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Joi, 21 mai2020 - HRAMUL BISERICII ODĂI
†) Sf. Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena

am căzut să mă închin înaintea picioarelor
îngerului care mi-a arătat acestea.
9.
Şi el mi-a zis: Vezi să nu faci aceasta!
Căci sunt împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii
tăi, proorocii, şi cu cei ce păstrează cuvintele
cărţii acesteia. Lui Dumnezeu închină-te!
10.
Apoi mi-a zis: Să nu pecetluieşti
cuvintele proorociei acestei cărţi, căci
vremea este aproape.
11.
Cine e nedrept, să nedreptăţească
înainte. Cine e spurcat, să se spurce încă.
Cine este drept, să facă dreptate mai departe.
Cine este sfânt, să se sfinţească încă.
12.
Iată, vin curând şi plata Mea este cu
Mine, ca să dau fiecăruia, după cum este
fapta lui.
13.
Eu sunt Alfa şi Omega, cel dintâi şi
cel de pe urmă, începutul şi sfârşitul.
14.
Fericiţi cei ce spală veşmintele lor ca
să aibă stăpânire peste pomul vieţii şi prin
porţi să intre în cetate!
15.
Afară câinii şi vrăjitorii şi desfrânaţii
şi ucigaşii şi închinătorii de idoli şi toţi cei ce
lucrează şi iubesc minciuna!
16.
Eu, Iisus, am trimis pe îngerul Meu ca
să mărturisească vouă acestea, cu privire la
Biserici. Eu sunt rădăcina şi odrasla lui
David, steaua care străluceşte dimineaţa.
17.
Şi Duhul şi mireasa zic: Vino. Şi cel
ce aude să zică: Vino. Şi cel însetat să vină,
cel ce doreşte să ia în dar apa vieţii.
18.
Şi eu mărturisesc oricui ascultă
cuvintele proorociei acestei cărţi: De va mai
adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu va
trimite asupra lui pedepsele ce sunt scrise în
cartea aceasta;
19.
Iar de va scoate cineva din cuvintele
cărţii acestei proorocii, Dumnezeu va scoate
partea lui din pomul vieţii şi din cetatea
sfântă şi de la cele scrise în cartea aceasta.
20.
Cel ce mărturiseşte acestea zice: Da,
vin curând. Amin! Vino, Doamne Iisuse!
21.
Harul Domnului Iisus Hristos, cu voi
cu toţi! Amin.

B IBLIA
—— • ——
II Tesaloniceni
Capitolul 2 , 3 - 11
3.
Să nu vă amăgească nimeni, cu nici
un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până
ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă
şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul
pierzării,
4.
Potrivnicul, care se înalţă mai presus
de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se
cinsteşte cu închinare, aşa încât să se aşeze el
în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine
drept dumnezeu.
5.
Nu vă aduceţi aminte că, pe când
eram încă la voi, vă spuneam aceste lucruri?
6.
Şi acum ştiţi ce-l opreşte, ca să nu se
arate decât la vremea lui.
7.
Pentru că taina fărădelegii se şi
lucrează, până când cel care o împiedică
acum va fi dat la o parte.
8.
Şi atunci se va arăta cel fără de lege,
pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea
gurii Sale şi-l va nimici cu strălucirea venirii
Sale.
9.
Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea
lui satan, însoţită de tot felul de puteri şi de
semne şi de minuni mincinoase,
10.
Şi de amăgiri nelegiuite, pentru fiii
pierzării, fiindcă ei n-au primit iubirea
adevărului, ca ei să se mântuiască.
11.
Şi de aceea, Dumnezeu le trimite o
lucrare de amăgire, ca ei să creadă minciuni,
Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul
Capitolul 20 , 7-21
7.
Şi iată vin curând. Fericit cel ce
păzeşte cuvintele proorociei acestei cărţi!
8.
Şi eu, Ioan, sunt cel ce am văzut şi am
auzit acestea, iar când am auzit şi am văzut,
2

Mulţumiri voluntarilor pentru
misiunea lor în numele Domnului
Iisus Hristos!
Ene Mariana
Ciornodolia Cătălina
Enăchiuc Neculai
Pristavu Geovana
Ciule Anca Mihaela
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Vreme de 12 ani, între 1642 şi 1654,
cu o scurtă pauză în anul 1652, când este ales
din nou patriarh ecumenic, Sfântul Atanasie
va îmbogăţi spiritual zona Dunării de Jos, dar
nu îşi va uita nici scaunul său mitropolitan,
—— • ——
pentru care va solicita neîncetat ajutor
material. Tocmai pentru acest scop, va
întreprinde o lungă călătorie la Moscova,
Sfântul Ierarh Atanasie al-III-lea unde obţine de la ţarul Rusiei sprijin pentru
(Patelarie), patriarhul Constantinopolului, eparhia sa, în grea suferinţă.
pomenit în calendarul creştin în ziua de 2
mai, s-a născut în anul 1580 în orașul
Rethimno din insula Creta, primind la botez
numele de Alexios.

Sf. Ier. Atanasie al III-lea
(Patelarie), patriarhul
Constantinopolului

A intrat în viața călugărească la
Mănăstirea „Sf. Ecaterina” din Muntele
Sinai, unde a fost călugărit cu numele de
Anania. A ajuns la Muntele Athos, unde a
intrat în obștea Mănăstirii Esfigmenu (sau
Xeropotam), mai târziu s-a retras într-un loc
aproape de Kareia, unde petrecea în
rugăciune, post și priveghere. Aici a fost
hirotonit ieromonah, primind numele de
Pe drumul de întoarcere spre Galaţi,
Atanasie.
obosit de greutatea drumului, Sfântul
Atanasie îşi dă sufletul în mâinile lui
Aflând de alesele sale calităţi Dumnezeu la Lubni, în Ucraina de astăzi, la
teologice şi duhovniceşti, patriarhul Chiril 5 aprilie 1654, după o viaţă întreagă dăruită
Lucaris îl cheamă pe Sfântul Atanasie în slujirii pline de râvnă a Bisericii lui Hristos.
Constantinopol la apărarea credinţei ortodoxe
mult încercate, la acea vreme, de atacurile
La doar câţiva ani de la adormirea sa,
ereticilor şi ale necredincioşilor. În anul este trecut în rândul sfinţilor, fiind prăznuit la
1631, este ales mitropolit al Tesalonicului, 2 mai, la ziua Aducerii moaştelor Sfântului
iar trei ani mai târziu, pentru scurtă vreme, Atanasie cel Mare.
Sfântul Atanasie va ocupa şi scaunul
patriarhal al Constantinopolului.
Sfintele moaşte ale Sfântului Atanasie
al Constantinopolului, aflate la Harkov, în
Silit fiind să-şi părăsească păstoriţii Ucraina, sunt de secole izvor de
săi şi să ia calea pribegiei, sfântul primeşte binecuvântare
şi
vindecare
pentru
sprijin şi găzduire la domnitorul Vasile Lupu credincioşi.
al Moldovei, care îi îngăduie să se aşeze la
Mănăstirea „Sfântul Nicolae“ din oraşul
sursa: Ziarul Lumina
Galaţi.
(www.ziarpiatraneamt.ro)
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crezut în Hristos, mai înainte de Sfântul
Apostol Pavel.

DATE
Calendar
—— • ——

3 MAI
†) Sfântul Cuvios
Irodion de la Lainici
24 MAI
Sfântul Cuvios Irodion devenise făcător de †) Sfântul Cuvios
minuni din viaţă. Avea puterea de a alunga Simeon cel din
duhurile necurate din oameni, îi radiografia Muntele Minunat
la prima vedere, spunându-le păcatele lor şi
cele ale înaintaşilor lor.
Iar Domnul, Cel ce l-a sfințit pe robul lui cel
ales încă din pântecele maicii sale a binevoit
a-i da în gând copilului care era de șapte ani
să ceară să i se facă un stâlp în apropierea
celui al cuviosului Ioan. Și după ce s-a făcut
aceasta, îndată a stat pe el, având ca adăpost
un cerdăcuț cioplit din lemn de nuc.

12 MAI
†) Sfântul Mucenic
Ioan Valahul

31 MAI
Cu toate că era atât de tânăr, Sfântul Ioan
ajunsese la măsura vârstei plinirii lui Hristos. †) Sfântul
Mucenic Ermie
17 MAI
„Sunt înţelept întru Domnul Dumnezeul meu,
crezând întru Dânsul şi slujindu-I Lui din
toată inima, căci pentru El doresc a muri şi a
Sfântul Apostol Andronic împreună cu pătimi cu bucurie.”
Sfânta Iunia, ajutătoarea sa, a fost vestit în
ceata sfinţilor şaptezeci de apostoli, fiindcă a
Sursa: doxologia.ro
†) Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici
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Constantin fiind biruit de două ori, era într-o
mare mâhnire; dar, făcându-se seară, şi-a
ridicat ochii spre cer şi a văzut o scrisoare
alcătuită
de
stele,
care
închipuia
acestea: Cheamă-Mă pe Mine în ziua
necazului tău, şi te voi scoate şi Mă vei
preamări. Şi înfricoşându-se, şi-a ridicat
ochii spre cer şi a văzut închipuită o cruce de
stele ca şi mai înainte şi împrejurul ei aceste
cuvinte: „Întru acest semn vei birui”.

Constantin a luat stăpânirea împărăţiei
după moartea tatălui său, cu învoirea întregii
oştiri, pentru că era iubit de toţi. Maxenţiu,
fiul nelegitim al lui Maximian, auzind de
acest fapt, a pornit război împotriva lui
Constantin.
Episcopul Eusebiu de Cezareea
istoriseşte că, plecând în întâmpinarea
duşmanului său, împăratul Constantin se
ruga, cerând ajutor de la Dumnezeu înainte
de a începe lupta, ştiind că oastea lui este mai
slabă decât cea a lui Maxenţiu.

†) Sfinții Mari Împărați
şi întocmai cu Apostolii
Constantin
și mama sa, Elena

Ca răspuns la rugăciunea lui,
Constantin a văzut ziua, în amiaza mare,
strălucind pe cer, o cruce luminoasă, pe care
scria cu slove alcătuite din stele: Prin acest
—— • ——
semn vei învinge; iar în noaptea ce a urmat,
tot el a văzut în vis pe Însuşi Domnul Iisus
Fericitul şi pururea pomenitul Hristos, apropiindu-Se de el şi îndemnându-l
Constantin (306-337), a fost fiul lui să-şi facă steag ostăşesc cu semnul Sfintei
Constanţiu Hlor (305-306) şi al cinstitei Cruci pe el.
Elena. Era pe vremea când crudul împărat
Deci, chipul cinstitei Cruci şi
Diocleţian (284-305) îşi luase părtaşi la
cârmuirea întinsei împărăţii a romanilor, aşa monograma lui Hristos (literele greceşti H şi
încât partea de răsărit a împărăţiei, cu R) punându-le pe steaguri şi pe scuturi, a
capitala la Nicomidia, era cârmuită chiar de mers la Roma şi a biruit pe nelegiuitul
Maxenţiu, care, căzând în râul Tibru, s-a
el, având ca ajutor pe ginerele său, Galeriu.
înecat, la podul Milvius, în anul 312. Astfel,
Partea de apus, cu capitala la Roma, Constantin a eliberat pe cetăţenii Romei de
avea ca împărat pe Maximian, însoţit de fiul tirania lui Maxenţiu.
său, Maxenţiu, iar ca ajutor pe Constanţiu
Încredinţat că în biruinţa lui a fost
Hlor, tatăl Sfântului Constantin. Acesta
stăpânea peste întinsele ţinuturi ale Galiei, ajutat de Dumnezeul creştinilor, fericitul
Constantin a dat în anul 313, ca împărat al
Spaniei şi Britaniei.
Romei, o hotărâre prin care a oprit prigonirea
Dar, pe când în celelalte părţi ale creştinilor şi a dat libertate credinţei creştine
împărăţiei creştinii îndurau cele mai crunte în întregul Imperiu Roman. Acest act, de
prigoniri, în ţinuturile sale, Constanţiu nu mare însemnătate, se numeşte Edictul de la
numai că a oprit orice prigoană împotriva lor, Milan.
ci, socotindu-i cei mai cinstiţi dintre cetăţeni,
Mai târziu, fericitul Constantin şi-a
îi folosea ca sfetnici împărăteşti.
mutat capitala împărăţiei de la Roma la
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Bizanţ. Aici, a zidit din nou această cetate, ca Arie şi au mărturisit dreapta credinţă,
o roadă a credinţei sale în Hristos, şi a alcătuind prima parte din Crezul pe care îl
împodobit-o cu tot felul de biserici, ca pe o rostim şi noi la fiecare Sfântă Liturghie.
adevărată nouă Romă creştină, numită apoi
Constantinopol, după numele său.
Sfântul Constantin a dat şi legi
inspirate din credinţa creştină, prin care apăra
Sfântul împărat Constantin a arătat demnitatea persoanei umane şi a familiei.
multă râvnă şi pentru unitatea credinţei
creştine, aceasta văzându-se pe vremea
Sfântul Împărat Constantin a fost însă
ereziei lui Arie, care învăţa că Hristos n-a ajutat şi de evlavia şi râvna mamei sale
fost Dumnezeu adevărat, îmbrăcat în fire de Elena, care, mergând la Ierusalim pentru
om şi coborât în lume, cum socoteşte dreapta descoperirea locurilor sfinte din Evanghelii, a
credinţă; Hristos, pentru el, era numai o aflat locul Golgotei, al Sfântului Mormânt şi
persoană creată.
lemnul cinstitei Cruci şi a zidit cu
împărătească dărnicie biserica Sfântului
Mormânt, biserica din Betleem, pe cea din
Nazaret şi alte sfinte locaşuri.
Îndemnat de fericitul Teofil, episcopul
Goţiei, care păstorea la nordul Dunării
(Dacia) şi participase la Sinodul întâi de la
Niceea, Sfântul Constantin a sprijinit
creştinarea strămoşilor noştri, cerând goţilor
cotropitori să nu împiedice răspândirea
creştinismului.
Totodată
împăratul
Constantin a recâştigat unele teritorii din
sudul Munteniei, construind un pod la
Sucidava (azi oraşul Corabia) şi ridicând
acolo o cruce de piatră, ca semn al biruinţei
credinţei celei noi asupra păgânismului.
Pentru toate aceste fapte de folos
credinţei creştine, săvârşite de marele
Constantin şi maica sa Elena, ei s-au
învrednicit a fi numiţi „Sfinţi împăraţi
întocmai cu Apostolii”. Sfântul Constantin a
adormit în Domnul, la anul 337, cu zece ani
după adormirea maicii sale, Sfânta Elena.

Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena
Pictură realizată de pictorul Nicolae
Grigorescu - Manăstirea Căldăruşani

Pentru că era tulburare mare în
Pentru ale lor sfinte rugăciuni,
Biserică, marele Constantin a hotărât ţinerea Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-ne pe
Sinodului de la Niceea, în anul 325, la care el noi. Amin.
însuşi a luat parte. Aici, episcopii din toată
lumea creştină au condamnat rătăcirea lui
Sursa: basilica.ro
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Şi s-a întâmplat atunci de era duminica
aceea în şapte zile ale lunii mai şi în ceasul
al treilea s-a arătat pe cer închipuirea
cinstitei Cruci a Domnului, care strălucea cu
o lumină negrăită, mai mult decât razele
soarelui, la care privind tot poporul, se
minuna cu spaimă mare. Acel semn al Sfintei
Cruci a stat deasupra sfântului munte al
Golgotei – pe care Domnul nostru Iisus
Hristos S-a răstignit.
Şi s-a întâmplat atunci de era
duminica aceea în şapte zile ale lumi mai şi
în ceasul al treilea s-a arătat pe cer
închipuirea cinstitei Cruci a Domnului, care
strălucea cu o lumină negrăită, mai mult
decât razele soarelui, la care privind tot
poporul, se minuna cu spaimă mare. Acel
semn al Sfintei Cruci a stat deasupra
sfântului munte al Golgotei - pe care Domnul
nostru Iisus Hristos S-a răstignit -; şi s-a
întins cu lungimea sa, ajungând până la
muntele Eleonului, care este departe de la
Golgota ca la cincisprezece stadii; şi se
potrivea lăţimea Crucii cu lungimea sa. Iar
frumuseţea ei era atât de împodobită, încât se
asemăna cu faţa curcubeului, atrăgând astfel
privirea tuturor către ea. Deci toţi câţi aveau
lucruri în mâinile lor şi cei care erau prin
case, lăsându-şi toate treburile lor, ieşeau şi
priveau cu frică spre acel semn preaminunat.
Apoi, toată mulţimea ierusalimitenilor
umplându-se de frică şi de bucurie pentru
dumnezeiasca vedere, au alergat la sfânta
biserică cu mare umilinţă şi cu căldura
duhului, bătrâni şi tineri, bărbaţi şi femei cu
pruncii cei sugători, asemenea şi fecioarele
cele neispitite de nuntă, care se păzeau prin
cămări, ieşind din camerele lor, alergau iarăşi
acolo. Şi oamenii de toate vârstele şi
rânduiala, străinii şi nemernicii, creştinii şi
cei de alta credinţă şi toţi cu o gură şi cu
mare glas preamăreau pe Iisus Hristos
Domnul nostru, Fiul lui Dumnezeu, Unul
născut Dumnezeu adevărat din Dumnezeul

Arătarea semnului Sfintei
Cruci la Ierusalim
—— • ——
După moartea celui întâi între
creştini, a binecredinciosului şi dreptului
împărat, a Sfântului Marelui Constantin,
luând împărăţia fiul său, Constantie, şi
abătându-se la răucredinciosul eres al lui
Arie, care hulea pe Fiul lui Dumnezeu, s-a
făcut - spre ruşinarea ereticilor celor
răucredincioşi,
spre
încredinţarea
necredincioşilor şi spre întărirea celor
dreptcredincioşi - un semn minunat în Sfânta
Cetate a Ierusalimului, în Duminica
Cincizecimii, când se prăznuieşte Pogorârea
Sfântului Duh.
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Cel adevărat, pe Făcătorul minunilor celor
mari.

Din
BIBLIE

Atunci necredincioşii şi ereticii,
vrăjmaşii şi hulitorii dumnezeirii lui Hristos,
—— • ——
s-au umplut de ruşine, văzând cât este de
mare slava şi puterea lui Hristos Domnul, “Deci, Domnul Iisus, după ce a grăit
întru arătarea Crucii celei dumnezeieşti; şi sa dovedit atunci cu lucrul, că credinţa cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut dea dreapta lui Dumnezeu”
creştinească este dreaptă, adevărată şi
mântuitoare, şi nu din dovedirea cuvintelor
celor ce ies din înţelepciunea omenească cea
(Marcu 16, 19)
din afară, ci din Duhul Sfânt prin descoperire
şi putere întărită, fiind mărturisită din cer cu
—— • ——
semne şi cu minuni.
“Hristos, ne-a răscumpărat din blestemul
De acest minunat semn, Preasfinţitul
legii, făcându-Se pentru noi blestem”
Chirii, patriarhul Ierusalimului, a înştiinţat
(Galateni 3, 13)
prin scrisoare pe împăratul Constantin,
sfătuindu-1 spre dreapta credinţă. Iar “… doi bărbaţi au stat înaintea lor în haine
Hermias Sozomen a scris că, prin acea albe, care au şi zis: Bărbaţi galileeni, ce staţi
arătare pe cer a Sfintei Cruci, foarte mulţi
căutând spre cer? Acest Iisus, care S-a
dintre evrei şi păgâni s-au încredinţat; şi, înălţat de la voi la cer, aşa va veni, precum L
apropiindu-se cu pocăinţă de Hristos
-aţi văzut mergând la cer”
Dumnezeul nostru, au primit Sfântul Botez şi
(Fapte l, 10-l1).
au slăvit cu bună credinţă pe Hristos, Cel ce
este de o fiinţă cu Tatăl şi cu Sfântul Duh. Iar
„El S-a înălţat”, adică S-a înălţat, S-a
noi, mărturisind puterea Lui cea nespusă, ridicat la cer. Distanţa era prea mare şi ochii
arătată prin Cruce, Îl înălţăm pe El cu omeneşti nu puteau să privească trupul ce se
laudele noastre, că este Domnul Dumnezeul înălţa până a ajuns la cer. Precum o pasăre,
nostru, şi ne închinăm aşternutului care se ridică la înălţime, se ascunde tot mai
picioarelor Lui, adică Crucii celei sfinte, mult de ochii noştri, aşa şi trupul lui Hristos,
rugând bunătatea Domnului, ca la a doua şi cu cât mai sus se ridica, cu atât mai mult se
înfricoşătoarea
Sa
venire,
să
ne
depărta de ochii ucenicilor, fiindcă
învrednicească pe noi a vedea întru bucurie şi slăbiciunea vederii nu putea să urmărească
întru nădejdea mântuirii semnul Fiului lungimea distanţei. De aceea s-au înfăţişat
Omenesc - Crucea cea sfântă -, care se va îngerii, spre a încredinţa pe ucenici despre
arăta pe cer; şi cu aceea, ca şi cu o cheie, să înălţarea Sa la cer, ca ei să nu creadă că El
ne deschidă nouă uşile împărăţiei Cerului, a fost luat la cer ca Ilie. Ilie a fost luat ca un
precum oarecând tâlharului Raiul şi, rob al lui Dumnezeu, iar Iisus ca Domn; Ilie
împreună cu oile cele binecuvântate, să ne cu o căruţă de foc, Iisus a fost luat de un nor,
rânduiască pe noi în veci. Amin
căci şi Tatăl, precum zice Isaia, „sade pe
nor”
Sursa: doxologia.ro
(Isaia 19, 1)
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În ce constă legătura dintre Înălțarea
Domnului cu trupul la Cer și eroii români?
Este lesne de stabilit o relație duhovnicească,
fiindcă nouă, românilor, ni s-a rânduit să ne
ridicăm, să ne înălțăm ca neam prin jertfă,
cunoscând
în
existența
bimilenară
nenumărate răstigniri, dar și minunate
învieri. Fără cinstirea eroilor, amintirile
neamului se șterg, peste tradițiile
multiseculare se așterne uitarea, iar sub
ochii noștri nu rămâne decât cadavrul unui
popor, alături de mormântul unei patrii.

serbare? În ce constă legătura dintre
Înălțarea Domnului cu trupul la Cer și eroii
români? Este lesne de stabilit o relație
duhovnicească, fiindcă nouă, românilor, ni sa rânduit să ne ridicăm, să ne înălțăm ca
neam prin jertfă, cunoscând în existența
bimilenară nenumărate răstigniri, dar și
minunate învieri. Nu cred că era mai potrivită
cinstirea eroilor români decât în ziua
Înălțării, arătând astfel că, prin sângele lor,
noi am ținut mereu fruntea sus, nelăsându-ne
umiliți de tăvălugul istoriei.

Ce legătură au eroii neamului
cu Înălțarea Domnului?
—— • ——
În fiecare an, la patruzeci de zile după
mântuitoarea Înviere a Domnului Hristos,
proslăvim Sfânta Sa Înălțare cu trupul la Cer,
praznic plin de lumină și bucurie, care ne
amintește că Mântuitorul a coborât pe
pământ, S-a întrupat, luând chip de om, Și-a
însușit natura umană, îndumnezeindu-o în
Trupul Său, apoi S-a înălțat cu ea la Ceruri,
ca să ne arate că destinația noastră finală n-o
reprezintă pământul, ci Împărăția lui
Dumnezeu, unde suntem chemați să trăim
veşnic în iubirea Preasfintei Treimi. Domnul
nu ne indică doar ținta, ci ni se face itinerar și
energie, ca să ne ajute să ajungem la
binecuvântata stare a celor mântuiţi.

Totuși, celebrarea parcă nu se prea
potrivește cu perioada atât de zbuciumată pe
care o traversăm: globalizare, universalizare
și uniformizare. Din pricina acestor procese
și transformări, identitatea națională are
foarte mult de suferit. Ne paște pericolul
risipirii într-o pluralitate de idei sau obiceiuri
străine de glia şi de simțirea națională.
Românul adevărat nu se izolează, dar nici nuși dizolvă identitatea spirituală, acceptând tot
felul de ritualuri ori practici nerecunoscute de
sfânta sa tradiţie bimilenară.

La noi, sărbătoarea se trăieşte cu
toată evlavia și cumsecădenia, deoarece în
aceeași zi ne cinstim eroii: ostaşii şi luptătorii
români din toate timpurile, din toate locurile,
jertfiţi pe câmpurile de luptă, în lagăre, în
închisori, pentru apărarea patriei, a credinţei
Poporul român, spunea Gheorghe
strămoşeşti, pentru întregirea neamului,
libertatea şi demnitatea poporului român. De Brătianu, constituie „o enigmă și un
ce a rânduit Biserica această împreună miracol”. Chiar așa este căci, viețuind atâtea
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veleaturi într-o „mare slavă”, dar și la
răspântia intereselor marilor imperii sau
stăpânirilor recente, încă nu și-a pierdut
credința, tradiția ori graiul! Am spus „încă
nu”, deoarece ceea ce nu s-a reușit până
acum prin constrângerea războiului, a
amenințării cu moartea, se pare că se
izbuteşte astăzi, prin multele ispite și
încercări ce ne zdruncină aceste valori.
Principalele cauze nu sunt, așadar, forța
armelor sau șantajul politic, ci propriile
slăbiciuni, relativizarea adevărurilor credinței
noastre sfinte.
Un semn vădit al stării de fapt îl
reprezintă modul superficial de a ne raporta
la înaintași, la tot ce ne reprezintă pe noi, ca
neam. Vorbim de cinstirea eroilor, dar pe câți
dintre conaționali îi interesează, în realitate,
aşa ceva? Uităm prea ușor că, dacă unui
popor îi slăbește puterea de a-şi iubi şi de a-și
respecta valorile, el se află în declin; când
viața lui se macină din pricina rătăcirilor, a
indiferentismului
religios,
a
luptelor
fratricide pentru putere, când îşi uită credința
strămoșească și istoria, atunci patria se
stinge. Cerul țării pare, ce-i drept, același,
pământul arată la fel de roditor, râurile repezi
cu ape cristaline curg, așijderea, grăbite către
Marea cea Mare; așezările omenești rămân la
locurile lor, încremenite între veacuri, dar
sufletul neamului parcă se spulberă. Fără
acesta, amintirile sfinte se șterg, peste
tradițiile multiseculare se aşterne uitarea, iar
sub ochii noștri nu rămâne decât cadavrul
unui popor, alături de mormântul unei patrii.
Vasăzică suntem chemați să ne
cinstim eroii nației. În toate bisericile din
cuprinsul românismului se fac slujbe de
pomenire, ba chiar și prin piațete, pe la
monumentele istorice, apoi se depun coroane
de flori, rostindu-se cuvinte elogioase. Să
precizăm că Sfânta noastră Biserică a rânduit

pomenirea lor nu doar în astfel de momente
solemne, ci în fiecare zi în cadrul
dumnezeieștii liturghii, când preotul, la
ieșirea cu cinstitele daruri, spune: „pe eroii
români din toate timpurile şi din toate
locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de
luptă, în lagăre şi în închisori pentru
apărarea patriei şi a credinței strămoșești,
pentru întregirea neamului, libertatea şi
demnitatea
poporului
român,
să-i
pomenească Domnul Dumnezeu întru
Împărăția Sa”. Ce bine ar fi dacă am învăța
de la Biserica dreptmăritoare, „mama
spirituală a poporului român”, să ne amintim
zilnic de ei, rugându-ne Domnului pentru
sufletele lor! Dar, e suficient numai atât?
Parcă e prea puțin pentru sacrificiul lor. S-ar
cădea să împletim neuitarea cu truda
fiecăruia dintre noi de a le imita, pe cât
posibil, jertfa și dragostea pentru țară, pentru
idealul sfânt al unității și demnității noastre
ca neam.
Ne găsim noi, oare, răgazul de a
medita la asemenea lucruri? Nu am pretenția
că pot fi în asentimentul tuturor, căci unii, cu
năduful grijilor în minte, vor rosti: „nu ne țin
de foame noțiunile de eroism, patrie și
unitate; nu ne plătesc facturile, nici ratele
la bănci”. Nu zic, au și ei dreptate. Dar, fără
apartenența la un neam, la o istorie, devenim
mai săraci, mai înfometați, mai datori. Patria
ne face să simțim că aparținem unui popor,
că avem obârșii. Apărându-ne identitatea, ne
apărăm pe noi înșine și pe eroii noștri, al
căror sânge ne curge prin vene.
De aceea zic, să reînvățăm să ne
cinstim eroii, adăugând aducerilor aminte
lucrare, dăruire, jertfă și recunoștință; într-un
cuvânt, iubire față de tot ceea ce este
românesc, frumos şi curat.
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Dragi enoriaşi,
Din cauza grelei încercări prin care trecem cu toţii, în Biserica Odăi
se vor lua măsuri care vor afecta şi programul Parohiei! Unele
slujbe vor fi transmise în direct prin intermediul tehnologiei pentru a
vă oferi posibilitatea împreună a ne ruga!
Prin intermediul site-ului www.parohiaodai.ro , a paginii de facebook “Parohia Odăi” dar şi prin grupul WhatsApp “Parohia Odăi
Otopeni” (creat de Părintele Iliuţă Ion pe nr. de mobil 0721 550
210) vă vom ţine la curent cu informaţii de actualitate privind activitatea bisericii noastre!

Doamne Ajută!
Parohia Odăi cu Hramurile
Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfinții Martiri Brâncoveani
Str. George Topârceanu nr. 30, Otopeni, Odăile - Ilfov
Pr. Ion D. Iliuţă: mobil: 0721 550 210
www.parohiaodai.ro, e-mail: ilici78@yahoo.com
Iubiti credincioși, dacă aveți plăcerea să sprijiniți biserica prin donații, sponsorizări sau
virament pentru 2% din impozit, o puteți face în contul:
Contul de la BCR Sucursala Otopeni RO55RNCB0069149071070001
CUI-ul 26989098
Mulțumim!
Această revistă este realizată de Parohia Odăi sub atenta îngrijire a Pr. Ion D. Iliuță.
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