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Sfinţii Martiri Brâncoveni (16 august)

iunie

Ziua Copilului - Ziua Înălţării - Ziua Eroilor

Anul acesta, în această zi
de sărbătoare a copilului,
prăznuim Înălţarea la cer a
D o m n u l u i n o s t ru Ii s u s
Hristos.
“Mă sui la Tatăl Meu şi
la Tatăl vostru şi la
Dumnezeul Meu şi la
Dumnezeul vostru.”

(Evanghelia după Ioan 20,17).

Dacă-L numim pe
Dumnezeu Tată, se înţelege
de la sine că suntem toţi copiii
lui Dumnezeu. De aceea, cu
mic cu mare, rostim
rugăciunea Tatăl nostru. Să
ne purtăm în viaţă ca nişte
copii cuminţi, fără să
supărăm pe Tatăl nostru,
Dumnezeu, şi nici pe mama
noastră, Sfânta Biserică.
Să ne străduim să
împlinim cele zece porunci
dumnezeieşti şi cele nouă
porunci bisericeşti.
Conform tradiţiei, de
sărbătoarea Înălţării
Domnului, prin hotărârea
Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române se
comemorează şi Ziua Eroilor.
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Eroii sunt oameni care
au luptat şi şi-au jertfit
propria lor viaţă pentru un
ideal înalt, devenind ctitori şi
pietre de temelie ale libertăţii
şi bunăstării noastre de
astăzi. Există eroi ai
neamului şi eroi ai credinţei.
Istoria ţării noastre şi a
credinţei strămoşeşti, ne
arată că iubirea de ţară şi
iubirea de Dumnezeu s-au
împletit întotdeauna în mod
armonios. Pentru a fi un erou
nu este importantă vârsta,
nici starea socială. Au fost
eroi de toate vârstele şi din
toate categoriile sociale,
pornind de la tinerii aflaţi în
formare, până la cel cu
diadema pe cap, adică
domnitorul ţării. Un exemplu
elocvent în acest sens îl
constituie, jertfa pentru
credinţă şi neam a
Domnitorului Constantin
Brâncoveanu cu cei patru fii
ai săi (Constantin, Radu,
Ştefan şi Matei), împreună cu
Sfetnicul Ianache.

În această zi de
sărbătoare naţională a eroilor
nu-i putem uita pe tinerii eroi
din Decembrie 1989, care au
rupt lanţurile ateiste,
exclamând: “Cu noi este
Dumnezeu!”
Ei au luptat pentru o
cauză dreaptă, s-au jertfit
pentru libertate şi demnitate.

Atenţie! Să nu
confundăm libertatea cu
libertinajul! Să facem
distincţie între bine şi rău.
Niciodată să nu spunem
binelui - rău, şi răului - bine.
Jertfa tinerilor eroi este
următoare Jertfei de Sine a
lui Hristos şi se cuvine
cinstită cu dragoste şi
recunoştinţă. Imnele de slavă
înălţate în armonia
dangătelor de clopote ce
străbat cupolele bisericilor,
mirosul de tămâie din
cimitire, vestesc că, cei care
au pus mai presus de viaţa lor
trecătoare dăinuirea
neamului şi a credinţei
strămoşeşti, sunt încă vii în
inimile noastre şi vor rămâne
veşnici şi-n amintirea
urmaşilor.
Părintele Vartolomeu,
Mănăstirea “Sf. Ioan” Suceava

Mausoleul Eroilor
de la Mărăşeşti
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