Biserica Eroilor Martiri ai Revoluţiei
“Biserica Eroilor Martiri
ai Revoluţiei din
Decembrie 1989” este
singura din Bucureşti (şi
după ştiinţa noastră chiar
din ţară) şi poartă hramul
“Naşterea Mântuitorului”.
Povestea ridicării acestui
lăcaş este zbuciumată.
După atâta amar de
întuneric comunist, în
primăvara primului an de
libertate şi democraţie, un
grup de părinţi îndureraţi
înfiinţează “Asociaţia pentru Cinstirea Eroilor Revoluţiei
Române din Decembrie 1989”. Scopul membrilor ei era să
păstreze vie memoria celor ce şi-au jertfit viaţa pentru binele
nostru al tuturor.
În viitor părinţii martirilor vor să deschidă un muzeu
memorial, chiar în curtea bisericii. Acolo vor fi expuse mărturii
“Pentru a putea înţelege ce înseamnă jertfa acestor copii
trebuie să mergem înapoi la Altcineva care S-a jertfit acum
2000 de ani! Dacă nu credem în acea Jertfă, cu atît mai
puţin o vom crede pe aceasta. De dincolo de lumină, ochii
copiilor ucişi în Decembrie 1989 ne privesc trişti şi plânşi.
ne roagă să le vorbim şi să spunem lumii despre ei.”
O mamă
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Mama eroină
Mama eroină - iată o expresie
rar întâlnită şi mai puţin înţeleasă, în
zilele noastre.
Biserica Ortodoxă numeşte
mame eroine acele sfinte femei care
şi-au crescut fiii şi fiicele lor în frică
de Dumnezeu, în credinţă statornică
şi dragoste desăvârşită.
Ortodoxia de pretutindeni are
nenumărate exemple de femei şi
mame care în vremelnica lor viaţă
s-au făcut vrednice de îndumnezeire
şi fericită pomenire. Sfintele
împărătese Elena, Teodora, Irina,
sfintele muceniţe, cuvioase sunt
exemple vii care prin jertfa lor L-au
propovăduit pe Hristos cel Răstignit
“Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi
şi Înviat.
să vină la Mine, că a unora
Mama este cel mai sfânt cuvânt
ca aceştia este Împărăţia
în accepţiune omenească, este chipul
Cerurilor!”
(Matei 19,14)
blând, iubitor, jertfelnic, dispusă
sacrificiului total şi necondiţionat.
Din acest punct de vedere ea depăşeşte dimensiunea maternă,
făcându-se model de viaţă şi de mucenicie albă. Ea are o
personalitate puternică, neşovăielnică, împlinindu-şi menirea,
încununându-se de mari laude şi de veşnice recunoştinţe.
Chiar şi în zilele noastre avem astfel de femei creştine, care prin
exemplul vieţii lor reuşesc să menţină şi să transmită valorile
spiritualităţii ortodoxe.
Viaţa mamei mele, Floarea Argatu, este pentru noi, cei 15 copii
ai săi, un exemplu viu de mamă eroină : maică preoteasă, mamă şi
soţie.
„M-am rugat tot timpul Bunului Dumnezeu, să vă naşteţi
sănătoşi, să fiţi cuminţi, înţelepţi, credincioşi, cu frica lui Dumnezeu
şi să vă puteţi mântui”, spunea mereu cu lacrimi de bucurie. Ea este
pentru toţi cei care o cunosc un suflet mare, înnobilată de dragostea
lui Hristos.
Preot Gavril Argatu
Catedrala “Naşterea Domnului” Suceava

17

