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APOSTOLUL DUMINICII A IV-A DUPĂ
POGORÂREA SFÂNTULUI DUH
„Fiule Tit, vrednic de crezare este cuvântul şi voiesc să
adevereşti acestea cu tărie, pentru ca aceia care au crezut
în Dumnezeu să aibă grijă să fie în frunte la fapte bune. Că
acestea sunt cele bune şi de folos oamenilor. Iar de
întrebările nebuneşti şi de înşirări de neamuri şi de certuri
şi de sfădirile pentru lege, fereşte-te, căci sunt
nefolositoare şi deşarte. De omul eretic, după întâia şi a
doua mustrare, depărtează-te, ştiind că unul ca acesta s-a
abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit.
Când voi trimite pe Artemas la tine sau pe Tihic,
sârguieşte-te să vii la mine la Nicopole, întrucât acolo
m-am hotărât să iernez. Pe Zenas, cunoscătorul de lege, şi
pe Apolo trimite-i mai înainte, cu bună grijă, ca nimic să
nu le lipsească. Să înveţe şi ai noştri să poarte grijă de
lucrurile bune, spre treburile cele de neapărată nevoie, ca
ei să nu fie fără de roadă. Te îmbrăţişează toţi care sunt cu
mine. Îmbrăţişează pe cei ce ne iubesc, întru credinţă.
Harul fie cu voi cu toţi! Amin“.
Tit, III, 8-15

“.

2021 - „Anul omagial al pastorației
românilor din afara României“ şi
„Anul comemorativ al celor
adormiți în Domnul; valoarea
liturgică şi culturală a cimitirelor“
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Micul catehism: Importanţa
sărbătorilor în viaţa creştinilor
„Cuvântul „sărbătoare“ este de origine latină (servatoria,
de la servo - are, a păstra, a conserva, a respecta). Din punct
de vedere creştin, acest cuvânt desemnează acele zile
rânduite de creştini pentru a comemora fapte sau momente
importante din istoria mântuirii (precum Naşterea Domnului,
Învierea) şi a principalelor persoane sfinte (Mântuitorul,
sfinţii cei mai cinstiţi de credincioşi).
Astfel, sărbătorile au un rol comemorativ sau aniversar.
Sunt destinate să păstreze în conştiinţa generaţiilor de
credincioşi amintirea momentelor memorabile şi a
persoanelor sfinte din istoria mântuirii, vrednice de aducereaminte şi de cinstire. Dar sărbătorile nu ne amintesc doar de
evenimente din trecut, ci sunt unele care au în vedere
viitorul, cum ar fi Duminica Înfricoşatei Judecăţi.
Sărbătorile au şi un rol latreutic, adică sunt momente
când se exprimă sentimentele de adoraţie şi de veneraţie
faţă de Dumnezeu şi faţă de sfinţi.
Evocarea vieţilor sfinţilor este de folos creştinilor şi
pentru faptul că ei sunt modele şi imbolduri spre virtute, spre
desăvârşirea în viaţa religios-morală. Din această perspectivă,
sărbătorile au un rol pedagogic, instructiv şi educativ; ele
reprezintă o şcoală a vieţii creştine, un mijloc de cultivare şi
promovare a virtuţilor morale, a evlaviei şi a iubirii de
Dumnezeu şi de oameni.
Sărbătorile sunt importante şi din perspectivă
soteriologică. Ele nu sunt doar zile de odihnă pentru trup,
prin întreruperea muncii din zilele de rând, ci şi de
reculegere şi întărire duhovnicească, când fiecare creştin
renunţă la grijile lumeşti şi se îngrijeşte de mântuire: îi
mulţumeşte lui Dumnezeu pentru toate binefacerile primite,
se căieşte pentru păcatele sale, cere sprijin Maicii Domnului
şi sfinţilor împotriva ispitelor vrăjmaşului.
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Dacă oamenii cinstesc în viaţa lor sărbătorile lumeşti,
adică acele evenimente care s-au petrecut pe pământ şi care
n-au importanţă pentru om decât în timpul vieţii sale, cu atât
mai mult ei sunt datori să cinstească sărbătorile creştine,
adică acele evenimente care privesc nu doar viaţa
pământească, ci şi soarta în veşnicie - adică mântuirea“.
(Pr. Gheorghe Mihăilă, Ziarul Lumina, 22 Aprilie 2008)

Rugăciunea zilnică
„Pentru creştini este foarte important să se roage zilnic.
Rugându-ne în fiecare zi, suntem în dialog cu Dumnezeu şi
arătăm că suntem conştienţi de importanţa vieţii noastre
spirituale. Rugăciunea zilnică face parte din ceea ce numim
efortul nostru duhovnicesc particular.
Rugăciunea zilnică este făcută atât de fiecare creştin
singur, sau împreună cu cei din familia sa, sau cu alți
credincioși, în orice loc, în orice timp, citită dintr-o carte de
rugăciuni, sau rostită din taina inimii.
Părintele profesor Ene Branişte ne spune că acest tip de
rugăciune face parte din cultul particular care „se poate
manifesta oricând, în orice timp sau moment în care insul
religios simte nevoia de a se ruga lui Dumnezeu sau de a-L
lăuda“, iar „rugăciunea particulară se poate face oriunde,
nefiind legată de anumite locuri sau lăcașuri“. Tot părintele
profesor arată că „în formele de exprimare ale cultului
particular
predomină
spontaneitatea,
improvizația
individuală sau inspirația momentană a fiecărui credincios,
care se poate ruga prin cuvintele care îi vin pe buze, așa cum
simte sau cum gândește fiecare, în formele pe care fiecare le
găsește mai nimerite. Așa iau naștere formele cultului din
pietatea populară, dintre care unele, din creații personale,
devin cu timpul generale, fiind adoptate de grupuri mai mari
de credincioși și terminând prin a fi adoptate în întreaga
colectivitate religioasă“.
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Cultul particular este programul zilnic de rugăciune al
fiecărui credincios. Despre importanţa rugăciunii zilnice,
Părintele Iosif Aghioritul ne spune: „Dacă omul se obişnuieşte
să spună zilnic rugăciunea, chiar şi de câteva ori, dar în
fiecare zi, încet-încet, inima lui începe să se îndulcească şi va
aştepta cu nerăbdare să vină acea clipă dedicată rugăciunii.
Iar atunci când inima celui care se roagă se îndulceşte de ea,
acela de la sine va căuta să se roage mai mult“.
Biserica ne învaţă să ne rugăm „mai ales dimineaţa, la
amiază şi seara, înainte şi după ce am mâncat, la începutul şi
la sfârşitul oricărui lucru. Ne rugăm dimineaţa, mulţumind lui
Dumnezeu pentru odihna de peste noapte; Îl rugăm să ne
păzească şi să ne ajute şi în timpul zilei, să ne binecuvânteze
munca pe care o facem. Ne rugăm la amiază, întrucât
această oră ne aduce aminte de răstignirea pe Cruce a
Domnului nostru Iisus Hristos. În rugăciunile de seara
mulţumim lui Dumnezeu pentru bunătăţile primite în timpul
zilei, rugându-L să ne ierte greşelile şi să ne ocrotească în
timpul nopţii“ (Cartea de învăţătură creştină ortodoxă, ediţia
1978, p. 80).
Rugăciunea zilnică este hrana duhovnicească pe care o
oferim sufletului nostru. Ea este respiraţia sufletului care
reglează ritmul vieţii noastre duhovniceşti. Şi toate acestea
pentru că „rugăciunea este vlăstarul blândeţii şi al lipsei de
mânie; este rodul bucuriei şi al mulţumirii, alungarea
întristării şi a descurajării... Rugăciunea este urcuşul minţii
spre Dumnezeu“ (Evagrie Monahul)“.
(https://ziarullumina.ro/opinii/repere-si-idei/rugaciunea-zilnica-Pr.Ciprian Florin Apetrei)
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