm peurmaţi-i lui!

Hristos, având curaj să-L privim în ochi aşa cum L-a privit Zaheu. Să-L primim şi noi în casa sufletelor noastre, pentru a ne putea privi

şi provoca şi pe noi la „convertirea” întru El.

Să ne facem şi noi părtaşi unei hotărâri ca aceasta, pe care cu toţii am admirat-o la modelul Zaheu hotărârea adevăratei,

pocăinţe, adevăratei îndreptări, ca să putem smulge şi noi de pe buzele Mântuitorului Hristos sentinţa sfântă: “Astăzi s-a făcut

mântuire casei acesteia“.

Pr. Traian Ghiurfălean



ANUNŢURI IMPORTANTEANUNŢURI IMPORTANTE
Nu se fac nunţi:

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

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

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

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

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

Nu se fac parastase

În ziua Praznicelor Împărăteşti
În săptămâna lăsatului sec de brânză
În zilele de luni până vineri din Postul Mare
În Săptămâna Patimilor şi Săptămâna Luminată
De la Naşterea Domnului până la Botezul Domnului (25 decembrie - 6 ianuarie)

Posturile de peste 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  !
În fiecare sâmbătă, la ora 9, săvârșim pomenirea mor#ilor
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