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Iubiţi cititori, începând cu acest număr al revistei noastre parohiale,
încercăm să oferim măcar o pagină fraţilor preoţi din Protopopiatul Reşiţa,
care sunt doritori de colaborare. Începem cu părintele iconom stavrofor
Petru Boru preot paroh al parohiei Comorâşte.
Pentru că părintele Boru este implicat în lucrarea muzicală şi corală a
Văii Caraşului, sunt convins că articolul cucerniciei sale v-a aduce
informaţii noi dar şi lămuriri despre manifestarile noastre ortodoxe şi
româneşti din această perioadă a anului.

Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun
în Valea Caraşului
În fiecare an, ultima lună - Decembrie - este foarte bogată în datini şi obiceiuri de iarnă, care au mai fost
păstrate din vechime. Când spui Sărbători de iarnă, întotdeauna te gândeşti la zăpada ce urmează să îmbrace totul
în alb, la colindele care complectează atmosfera de bucurie şi emoţie sufletească, pe care abia aştepţi să le asculţi şi
să le primeşti. Cele mai frumoase tradiţii şi obiceiuri sunt cele din preajma Crăciunului, din care se detaşează
colindele, cântecele de stea şi piţărăii.
În Valea Caraşului cele mai întâlnite obiceiuri sunt colindatul, umblatul cu steaua şi piţărăii. Colindele
de sorginte creştină referitoare la Naşterea Pruncului Iisus, iar altele laice. Ele încep încă din zorii zilei de Ajun,
când piţărăii dis de dimineaţă umblă din casă în casă şi colindă un colind laic de versuri în grai bănăţean fără a fi
cântat, numai rostit din care redăm următoarele versuri : “Bună ziua lui Ajun / Că-i mai bun a lui Crăciun / Câţi
mei, câţi purcei / Umblă gazda după ei / Oi lânoasă, vaci lăptoasă, porci unsuroşi / Mânce-i gazda sănătoşi / Dăm
un măr roşu să trăiască taica moşu / Dăm o gutână să trăiască cea bătrână / Dăm un crumpel să trăiasc-al micucel /
Bâr... Dăm colacu şi cârnaţu că mă duc la altu....”
Apoi în după masa Ajunului copii
în special merg cu steaua, simbol al
astrului care i-a călăuzit pe cei trei crai de
la Răsărit către ieslea în care s-a născut
Iisus. Steaua este confecţionată din carton
mai tare sub formă de raze, este
împodobită cu hârtie creponată colorată şi
fixată pe un băţ de lemn. Sunt cinci copii
care reprezintă pe Irod, Cei trei Crai şi un
înger. Este o mică scenetă pe care o
interpretează la fiecare casă şi primesc
produse ( nuci, mere etc ) şi bani. În seara
Ajunului grupuri de băieţi şi fete merg la
colindat unde sunt primiţi cu mare
bucurie, pentru că aduc vestea cea mare a
Naşterii Domnului prin colindele pe care
le interpretează din casă în casă.
Tot în Ajun în fiecare casă se
împodobeşte bradul, după care, cineva din
casă se îmbracă Moş Crăciun, apoi vin
copii cei mici, spun câte o poezie şi
primesc daruri de la Moş Crăciun. Bradul este cel mai important arbore din obiceiurile româneşti. Este prezent la
evenimente importante din viaţa omului: botezuri, cununii, înmormântări etc. Se consideră că aduce noroc, viaţă
lungă, motiv pentru care oamenii îşi împodobesc casele cu crengi de brad.
În dimineaţa Crăciunului copiii merg pe la rude cu colacul ( un colac împletit special ) şi o bucată de cârnat
de porc şi primesc în schimb alt colac şi cârnat dar şi bani. După terminarea Sfintei Liturghii, finii merg la naşi la
prânz şi le aduc făină şi un jambon de porc, ca respect pentru grija purtată de naşi pentru finii lor.
Iată cele mai semnificative tradiţii şi obiceiuri rămase în Valea Caraşului, pe care este bine să ne străduim să le
ducem mai departe, să nu le lăsăm să dispară pentru că fac parte din fiinţa neamului nostru românesc.
Pr. Petru Boru
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Colindul,
modul liturgic de vestire a Naşterii Domnului.
Luna noiembrie a fiecărui an pregăteşte întreaga umanitate pentru evenimentul sublim, îngăduit de
Dumnezeu „pentru noi, oamenii şi pentru a noastră mântuire”, anume, Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos.
Postul Crăciunului, care începe în seara de 14 noiembrie, ne introduce într-o perioadă de pregătire sufletească şi
trupească, pentru a putea simţi şi mărturisi cum se cuvine Taina Naşterii Domnului. Abţinerea voluntară de la
mâncarea de dulce şi tăierea poftelor, îmbinate cu rugăciunea, determină o schimbare benefică în om. Această
schimbare este întărită şi de frumuseţea cântărilor ce mărturisesc Naşterea Domnului, cântări ce poartă numele de
colinde.
Din punct de vedere liturgic, prima colindă care a vestit Naşterea Domnului Hristos a fost cântarea
îngerilor: „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire”. Mesajul divin al
acesteia este preluat de cântările păstorilor şi de vorbele memorabile, însoţite de daruri ale celor trei magi din
Persia. Lumea se opreşte în loc şi trăieşte la
intensitate maxim ă na ş terea Fiului lui
Dumnezeu. În sfârşit, calvarul morţii se va ridica
de pe sufletele oamenilor, iar frumuseţea raiului
va fi din nou vizibilă, aşa cum protopărinţii noştri
Adam şi Eva au vazut-o odinioară:„Raiul cel
închis / Azi iar s-a deschis / Şarpelui cumplit /
Capul s-a zdrobit / Şi strămoşii iară / Prin Sfânta
Fecioară, / Toţi s-au înnoit”. Tabloul acesta feeric
alungă răul din lume şi aduce: „Pace pe pământ /
Pace sus în cer…”. Betleemul, centrul
pământului în acel moment, devine loc de
binecuvântare: „Să-l slăvim la Betleem pe Fiul,
pe /Să-l slăvim la Betleem pe Robul şi Domnul/
Să-l rugăm de sănătate/Doar de bine să avem
parte/Anul nou cu spor în toate… ”. Însă nu doar
colinda religioasă a fost prezentă în viaţa
oamenilor, ci şi colinda populară.
În cultura noastră strămoşească, colinda
a pătruns uşor şi a ajuns să-şi câştige locul de
drept, prin faptul că, înaintaşii noştri îşi vesteau
bucuriile şi necazurile prin intermediul cântărilor
populare, a cimiliturilor sau a bocetelor.
Adeseori, multe cântări populare au ajuns să
capete un mesaj religios şi să se transforme întrun lirism religios, iar, mai apoi, în colindă. Într-adevăr, colinda înseamnă răspândirea prin viu grai a
evenimentelor sfinte inerente Naşterii Domnului, însă, cultura mitologică românească a transformat lirica
populară în colindă. Următorul exemplu este edificator: „Aho, aho, copii si fraţi, / Staţi putin şi nu mânaţi / Şi
cuvântul mi-ascultaţi: Am plecat să colindăm / Pe la case să urăm, / Pluguşorul românesc / Obiceiul strămoşesc. /
Vă urăm cum se cuvine / Pentru anul care vine / Holde mari cu bobul des / Şi pe creste şi pe ses! / Câte mere în
livezi / Atâtea vite-n cirezi; / Câtă apă în izvoare / Atâta lapte-n şiştare; / Să ne fie-ndestulată / Casa toată! Ţara
toată! / Ia mai mânaţi, măi flăcăi! / Şi strigati cu toţii măi! Hăi, hăi!”
Cele două modalităţi de manifestare a colindei (cel religios şi cel popular) fac din poporul român un popor
binecuvântat de Dumnezeu, a cărui viaţă şi menire este legată pentru totdeauna de Tatăl ceresc. Liturgica colindei
ajunge la orice suflet, indiferent de starea în care se află şi îl face să tresalte de bucurie, măcar pentru câteva clipe,
sperând că Dumnezeu Îl va milui cu ajutorul Său.
În încheiere, doresc tuturor credincioşilor parohiei noastre, SĂRBĂTORI CU PACE ŞI
BINECUVÂNTATE! Fraţilor români din Toracul Mare, din Malainiţa şi din toata Serbia, precum şi celor din
Ungaria le urez cu drag ANI CU SĂNĂTATE ŞI NOROC ÎN TOATE şi să nu uite că sunt români pentru
totdeauna.
SĂRBĂTORI FERICITE şi LAMULŢIANI!!!!
Prof. drd. Nicolae-Adrian Păunescu
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Preot Emil VARGA - profesor de Religie

,,VOX POPULI, VOX DEI”
ÎNTRE FRIG ŞI SPERANŢĂ
Nu ştiu dacă am starea de spirit necesară pentru a transmite bucuria şi urările tradiţionale de sfârşit de an,
tocmai când mă simt cuprins la fel ca mulţi dintre voi în grijile inerente vieţii de zi cu zi, cu provocările,
nesiguranţa şi lupta pentru demnitate, echitate şi dreptate socială. Anul acesta, ce se apropie a de final a avut
destule, şi rele şi bune.
Departe de previziunile astrale, care n-au nimic în comun cu realitatea credinţei noastre, ci doar cu unele
speculaţii de ordin numerologic şi ocult, nu putem ignora faptul că lumea se află într-un ritm tot mai accelerat, pe o
traiectorie dezorientată. Ca şi cum nu ar fi îndeajuns, pe lângă toate acestea, de la un timp, parcă şi natura ne stă
împotrivă; vremea oscilează de la o zi la alta cu salturi de temperaturi uriaşe, ca într-o prevestire sumbră a
schimbărilor climatice ireversibile.
Frigul de afară accentuează această stare de neputinţă şi face din condiţia socială a fiecăruia o cruce din ce
în ce mai greu de purtat cu demnitatea cuvenită, cu stima de sine necesară. Se apropie în curând şi Crăciunul, cu
speranţa că omul apropiindu-se la rândul său de cele sfinte (mai ales în aceste zile premergătoare), poate primi un
răspuns, o mângâiere, poate primi puterea de a merge mai departe ori de a putea lua viaţa de la capăt oricât de greu
ar fi... Şi nu e deloc uşor să-L întâmpini pe Pruncul Iisus printre străini, departe de casa ta, de rude şi prieteni ori să
n-ai parte de mângâierea unui acoperiş deasupra capului...
Iar gândul mă leagă direct şi de necazul multor familii reşiţene care au locuit pe aleea Vlădeasa din
Govândari până la începutul lunii octombrie, când în urma unei explozii puternice generate de scurgeri ale gazului
metan, oamenii au rămas pe drumuri, la mila autorităţilor locale, la speranţa ca în noul an să se poată întoarce
acasă... Cazul amintit nu mă poate lăsa indiferent, mai ales că printre sinistraţi am cunoştinţe şi prieteni pentru
care nu e timp de aşteptare ci doar de găsit soluţii şi ajutor din partea tuturor celorlalţi.
Împreună am putea face din Praznicul Naşterii Domnului un adevărat ,,Crăciun fericit!’’ căutând bucuria
în lucrurile simple, în îmbrăţişarea celor aflaţi în suferinţă, a celor însinguraţi şi fără de speranţă. Într-o astfel de
stare frigul nu ne-ar mai putea opri să facem din noapte zi, din lacrimi mângâiere şi din iarnă, primăvară.
Dumnezeu să ne ajute! LAMULŢIANI!

Crăciunul ne prinde şi el de aproape
Şi colindele parcă ne schimbă la faţă;
Nu ştiu de e bine să mai spun ceva sau să tac
Că-i decembrie... e frig şi e încă speranţă...

DECEMBRIE, FRIG ŞI SPERANŢĂ
Simt că nici timpul cu noi nu mai ţine
Speranţele toate se preschimbă-n frisoane,
Străbatem o iarnă cuprinsă în istorie
Printre atâtea predicţii şi alte ghinioane...
Şi nici frigul nu cruţă pe aceeaşi datornici
Sortiţi să-şi trăiască o viaţă la bloc,
E ziua mai mică şi gazu-i prea scump
Cine mai poate avea vreme de cântec şi joc?
Şi totuşi... e ultima lună din an
Şi totuşi speranţa discret ne petrece,
Nu-i vreme de ceartă, suspin ori regret
Când iarna le învăluie pe toate în rece...
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Fuga de Dumnezeu
În viteza secolului XXI suntem atât de
preocupaţi încât nu mai observăm esenţialul.
Pretindem că trăim când de fapt noi doar
supravieţuim, pretindem că suntem fericiţi, fugim de
responsabilităţi şi ne minţim pe noi înşine. Suntem
mândri, orgolioşi şi răutacioşi, astfel pierdem în doar
o secundă, tot ce-am adunat în ani întregi. Ne trezim
singuri, fără cei dragi şi dăm vina pe viaţă, pe noroc,
pe Dumnezeu sau pe orice altceva în afară de noi.
Ceilalţi oameni sunt vinovaţi când viaţa noastră ia o
anumită întorsătură (mai
puţin bună), când de fapt,
nu ei sunt cei care iau
decizii în locul nostru.
F iecare este ş oferul
propriei vieţi,
împrejurările sunt doar
maşina! În care maşină ne
urcăm, depinde doar de
noi şi trebuie să acceptăm
că, într-un fel sau altul,
doar noi suntem vinovaţi
pentru ceea ce ni se
întâmplă rău. Nici
Dumnezeu şi nici viaţa.
Folosim diferite
citate, expresii precum:
„omul bun nu are noroc”,
,,asta-i viaţa”, „aşa mi-a
fost scris”, „aşa a vrut
Dumnezeu”, în loc să ne
ridicăm şi să schimbăm
ceea ce ne deranjează.
Dumnezeu ne dă doar
lucruri bune, ne ajută, ne
dă putere, face minuni
asupra noastră, şi chiar
faptul că ne trezim în
fiecare dimineaţă, e o mare minune, neconştientizată
încă de noi, aşa cum nu înţelegem că El ne mai
îngăduie încă o zi, o lună, un an, că ne mai dă încă o
şansă să ne schimbăm şi multe altele.
Alergăm, alergăm şi alergăm.... Suntem
într-o fugă continuă! Fugim de Dumnezeu în loc să
alergăm la El, fugim de oameni în loc să le cerem
ajutorul. În ritmul acesta, către ce alergăm de fapt!?
Fugim de resposabilităţi, griji şi probleme
fără să ne dăm seama că noi suntem cei care le creem
doar prin simplul fapt că fugim de ele. Ne dăm smsuri, telefoane în grabă, trăim virtual, avem lucruri de
ultimă generaţie, suntem prinşi în tehnologie, însă
noi NU suntem FERICIŢI.
De ce nu mai avem sau nu mai vrem să
avem timp să ne bucurăm de lucrurile simple, de o
masă alături de familie, de o plimbare în natură, de o
întâlnire cu foştii colegi, de parfumul unei flori, de

cerul înstelat, de un răsărit de soare şi mireasma
câmpului? Nu suntem roboţi, avem un suflet, şi mă
întreb cu spaimă: oare a pierit toată frumuseţea lui?
Ceea ce avem din punct de vedere material piere în
comparaţie cu ceea ce suntem şi ce avem în noi.
Fericirea stă în lucrurile mici, dar din suflet. De ce să
nu începem chiar astăzi să fim fericiţi? Poate mâine e
prea târziu ... sau poate “mâine” nu va mai fi!
Nu mai reacţionăm la nimic, suntem atât de
prinşi în viaţa asta teleghidată, uneori suntem sătui de
rutina zilnic ă îns ă nu
renunţăm la ea. Nu suntem
mul ţ umi ţ i de cum ne
tratează şeful sau
societatea, însă nu spunem
nimic, suntem supăraţi că
nimeni nu ne înţelege, dar
nu spunem nimănui ceea ce
ni se întâmplă.
“Eu sunt alpha şi
omega, începutul şi
sfâr ş itul ” . Dumnezeu e
totul: timpul, viaţa,
speranţa, iubirea, lupta,
credinţa ...Şi dacă
Dumnezeu e timpul , oare
nu înseamnă că nu-l avem
pe Dumnezeu?! Nu găsesc
o scuză când afirmăm că nu
avem timp de Dumnezeu,
pentru că Dumnezeu
aşteaptă cu braţele
deschise. Oare cum sunt
ale noastre?
Dar cel mai
important lucru pe care-l
uit ă m , este faptul c ă-l
uitându-L pe Dumnezeu, ne
uităm scopul, ţelul final, adică mântuirea. Şi
devenim nerecunoscători şi nemulţumiţi.
Dacă am sta să-I mulţumim pentru tot ceea
ce avem, nu am mai avea timp să-I reproşăm că nu
ne-a dat maşina văzută în cine ştie ce revistă sau
show-room. Uităm că rugăciunile simple, din suflet,
cele ca o convorbire personală cu Dumnezeu, sunt
cele care ajung intotdeauna la El. Uităm că pacea e în
Biserică şi ne cufundăm în zgomotul dintre zidurile
oraşelor. Uităm să ne gândim la cei ce nu au niciun
bun material şi totuşi sunt mulţumiţi şi fericiţi. De ce
oare? Pentru că îl au pe Dumnezeu şi astfel au totul.
Uităm să mulţumim, să iubim, să dăruim, să ajutăm,
să fim fericiţi, să fim recunoscători, îl uităm pe
Dumnezeu...şi uităm ESENŢIALUL!
Ana-Maria VIAŞU
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E părerea mea... ŞI O SCRIU!

de Alina Mihaela Fetescu-Iliescu

O LECŢIE NEOBIŞNUITĂ
Am citit o chestie foarte interesantă într-una din zilele acestea şi aş vrea să vi-o împărtăşesc. Se spunea că într-o
zi fiica i se plânge mamei de greutăţile care o încercau în ultima vreme, despre faptul că simţea că nu mai poate să
răzbată problemele. Mama, în schimb, nu i-a spus nimic, a luat trei cratiţe şi a pus la fiert apă. Apoi a adăugat pe rând
într-una din cratiţe un morcov, în a doua un ou iar în a treia cafea macinată. Aşteptând ceva timp, mama a stins focul şi
şi-a luat fiica lângă ea, spunându-i următoarele: "Ai văzut cele trei elemente?! Uită-te la morcov, era tare, puternic,
frumos, apoi fiind fiert a devenit moale şi uşor de tăiat. Priveşte acum oul, avea coaja fragilă şi interiorul moale, însă
după ce l-am fiert a devenit tare, iar acum dacă îi îndepărtăm coaja, stratul protector, el nu se va dezinegra, va rămâne
tot tare. Priveşte acum cafeaua, simte-i mirosul şi gust-o. Era doar un praf, însă acum a devenit o esenţă cu o aromă
îmbietoare. Toate acestea au avut parte de acelaşi tratament- apa fiartă, însă fiecare a reacţionat într-un anumit fel. Cum
ai vrea să fii? Morcov, ou sau cafea?!"
Trebuie să recunosc că de când am citit aceasta întâmplare, mi-am dat seama că suntem la fel ca elementele de
mai sus, toţi avem parte de greutăţi şi fiecare reacţionăm în mod diferit: unii se moaie, alţii se întăresc, iar alţii trec peste
greutăţi, devenind altceva, ceva mai bun, devin superiori greutăţilor.
În ultima vreme am încercat să caut modul cel mai bun de a trece peste momentele neplăcute care se ivesc în
mod inevitabil în viaţa fiecăruia şi cred că modul de gândire e cel mai bun remediu. Dacă vom gândi că toate probleme
se abat asupra noastră, totul ni se va părea greu şi de neînvins, însă dacă vom reuşi să ne gândim că nimic nu este fără
sfârşit, mai ales greutăţile, vom reuşi să trecem mai repede peste ele. Cred că Dumnezeu ne încearcă pe fiecare ca să
Îşi dea seama ce fel de "elemente" suntem: dacă suntem morcovi, ouă sau cafea.
Unii nu vor rezista greutăţilor, vor avea impresia că totul este prea mult şi se vor muia, devenind trişti, alţii vor
lupta cu problemele şi vor ieşi din "stratul protector", din "coajă" şi vor deveni tari, iar alţii vor scoate ce e mai bun din
ei. Elementele din povestioară sunt atât de diferite, exact aşa cum suntem noi, diferiţi ca mentalitate; suntem toţi trataţi
de Dumnezeul nostru în acelaşi mod, toţi suntem supuşi greutăţilor. Poate că şi El face experimente cu noi în fiecare zi,
şi la fel ca mama din povestioară, El va ştii rezultatul, dar poate vrea să ne-o dovedească şi nouă, să ne facă să înţelegem cum suntem.
Vă pun o întrebare generală: "Voi ce sunteţi? Morcov, ou sau cafea?" Sper din tot sufletul să nu fiţi morcov, iar
dacă până acum aţi devenit slabi din cauza greutăţilor, să vă gândiţi la ceea ce am scris acum şi poate că veţi zâmbi,
astfel vă veţi însenina ziua sau poate veţi învăţa ceva, poate ceea ce se aşteapta Tatăl nostru de la noi.

ESEUL MEU

Veşnica rugăciune

Trebuie încă de la început să spun că rugăciunea nu este doar o înşiruire de vorbe frumoase, un simplu mod
de a ne face „datoria“ şi faţă de Dumnezeu, sau că am bifat şi această
activitate.
Practicarea adevăratei rugăciuni este o acţiune importantă în
viaţa noastră, este un act spiritual care implică o mare forţă de
concentrare şi, exersând voinţa şi dorinţa noastră ca prin acest act,
bine făcut, să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu.
Rugăciunea nu este un monolog ,ci un dialog. Cel care se roagă
trebuie să fie pregătit pentru întâlnirea cu Dumnezeu, pentru că
rugăciunea este intermediarul între om şi Dumnezeu, pentru că
rugăciunea este un moment sublim al sufletului nostru şi trebuie tratat
ca atare.
Bineînţeles că oricui îi trebuie mult exerciţiu până când ajunge la
faza în care, atunci când se roagă, nu mai aude nimic împrejur, ci în
faţa ochilor săi îl are numai pe Dumnezeu. Este greu, dar nu imposibil
!
Dumnezeu este prezent în viaţa noastră, este prezent în noi, doar
să sesizăm acest fapt.
Având în noi mereu ideea că nu suntem singuri, ci mereu cu
Dumnezeu,Tatăl, Prietenul şi Confidentul nostru, suntem mai siguri
pe noi, mai corecţi şi mai concilianţi, mai deschişi, ne simţim mai
protejaţi. Şi, dacă bine gândesc, Dumnezeu este prezent efectiv în
viaţa noastră, îşi verifică Creaţia, trăind experienţa fiecăruia.

Prof. Stela Şerban
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LUMINĂ PENTRU SUFLET
Sfânta Muceniţă Filofteia - 7 decembrie

Pagina copiilor

şi-a urmărit fiica să vadă dacă într-adevăr
oferea mâncare săracilor. La o răscruce de
drumuri a surprins-o pe mica Filofteia
făcând milostenie cu nevoiaşii de pe
marginea drumului şi, înfuriat la culme, a
aruncat asupra fetei securea pe care o purta
la brâu. A rănit-o atât de grav la un picior
încât, la puţin timp, a murit la vârsta de
doar 12 ani.
Înspăimântat de uciderea fiicei sale,
tatăl a încercat să îi ridice trupul pentru a o
înmormânta. Dar trupul fetiţei a devenit
atât de greu încât nu l-a putut clinti, deşi a
chemat ş i al ţ i oameni s ă -l ajute.
Înspăimântat de această minune, l-a
chemat pe arhiepiscopul de Târnovo care a
hot ă rât ducerea trupului sfintei în
Catedrala din Târnovo. Dar sfânta
nedorind să meargă acolo, trupul fetei se
făcea tot mai greu. Atunci ierarhul a
început să rostească numele mai multor oraşe aflate de
o parte şi de
a l t a
a
Dunării.
Când a fost
pronunţat
n u m e l e
Curtea de
Argeş, trupul
sfintei s-a
făcut dintr-o
d a t ă u ş o r,
Filofteia arătând unde voia să fie dusă. Domnitorul
Mircea cel Bătrân (1355-1418) a primit racla cu
moaştele Sfintei Filofteia care a fost aşezată în
Biserica Sfântul Nicolae din Curtea de Argeş, pe
atunci catedrală mitropolitană.
Astfel Sfânta Filofteia a devenit ocrotitoarea
Ţării Româneşti.

Pe la începutul veacului al XIII-lea, la
sud de Dunăre, în Târnovo, capitala Imperiului
româno-bulgar de atunci, s-a născut Sfânta
Filofteia. Nu se ştie cu exactitate din ce neam
era, dar se presupune că mama sfintei a fost
româncă. Fiind o creştină evlavioasă, a
învăţat-o pe Filofteia iubirea de Dumnezeu şi
de aproapele, milostenia, postul şi rugăciunea.
A murit însă de tânără, lăsând-o pe Filofteia
orfană de la o vârstă fragedă. Însă Filofteia nu a
uitat învăţăturile mamei sale chiar şi atunci
când tatăl s-a recăsătorit cu o femeie căreia nui plăceau rugăciunea şi milostenia. Mama
vitregă a început să o persecute pe Filofteia
trimiţând-o la diferite munci grele reuşind în
acelaşi timp să-l îndepărteze de copilă pe tatăl
acesteia în urma minciunilor pe care le spunea.
Dar toate vorbele de ocară, bătăile şi muncile
grele n-au îndep ă rtat-o de Dumnezeu,
continuând să fie milostivă după cuvântul
Mântuitorului:"Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor
milui. (Matei 5,7).
Ori de câte ori mergea la câmp cu mâncare la tatăl
ei, Filofteia se întâlnea cu oamenii săraci cu care
împărţea mâncarea tatălui său. Tatăl, rămânând mai mult
flămând, şi-a
certat so ţ ia.
Aceasta s-a
a p ă r a t ,
spunându-i că
Filofteia era
vinovată
pentru că
sigur împărţea
mâncarea cu
c o p i i i
flămânzi.
Supărat, tatăl

- Filofteia provine din limba greacă şi înseamnă:"Iubitoare de Dumnezeu"?
- Iniţial racla cu moaştele sfintei a fost dusă la Târnovo unde a rămas până în anul 1393? În acel an
Ţaratul bulgar a fost ocupat de turci care au ars capitala Târnovo. Pentru a le feri de profanare,
moaştele au fost duse la Vidin şi apoi oferite domnitorului Ţării Româneşti pe la anul 1396.
- Racla Sfintei Filofteia a fost restaurată în anul 2004? S-au înlocuit bucăţile deteriorate din
lemnul de chiparos, s-a drapat lemnul cu catifea roşie, s-au aurit piesele din argint şi
s-a reaurit capacul şi s-au schimbat picioruşele de sprijin.
- În iconografie este prezentată ca o tânără în costum naţional bulgăresc şi cu însemnele muceniciei?
- Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât generalizarea cultului Sfintei Filofteia în 28 februarie
1950, iar canonizarea ei a avut loc în octombrie 1955 la Curtea deArgeş?
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Să ne jucăm învăţând !

Pe urmele lui Hristos - Templul din Ierusalim (3)
Templul din Ierusalim a fost construit de către regele Solomon după modelul Cortului Sfânt, numit şi
Cortul Mărturiei. Avea două curţi, una interioară şi una exterioară, unde aveau
loc jertfele şi ritualurile şi cele două încăperi împunătoare: Sfânta şi Sfânta
Sfintelor. În Sfânta nu aveau acces decât preoţii, iar în cel mai sfânt loc al
Templului, Sfânta Sfintelor, intra marele preot doar o dată pe an de
sărbătoarea Yom Kippur (Ziua ispăşirii), atunci când aducea un ţap ca jertfă de
ispăşire pentru întreg poporul evreu. În Sfânta existau trei obiecte importante:
candelabrul din aur cu şapte braţe (menorah), masa punerii înainte şi altarul
tămâierii. Obiectul cel mai important din Sfânta Sfintelor era Chivotul Legii
sauArca Mărturiei.

Troparul Naşterii Domnului
Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoștin*ei; că întru dânsa cei ce
slujeau stelelor, de la stea s-au învă*at să se închine +ie, Soarelui dreptăţii și să Te cunoască pe Tine, Răsăritul
cel de sus, Doamne, slavă +ie!

Picătura de înţelepciune
"Dumnezeu este prietenul liniştii: uitaţi-vă cum natura: copacii, iarba, florile... cresc în linişte.
Avem nevoie de linişte pentru a putea să atingem sufletele.
Cel care îi judecă pe oameni nu are timp să-i iubească."
(Maica Teresa de Calcutta)

Pagini realizate de Prof. Ortensia - Diana Raţiu
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NU LĂSA MAICUŢĂ, SĂ PIERIM PE CALE...
Pentru orice creştin, Maica Domnului trebuie să fie modelul feminin permanent, pentru că ea a fost fiică ascultătoare şi
mamă devotată.
Tocmai de aceea, la 21 noiembrie, cu 41 de zile înainte de trecerea într-un nou an, Biserica noastră prăznuieşte încă un
eveniment din viaţa Născătoarei de Dumnezeu : INTRAREA ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI.
Serbarea aceasta vine ca o urmare firească şi logică în înşiruirea celorlalte zile speciale închinate Maicii Domnului,
aşezate cronologic în cursul anului bisericesc. Pentru că anul bisericesc începe la 1 septembrie, în 8 septembrie serbăm
“Naşterea Maicii Domnului”, în 21 noiembrie “Intrarea în Biserică”, la 26 decembrie “Soborul Maicii Domnului”, în 25
martie “Bunavestire” şi în 15 august “Adormirea Maicii Domnului”.
La “Intrarea în Biserică” sărbătorim momentul în care, împlinind o promisiune, părinţii Fecioarei Maria, Ioachim şi Ana,
o aduc la templul din Ierusalim, spre a fi închinată lui Dumnezeu. Aşa promiseseră lui Dumnezeu când se rugau să le dea o
mângâiere la bătrâneţe, pentru că ajunseseră la vârsta senectuţii şi nu aveau copii şi acum împlineau promisiunea , potrivit
unei orânduiri de sus.
Despre momentul prăznuit nu aflăm nimic din Sfânta Scriptură, pentru că autorii sfinţi şi insuflaţi de Dumnezeu să scrie
nu au fost preocupaţi de viaţa Mamei ci de activitatea şi învăţătura Fiului. Nu suntem însă în neştiinţă pentru că “ cei ce le-au
văzut de la început şi au fost slujitori ai cuvântului”, ne-au transmis pe calea tradiţiei orale , tot ce ştim astăzi. Iar tradiţia
orală a fost fixată în scris mai târziu, ca de altfel şi Sfintele Evanghelii.
Aflăm astfel că Maica lui Dumnezeu a “petrecut” de la vârsta de 3 ani până la vârsta de 15 , când a fost “logodită cu
bărbat” (Luca 1, 27), în templu, după legea evreiască, în post şi în rugăciune, în ascultare şi fapte de milostenie, pregătinduse astfel pentru o misiune deosebită, de care atunci nu ştia , dar de care va fi “bine-vestită” mai târziu. Sfântul Epifanie
spune că: Fecioara era ascuţită la minte şi iubitoare de învăţătură şi nu numai Sfânta Scriptură învăţa, ci şi toarcerea lânii şi
a inului şi la cusături cu mătase se îndeletnicea .
Templul din Ierusalim era centrul cultului mozaic, cel mai important locaş de rugăciune pentru evrei şi era împărţit din
punct de vedere arhitectonic în spaţii delimitate în funcţie de importanţa pentru slujbe. Era astfel o parte ce se numea
“Sfânta Sfintelor” , locul cel mai ales din Templu. Acolo era Chivotul Legii, în care erau cele două Table ale Legii, pe care
erau scrise cele 10 Porunci, primite de Moise de la Însuşi Dumnezeu, pe Muntele Sinai, era Toiagul lui Aaron, care
odrăslise, era un vas cu mană , adică hrana evreilor în pustie, după ce trecuseră Marea Roşie, când au fost eliberaţi din robia
Egiptului, erau doi heruvimi care aveau aripile întinse peste Chivotul Legii... Acolo nu intra decât o dată pe an, singur,
arhiereul.
După cum spune învăţătura Bisericii noastre, Maica Domnului a stat în această încăpere, vreme îndelungată, deşi sunt
unii care spun că lucrul acesta era cu neputinţă. În cărţile de cult ale Bisericii noastre se spune : “Ceea ce s-a hrănit în
Sfânta Sfintelor, celei îmbrăcate cu credinţă şi cu înţelepciune şi cu neîntinată feciorie, mai marele Gavriil i-a adus din
ceruri închinăciune .
În “Mineiul lunii Noiembrie” evenimentul sărbătorit, este relatat astfel: “Ana, cea pururi pomenită, care mai toată viaţa a
fost stearpă, adică nu a putut să nască prunci, ruga—împreună cu bărbatul ei, Ioachim—pe Stăpânul firii să le dăruiască lor
prunc, făgăduind că vor închina lui Dumnezeu pruncul născut, dacă li se va îndeplini dorinţa. Dorinţa a fost îndeplinită de
Dumnezeu şi, Ana a născut o fetiţă căreia i-au pus numele Maria... Deci când a fost de trei ani, au luat-o părinţii ei şi au dus-o
la templu, unde a fost dată în grija preoţilor. Iar Zaharia, Arhiereul de atunci, a luat-o şi a dus-o în încăperile cele dinăuntru
ale bisericii ( templului), unde singur Arhiereul intra odată pe an. Şi a rămas Fecioara acolo doisprezece ani, cu deosebită
cuviinţă, hrănindu-se cu hrană cerească... învrednicindu-se de dumnezeieşti arătări, până s-a apropiat vremea Bunei
Vestiri...Atunci Născătoarea de Dumnezeu a fost dată lui lui Iosif-logodnicul, ca acela să-i fie păzitor şi martor al fecioriei şi
ca să slujească, atât la naşterea ei cea fără de prihană, cât şi la fuga în Egipt şi la întoarcerea de acolo în pământul lui Israel”.
Este cea mai nouă dintre sărbătorile Maicii Domnului Este o sărbătoare de origine ierusalimiteană, care se pare că a luat
naştere în secolul al VI-lea. La 20 noiembrie 543, împăratul Iustinian a zidit la Ierusalim, lângă ruinele templului, o biserică
închinată Sfintei Fecioare, care, spre deosebire de una mai veche, a fost numită biserica Sfânta Maria cea nouă . Conform
obiceiului, a doua zi după sfinţire, adică la 21 noiembrie, a început să fie serbat hramul bisericii. Serbarea generalizată în tot
Orientul înainte de secolul al VII-lea şi spre sfârşitul secolului al VIII-lea, Sfântul Andrei Criteanul asistă la această
sărbătoare în Ierusalim. În acelaşi secol, Sfinţii Gherman I şi Tarasie, Patriarhi ai Constantinopolului, au ţinut cuvântări la
această sărbătoare. În Apus, ea a fost introdusă sporadic, probabil prin influenţa mănăstirilor greceşti din Italia, mai întâi în
Anglia (secolul al XI-lea), apoi în Franţa, întâi la Avignon, la 1371 (la propunerea făcută Papei Grigore al XI-lea de către
cancelarul Filip de Mezieres, fost ambasador papal în insula Cipru); generalizarea ei în întreaga Biserică Latină se
datorează Papei Sixtus al IV-lea, în 1472; sărbătoarea a fost suprimată de Papa Pius al V-lea, dar a fost reintrodusă definitiv
de Papa Sixtus al V-lea, în 1585.
Cunoscând toate acestea, să alergăm şi noi la Maica Domnului, cu cântări de laudă şi cu rugăciuni, să mijlocească pentru
noi înaintea lui Dumnezeu, să ne slobozească din toate nevoile, ca să strigăm ei :” BUCURĂ-TE MIREASĂ, PURUREA
FECIOARĂ

Pr. Petru BERBENTIA
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E bine de ştiut!
Iubiţi cititori ai revistei noastre parohiale, ca să vedeţi că şi alţii sunt
preocupaţi de manifestările liturgice neconforme cu tipicul bisericesc, citiţi
următorul articol!
E BINE DE ŞTIUT!!!

“Deschiderea cărţii” – de la taină la şarlatanie
Într-o ţară plină de biserici creştine pare paradoxală înflorirea ocultismului care îmbracă diferite forme.
Fenomenul este promovat de mass-media fără nici un fel de remuşcări, pentru că, evident, este aducător de profit.
Emisiuni televizate, anunţuri în mai toate ziarele cu clarvăzătoare faimoase, venite din străinătate, capabile să
rezolve orice probleme, farmece, legări de cununii, boli etc., bloguri şi site-uri specializate oferă, contra-cost,
rătăciţilor de sine şi de Dumnezeu panaceul rezolvării tuturor dorinţelor. Dar nu despre această problemă
încercăm să discutăm acum, ci despre una mai gravă care, din păcate, se practică, în mod condamnabil, prin multe
biserici de la noi: “deschiderea cărţii”.
Presa a relatat nu de puţine ori despre aceste practici şi despre preoţii care le săvârşesc, mulţi dintre ei
caterisiţi la această dată sau aflaţi încă sub greu canon. Tocmai de aceea ne-am propus să prezentăm ce este de fapt
această “deschidere a cărţii”, având drept ghid explicaţiile pr.prof.dr. Nicolae Necula, prezentate de site-ul
Creştinortodox.ro.
O practică liturgică legată de Sfântul Maslu
“Deschiderea cărţii” este o practică legată de săvârşirea Sfântului Maslu. Aşa cum spune pr.prof. Necula, “în
rânduiala acestei Taine, după ultima rugăciune şi ungere, se prescrie că preotul care conduce soborul să ia Sfânta
Evanghelie, să o dea bolnavului să o sărute şi să o deschidă. Preoţii slujitori o ţin deschisă deasupra capului celui
bolnav, iar protosul (primul între preoţii soborului) rosteşte rugăciunea a opta, după care se face miruirea, adică
ungerea cu ulei sfinţit.”
O inovaţie liturgică foarte păgubitoare
În multe locuri însă, această practică reglementată canonic a cunoscut ceea ce pr.prof. Necula numeşte” o
inovaţie liturgică foarte păgubitoare”. De ea profită unii slujitori ai altarelor şi-i dau o cu totul altă semnificaţie,
care nu are nimic comun cu ritualul Sfântului Maslu. Astfel, Sfânta Evanghelie este deschisă cu totul întâmplător,
iar funcţie de culoarea vignetelor, preotul interpretează textul ”făcând preziceri sau dând pronosticuri pe care
credincioşii mai creduli le iau drept adevărate”.
Este momentul în care se speculează şi se interpretează “viitorul”: dacă deschiderea a “căzut” pe roşu e semn
bun, dacă a “căzut” pe negru e semn rău. Aşa ajunge bietul credincios să afle dacă se face bine de o boală, dacă va
reuşi în căsnicie, dacă va strânge bani la nuntă, dacă va lua examenul, dacă mai are mult de trăit sau nu, etc.
Practica este de fapt un mare păcat, o prezicere, “ceea ce biserica nu admite… Nimeni nu are dreptul şi puterea de a
se erija în ghicitor, prooroc sau prevestitor al lucrurilor viitoare”, spune părintele profesor.
Clarvăzătoarele “deschid” şi ele cartea
Lucrurile devin de-a dreptul grave şi periculoase atunci când nu se mai ţine cont nici de Maslu, nici cine
“deschide” sau cine “citeşte”, cartea, “deschiderile” fiind solicitate şi în alte ocazii. Mai mult, “se deschid” şi alte
cărţi, cum sunt colecţiile de canoane şi legi bisericeşti sau pravile, nu numai de preoţi, ci şi de vrăjitoarele şi
clarvăzătoarele cu “stadii” absolvite în “Ierusalim, Egipt sau India”, gata oricând să dea, pe sume grele,
răspunsuri, soluţii, idei naivilor solicitanţi. Asemenea practici compromit credinţa creştină, identificându-se cu
superstiţia, şarlatania sau vrăjitoria, aspru condamnate de Biserică. “Credinţa creştină este o crediţăa luminată de
adevăr. Învăţătura de credinţă şi riturile liturgice trebuie explicate în sensul lor adevărat. Deci, având natura
superstiţioasă şi fiind condamnată de Biserică, “deschiderea cărţii” trebuie înlăturată ca necompatibilă şi
nedemnă cu scopul major al Tainei Sfântului Maslu şi al slujirii preotului”, concluzioneaza pr.prof.dr. Nicolae
Necula.
sursa: Gardianul
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Credinţă sau „credinţă”?

Pr. Sergiu Dalea

Ne apropiem, cu paşi repezi de un eveniment tare drag sufletelor noastre, Naşterea Domnului, cu tot ceea ce
implică acest praznic împărătesc, colinde, cârnaţi şi cozonaci, cadouri, Moş Crăciun, mese întânse şi pline de
belşug, cu mult sau puţin, forfotă dar şi bucurie sufletească.
Sfântul Apostol Pavel spune într-una din epistolele sale că „la plinirea vremii” Dumnezeu a trimis în lume
pe Fiul Său pentru a arăta oamenilor Calea cea dreaptă ce duce la Împărăţia Cerurilor, iar Fiul Său odată cu această
„călătorie” îşi asumă de bună-voie totul: firea omenească, naşterea umilă şi prigonirea Sa, iubirea oamenilor, ura
lor, satisfacţia ascultării cuvintelor Lui, dar şi moartea şi Învierea pentru un ideal suprem: mântuirea omului, cel
creat de mâinile Lui. Plin de înţelepciune şi inspiraţie divină a fost Sf. Ap. Pavel când a spus „plinirea vremii”, nici
mai devreme, nici mai târziu, ci exact atunci când omul avea cea mai mare nevoie de El, de Dumnezeu, chiar dacă
omul nu a conştientizat acest lucru. Se vede conlucrarea divino-umană dintre sfatul divin, care a hotărât momentul
întrupării Fiului lui Dumnezeu şi nevoia sufletească a omului de a i se întinde o mână din partea Creatorului,
strigătul sufletului omenesc după ajutor divin.
Sunt două momente din cursul anului când afirmăm că „aceasta este cea mai mare sărbătoare a
creştinătăţii”, la Paşti şi la Crăciun, încercând să evidenţiem prin diverse argumente că una sau alta ar fi cea-maicea, pentru a da un surplus de valoare spirituală sărbătorii. Bineînţeles că fără Înviere nu ar fi existat mântuire, dar
nici fără Naştere nu ar fi existat Patimi, Moarte şi nici Înviere, toate sunt într-o strânsă legătură, nu se poate una fără
cealaltă, şi totuşi fiecare sărbătoare, fie Paşti sau Crăciun, este cea mai mare, cum de altfel fiecare Praznic
Împărătesc, pentru că în fiecare Praznic sau sărbătoare descoperim dragostea lui Dumnezeu faţă de om, un prilej de
a ni se revela Dumnezeu şi o nouă treaptă din scara ce duce la Poarta Raiului, iar cheia este în buzunarul nostru,
cheia fiind faptele noastre, valoarea vieţii noastre.
Spuneam cu câteva rânduri mai sus că în fiacare sărbătoare descoperim dragostea lui Dumnezeu pentru om,
dar se pune întrebarea dacă în fiecare sărbătoare Dumnezeu simte dragostea omului… Şi de aici vine şi titlul
articolului „Credinţă sau „credinţe”. Am „vorbit” poate şi anul trecut aici în Foaie, poate le-am vorbit şi
credincioşilor mei, dar este imperios necesar să ca în astfel de momente să facem o retrospectivă spirituală a vieţii
noastre şi a comportamentului nostru faţă de Dumnezeu, Creatorul nostru, Ocrotitorul nostru, faţă de Cel care a
suflat asupra unui bulgăre de lut şi a prins viaţă.
Hristos, Mesia, Mântuitorul, trei cuvinte, acelaşi sens, eliberare din mâna morţii şi din întunericul
păcatului, ajuotul nostru de la Domnul, cel ce a făcut cerul şi pământul, după cum spune un prochimen de la slujba
Vecerniei. A venit pe lume într-un mod smerit, a trăit într-un mod smerit, i-a învăţat pe oameni smerenia şi
cumpătarea, a sfârşit într-un mod tragic, dar smerit, dar Învierea a fost solemnă, plină de mărire, pentru a arăta
omului ce primeşte în schimb pentru o viaţă smerită şi cumpătată. Dar cu toate acestea, omul, nu a învăţat mai nimic
din toate câte a făcut şi ne-a învăţat Mântuitorul.
Omul a uitat smerenia, iar acest lucru se vede cel mai bine acum în prag de Crăciun, fast mult şi agitaţie
pentru nimic. Este sărbătoare bucurie, atât pentru suflet, deoarece strigătul său după ajutor nu a rămas fără răspuns,
cât şi pentru trup, care 40 de zile a ţinut post pentru educarea simţurilor, dar şi necesitatea unei pregătiri spirituale a
întâlnirii reale cu Hristos în potir, dar şi vizual, extrasenzorial, în icoana Naşterii. Ne agităm pentru o masă
îmbelşugată, răscolim magazinele după tot felul de articole luminoase şi cu tot felul de Moşi bucălaţi, căutăm cu
abilitatea unei albine cadouri pentru cei dragi, ne îngriim cu osârdie de ce vom mânca şi de ce vom bea, dar şi cu ce
ne vom îmbrăca, uitând cuvintele Lui că nu trebuie să ne îngrijim de toate acestea că are Dumnezeu grijă de noi, dar
uitând că nu hainele trebuie să ne fie noi, ci haina sufletului trebuie să fie curată, după cum spune o cântare de la
Paşti: „cămara Ta Mântuitorul meu, o văd împodobită, şi îmbrăcăminte nu am ca să intru într-însa; luminează-mi
haina sufletului meu…” Uităm că nu faţa noastra contează şi nici mătăsurile fine, ci sufletul, nu trupul trebuie să fie
„nou”, ci noi întregi, trup şi suflet, trebuie să fim înnoiţi şi gata de Nunta Mirelui. Este sărbătoarea bucurie, dar este
sărbătoarea smereniei, iar acest lucru îl vedem în persoana Mântuitorului. Oare Dumnezeu-Tatăl nu putea găsi un
palat pentru Fiul Său, unde să fie cald, bine primit, să se nască în aşternuturi curate? Raspunsul este simplu, DA!
Dar atunci, oare învăţătura Sa nu ar fi fost demagogie? Raspunsul este la fel de simplu, DA! Smerenia, este
cuvântul de ordine în viaţa Lui, iar acelaşi lucru ar trebui să ni-l atribuim şi nouă oamenilor.
Dar aşa este omul din fire, adăugând şi imboldul spre fast din îndemnul lui Michiduţă. Ne place să avem
muuult din toate, să ne putem lăuda prietenilor şi musafirilor cu ultime achiziţii, ne place să avem pe masă mai mult
decât putem mânca, ne place ca balconul nostru să fie cel mai luminos din tot blocul, ne place ca de la uşa noastră să
răsune cel mai tare colindele, din boxe sau din televizor, iar când vin colindătorii le trântim un şut în fund pe diverse
motive…
Tremenul de „crăciun” nu are, încă, o definiţie fixă, fiind încă nedefinit şi destul de ambiguu, dar tradiţia
populară şi bisericească, într-o oarecare măsură, şi l-a asumat, ca desemnând „naştere” sau „creaţie”. >>>>>>>>
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CREDINŢĂ SAU...” CREDINŢĂ?”
Lingviştii încă discută asupra unui înţeles comun, asupra provenienţei etimologice, presupunând că a fost
adoptat de limba română ba din latină (creatio, -nem), ba din rusă (korocun), ba din sârbă (kracun), etc., unii
afirmând că acest tremen sau personaj de „Crăciun” ar fi însuşi Hristos-Pruncul. Nu cred că pentru creştinul de
rând şi autentic este relevant, ci relevantă ar trbui să fie depersonificarea sărbătorii Naşterii Domnului de către
Însuşi Iisus Hristos prin înlocuirea cu Moş Crăciun. Mulţi tineri şi copii, uneori chiar şi persoane adulte,
confundă sau chiar habar nu au ce serbăm la Crăciun, răspunsurile fiind hilare, dar mai ales dezamăgitoare. Prin
intermediul multor factori de tot felul, audio-vizuali, educaţionali, etc. s-a denaturat sensul sărbătorii şi atunci
credem în Moşu`, în reni şi elfi, iar Hristos, centru sărbătorii şi existenţei noastre este înlăturat, pentru că nu este
conform plăcerilor noastre: El este smerit, noi vrem făloşi, El vrea sufletul nostru, noi vrem trup dezmierdat, El
vrea cumpătare, burta plină cu bunătăţi şi un pahar de Coca-Cola, El ne vrea în Biserică să ne bucurăm împreună
cu cerul şi să cântăm cu îngerii, dar noi vrem să vedem programul TV de sărbători…
Credem (în „ceva”), dar nu credem bine. Credinţa denaturată nu este credinţă, este un surogat care ne face
să avem o pseundo-satisfacţie a împlinirii spirituale, exact aşa cu Naşterea Domnului nu este deplină fără de
Hristos.Atunci ne întrebăm: CREDEM sau „credem”?
Să-I facem lui Hristos loc în staulul sufletului nostru şi în viaţa noastră, iar credinţa să ne fie conformă cu
învăţăturile Bisericii, nu cu falsa educaţie a unor sisteme „fără Dumnezeu” şi să CREDEM cu adevărat.
Pr. Sergiu Dalea

Pictura bisericească
Pr. Zaharia Petrică Ghimboaşă
Pentru că tocmai în această perioadă la biserica la care eu slujesc se întâmplă ca să fie pictat altarul de vară
din curtea bisericii, am socotit oportun şi chiar util să încerc să vă conving, dacă mai era nevoie, de importanţa
picturii în biserica ortodoxă. Încă de la început trebuie să
remarc faptul că nu voi putea să cuprind în aceste puţine
rânduri întreaga însemnătate a picturii şi nici nu a putea să
pătrund în esenţă acest capitol atât de mistic şi de minunat,
însă, ca şi creştini, trebuie să cunoaştem câteva aspecte
simple legate de această măreţă lucrare a bisericii noastre pictura bisericească.
Pictura bisericească este legată exclusiv de
lăcaşurile de cult, spre deosebire de icoanele pictate, care
pot fi portabile, deci mutate în diferite locuri sau locaţii.
Icoana devine pentru credincios o punte de legătură între el
şi Dumnezeu sau sfinţii Săi, ea nefiind aşadar o simplă
imagine. Din primele veacuri creştinii au avut imagini
zugrăvite, care să-i dispună la rugăciune. Din tradiţie ştim
că însuşi Mântuitorului i s-a zugrăvit chipul pe o pânză, pe
care a trimis-o regelui Edesei, Avgar, care era bolnav şi
care i-a trimis o scrisoare lui Hristos, pentru a se vindeca.
Eusebiu de Cezareea în “ Istoria Bisericeasc ă ” ,
consemnează această corespondenţă, şi din ea aflăm că la
cererea lui Avgar, Hristos i-a trimis chipul Său imprimat pe
o pânză. Se spune că după ce regele Avgar a primit pânza, sa însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetaţii
Edesa. Pe calea spre Golgota, din nou Hristos, conform unei
tradiţii, îi lasă chipul zugrăvit Sfintei muceniţe Veronica. Totuşi, leagănul picturii bisericeşti sunt catacombele.
În ele, primii creştini zugrăveau tot ceea ce era mai sfânt pentru ei, diferite imagini, scene sau simboluri, care erau
nişte taine pentru necreştini. Astfel, ancora era simbolul speranţei, porumbelul reprezenta pe Duhul Sfânt,
păunul era simbolul nemuririi şi mai erau zugrăvite alte zeci de simboluri.
(Urmare în pag.14)
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Pictura bisericească
Arta picturii a cunoscut mai multe
stiluri, dintre care cele mai cunoscute sunt
stilurile bizantin şi realist. Adevărata pictură
bisericească este cea bizantină şi se pictează
fie simplu, adică pe perete, tehnică ce se
numeşte tempera, fie mai complicată, dar mai
rezistentă, prin tehnica numită frescă. Se mai
practică şi pictura în mozaic, tehnica este
pretenţioasă şi costisitoare însă foarte trainică
şi în sfârşit putem adăuga şi pictura pe lemn,
des întâlnită, în special la icoane, desigur tot
după o tehnologie specială. Deşi pictura este
recunoscută de timpuriu, abia datorită ereziei
iconoclasmului (lupta împotriva icoanelor), în
anul 787, va obliga Biserica să adopte o
doctrină precisă a icoanelor. Pe parcurs însă,
datorită evoluţiei artei bisericeşti dar şi a
simbolurilor şi a învă- ţăturilor dogmatice despre anumite sărbători creştine şi despre sfinţi, Biserica a fixat un
anume program iconografic al picturii bisericeşti. Astfel că nimic nu este pictat la voia întâmplării. De exemplu,
Pantocratorul (icoana ce reprezintă pe Iisus Hristos ca Împărat al lumii), va fi pictat tot timpul în naosul
Bisericii, mai jos se vor picta cei patru evanghelişti şi anumite scene ale unor praznice sau sărbători, în altar vor fi
pictaţi întotdeauna ierarhi, în spatele stranelor chipuri de mucenici, iar în spatele naosului chipuri de cuvioşi. În
pridvor se vor zugrăvi scene din Vechiul Testament, precum Izgonirea lui Adam din Rai sau jertfa lui Avraam, iar
pe peretele dinspreApus, sau pe un alt perete din pridvor se va picta scena Înfricoşatei judecăţi.
Iată a adar doar câteva aspecte sau reguli de a picta, nimic nu se pictează la întâmplare cum spuneam, ci
totul trebuie să respecte o anumită erminie, cum se spune în termeni bisericeşti, adică rânduială. Pictura noastră
bizantină este o comoară inestimabilă, ea conţine idei teologice ce nu pot fi redate în cuvinte aşa de profund cum
sunt redate în icoane. Celelalte picturi renascentiste, apusene, au o valoare teologică adesea mai redusă, deoarece
de multe ori redau greşit anumite dogme ale Bisericii ortodoxe, spre deosebire de pictura bizantină, care se
cinsteşte şi este preţuită de toţi prin
sărutare şi închinare. Şi ca să fiu mai
înţeles, vreau să pomenesc doar de
picturile noastre inegalabile de la
mănăstirile din Moldova, unicate în
şi de
lume, cât sunt de preţuite
admirate! Avem unicul albastru de
Voroneţ , ce nu mai poate fi reprodus
astăzi, scenele de pictură celebră de la
Moldoviţa, Suceviţa, Agapia , Voroneţ ,
(ce a fost numită Capela Sixtină a
Orientului), Humor, Biserica Arbore şi
altele.
Să căutăm să înţelegem cât este
de importantă pictura pentru noi, ce
reprezintă ea în arealul lumii creş- tine.
Imaginaţi-vă cât de greu am putea să
medităm sau să ne rugăm într-un lăcaş
de cult fără pictură sau fără reprezentare artistică? Poate astfel vom reuşi să admirăm şi să considerăm deosebită
arta picturii şi măiestria pictorului ce este ancorat în lumea tainelor dumnezeieşti atunci când pictează.
Pr. Petrică Ghimboaşă
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ANUNŢURI IMPORTANTE
Nu se fac nunţi:
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 Sfinţilor 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 Sfinţilor 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 Harţi
Trei zile exceptionale: Ajunul Bobotezei (5 ianuarie), Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul
(29 august) şi Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie)

IMPORTANT !
Începe Postul Naşterii Domnului!
În fiecare miercuri şi vineri, precum şi în fiecare duminică şi
sărbătoare, preoţii parohiei vor fi la dispoziţia credincioşilor,
pentru spovedanie.
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