
  

  

 

 

 

 

Domnul Iisus este o împărăție 

cerească, sfințită, curată și, mai 

presus de toate, veșnică. De aceea, 

trebuie s-o cucerim.  

 Această împărăție este o 

coroană pe care trebuie s-o 

merităm. 

 În persoana divino-umană 

a Fiului lui Dumnezeu, devenit Fiul 

Omului, firea omenească s-a ridicat 

la demnitatea sa de coroană a 

creațiunii, așa cum l-a rânduit de la 

creația sa, ca un stăpân al 

universului. 

 Acesta este omul! Un 

stăpân al său, dar și al micului 

univers în care trăiește. 

 Mântuitorul spune: ,,de 

câte ori vei cădea, scoală-te și te 

vei mântui”. Adică, ridică-te la 

starea dăruită de Dumnezeu, la 

Chipul Său. 

 Toată bogăția lumii nu 

cântărește cât un suflet omenesc. 

Mântuitorul ne face atenți de 

valoarea lui, zicându-ne: ,,Ce va 

folosi omului de va dobândi lumea 

toată și-și va pierde sufletul? Sau 

ce ar putea da în schimb pentru 

sufletul său? ” 

 Înălțarea Domnului la cer 

în prezența ucenicilor, face parte 

din planul dumnezeiesc care 

întărește învățătura Mântuitorului 

Hristos despre trimiterea Sfântului 

Duh: ,,voi însă ședeți în cetate  

până ce vă veți îmbrăca cu putere 

de Sus” (Luca 24,49). Așadar, la 

numai zece zile de la Înălțare, va 

veni Duhul Adevărului, Duhul Cel 

Sfânt, ,,ca să fie cu voi în veac” 

(Ioan 14,16). De aceea, în perioada 

de la Înălțare până la Pogorârea 

Sfântului Duh, salutul creștinesc va 

fi: ,,Hristos S-a Înălțat”. 

 (continuare în pag. a  2-a) 

Preot Dinu Florin Lucian 

 

 Învierea și Înălțarea 

Domnului ne scot de sub apăsarea 

păcatului     și     ne     așază     sub 

desăvârșirea harului dumnezeiesc, 

care face să rodească în sufletele 

noastre roada Duhului: ,,dragostea, 

bucuria, pacea, îndelunga  răbdare, 

bunătatea, facerea de bine, credința, 

blândețea, înfrânarea, curăția”. 

(Gal.5, 22-23) 

 Trupul înălțat al 

Mântuitorului este cel în care am 

fost ridicați și noi, dar și trupul în 

care fiecare creștin își vede idealul 

propriei sale realizări. Înălțarea la 

cer este idealul fiecărui creștin, mai 

ales că Modelul Hristos a petrecut 

în lumea aceasta asemenea nouă și 

ne-a învățat că: ,,înălțarea înseamnă 

smerenie”. De pe același munte în 

care Domnul Hristos a suferit în 

grădina Ghetsimani și S-a smerit 

înaintea lui Dumnezeu, S-a înălțat 

la cer. Pentru că, există o legătură 

între smerenie și înălțare. În măsura 

în care mergem pe calea înălțării 

noastre, unită cu Înălțarea 

Domnului Hristos, vom cunoaște 

mai bine taina Înălțării. 

Locul  pe  care  ni  L-a  pregătit 

Înălțarea Domnului 

,,Și i-a dus afară până spre 

Betania și, ridicându-Și mâinile, i-a 

binecuvântat. Și pe când îi 

binecuvânta, S-a despărțit de ei și 

S-a înălțat la cer. Iar ei, 

închinându-se Lui, s-au întors în 

Ierusalim cu bucurie mare. Și erau 

în toată vremea în templu, lăudând 

și binecuvântând pe Dumnezeu. 

Amin”. (Sf. Ev. Luca 24, 50-53) 

,,Hristos S-a Înălțat!” 

Iubiți frați creștini, 

 La numai 40 de zile de la 

Învierea Domnului nostru Iisus 

Hristos, întreaga ortodoxie 

prăznuiește Înălțarea Sa la cer, ca o 

minune sau o biruință a lucrării 

pământești pe care a încheiat-o 

pentru noi și pentru a noastră 

mântuire, arătând în chip deplin 

dumnezeirea Sa, puterea și mărirea 

pe care a avut-o dintru început la 

Tatăl.  

 Sf. Ioan Gură de Aur o 

numește ,,ziua cea mare, cea 

cinstită și cea luminoasă a Celui 

Răstignit”. 

Înălțarea Domnului Iisus Hristos și Ziua Eroilor 

 

(urmare din pag. a 3-a) 

Întreaga noastră istorie este 

clădită pe sânge și jertfe ale 

ostașilor, dar și pe lacrimile și 

suferința mamelor, soțiilor și 

copiilor care așteptau acasă pe cei 

dragi, plecați și rămași să-și 

doarmă veșnicia departe de ceea ce 

înseamnă “acasă”. 

Eroii noștri nu ne cer să-i 

plângem, ci să le urmăm exemplul, 

înțelegând că nimic din ceea ce 

reprezintă un ideal măreț nu poate 

fi câștigat decât prin sacrificii. Ei 

au plecat către Domnul ducând cu 

sine rănile și dorul, iubirea de glie 

și credința. 

 Și comuna noastră, Dobroești, 

are eroi căzuți în cele doua 

Războaie Mondiale. Numele lor 

este înscris cu recunoștință și 

prețuire pe monumentul ce 

străjuiește intrarea în localitate, ca 

o poartă între trecut și prezent, ca 

veșnică aducere aminte și 

recunoștință. 

Aș dori să închei aceste rânduri 

cu versurile pătrunzătoare ale 

monahiei Zorica Lațcu, poeta, 

traducătoare și deținut politic 

(închisoarea din Miercurea Ciuc, 

1956) 
 

Noi suntem undeva, în iarba moale,  

   În spicul copt, în țarina fierbinte, 

În munți, cu mândrele poieni la 

poale, 

    Noi n-am murit de tot, luați 

aminte! 
 

Noi stăm și astăzi straja – 

ndelungată 

     Sus, sus , la ale veșniciei porți 

Sa aducem iarăși jertfa ne’ntinată 

      Luați aminte, noi nu suntem 

morți! 
 

 

Cum stăm noi jertfa lângă 

Dumnezeu,  

      Din noi se-nalță flacăra cea 

vie, 

Prin care-n ceruri amintim mereu 

     Că este pe pământ o Românie. 
 

Și dacă neamul plânge în nevoi, 

     Noi stăm de veghe sus 

necontenit 

Și cerem izbăvire pentru voi, 

    Căci numai pentru asta ne-am 

jertfit! 
 

Preot paroh Daniel Frujină 

 
 

Cuvinte despre eroii neamului 

românesc 
„Monumentele și însemnele 

memoriale reprezintă istoria vie a 

neamului!” 

Nicolae Iorga 

„Sângele eroilor căzuți în Marele 

Război să fie pentru tine, o, 

frumoasă Românie, sămânța de noi 

virtuți, în așa fel încât copiii tăi să 

fie mereu demni de părinții lor și 

gata să-ți apere pământul sacru, atât 

de des invadat, dar în cele din urmă 

întregit prin efortul ultimelor 

generații.” 

Henri Mathias Berthelot 

 

 

„Marile nădejdi ale unui popor nu 

înfloresc decât în argila sfintelor 

morminte ale eroilor. Vai de 

popoarele care uită de ele!” 

Mihail Kogălniceanu 

,,Dormiţi în pace, umbre, martirii 

românimei, 

Ce-aţi îngrăşat pământul cu sânge 

de eroi! 

Bătrâni cărunţi cu vază, voi, floarea 

tinerimei, 

Ce-n lupte sângeroase căzând, v-aţi 

rupt de noi! ” 

Andrei Mureşanu 
 

Spada şi credinţă 

 

Ce furtuni n-au mai pornit 

Pofta răilor şi ura 

Ca să pieri tu, neam iubit! 

Dar de toţi ne-a mântuit 

Spada noastră şi scriptura. 
 

Sfântul steag ne-a fost altar 

Şi sub el săream grămadă 

Să ne batem la hotar. 

Ghioagă dă orice stejar, 

Orice coasă dă o spadă. 
 

Iar când braţul ne cădea 

Uneori fără putere, 

Nici atunci nu ne scădea 

Inima, c-aveam în ea 

Scris Hristos ca mângâiere. 
 

Ce de ură s-a pornit 

Căutând a ta pierzare! 

Dar ai stat şi-ai biruit, 

Căci prin spadă-ţi a grăit 

Domnul cel ce-n veci e tare. 

George Coşbuc 
 

Nu-l uitaţi!! 
 

Nu-l uitaţi pe cel căzut în 

război, 

Lăsaţi-i din când în când un 

loc liber la masă 

Ca şi cum ar fi viu între noi, 

Ca şi cum s-ar fi întors 

acasă. 

 

Nu-l uitaţi pe cel căzut în 

război, 

Strigaţi-l din când în când 

pe nume, 

Ca şi cum el ar fi viu 

printre noi 

Şi-atunci el va surâde în 

lume. 

Nichita Stănescu 

 

Biserica 

Adormirea Maicii 

Domnului – Dobroești 

 

Buletin parohial 

Mai 2020 

 
 

 



   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

câteva dintre paginile de 

importanță covârșitoare din istoria 

neamului: 

 Posada, 9-12 noiembrie 1330 – 

Basarab I 

 Rovine, 10 octombrie 1394 – 

Mircea cel Bătrân 

 Atacul de noapte de la Târgo-

viște, 17 iunie 1462 – Vlad 

Țepeș 

 Lupta de la Baia, 14-15 decem-

brie 1467 – Ștefan cel Mare 

 Lupta de la Vaslui, 10 ianuarie 

1475 – Ștefan cel Mare 

 Lupta de la Scheia, 6 martie 

1486 – Ștefan cel Mare 

 Lupta de la Codrii Cosminului, 

26 octombrie 1497 – Ștefan cel 

Mare 

 Lupta de la Călugăreni, 23 

august 1595 – Mihai Viteazul 

 Lupta de la Selimbar, 28 

octombrie 1599 – Mihai 

Viteazul 

 Martiriul lui Constantin 

Brâncoveanu și a celor patru fii 

ai săi, 15 august 1714 

 Răscoala condusă de Horea, 

Cloșca și Crișan, 1784 

 Revoluția condusă de Tudor 

Vladimirescu, 1821 

 Revoluția din 1848 

 Războiul  de  Independență, 

1877 

 Primul Război Mondial 1916-

1918 

 Al Doilea Război Mondial, 

1941-1945 

 Rezistența din perioada 

regimului comunist – ateu din 

Munții Făgărașului până în 

Vrancea, din  Apuseni până în 

Dobrogea, morți în închisori la 

Jilava, la Sighet, Pitești, Aiud, 

Canalul Dunăre - Marea 

Neagră. Îi menționăm și pe frații 

noștri din Basarabia si 

Bucovina, deportați în Siberia, 

Kazahstan până la Cercul Polar 

 Revoluția din Decembrie, 1989 

Toți acești EROI își dorm 

somnul de veci în nădejdea Învierii, 

alături de strămoșii și de părinții 

noștri și lasă ca pe osemintele lor 

jertfite să se ridice mereu mărețul 

edificiu: ROMÂNIA. 

(continuare în pag. a  4-a) 

Preot paroh Daniel Frujină 

 

Nu întâmplător pe frontonul 

fațadei de nord a Arcului de Triumf 

sunt scrise cuvintele: 

“LIBERATOR DE NEAM ȘI 

ÎNTREGITOR DE HOTARE 

PRIN VIRTUTEA OSTAȘILOR 

SĂI VREDNICI URMAȘI AI 

EROILOR CREȘTINĂTĂȚII”. 

 

      De aceea, toți cei care sunt 

iubitori de neam și istorie, se adună 

în jurul mormintelor martirilor 

noștri ca să ia tărie de credință, de 

luptă și de biruință. În ceasurile 

grele, ei au înțeles că viața se 

măsoară cu putere de muncă, cu 

jertfă, cu dragoste și cu eroism. 

    Eroii României sunt plămădiți 

din credința și truda neamului 

acesta greu încercat. Sunt cei care 

au nădăjduit din dragostea lor 

pentru glia străbună că Tricolorul 

National  se  va   ridica   deasupra 

vremurilor și a vrăjmașilor, alături 

de Sfânta Cruce. În ființa lor se află 

comori din care se hrănesc 

neîntrerupt prezentul și viitorul 

nostru. 

      În toate veacurile istoriei 

noastre, poporul român a fost 

mereu încercat în luptă și în jertfă. 

România există datorită eroilor 

născuți în luptă și sânge. Încercând 

o  modestă    cronologie,    amintim 

Omagiu Eroilor Neamului 

       Ziua Înălțării are o îndoită 

semnificație. Pe de o parte, 

prăznuim Înălțarea Domnului la cer 

după 40 de zile de la slăvita Sa 

Înviere, iar pe de altă parte elogiem 

eroii neamului, din toate timpurile, 

care și-au jertfit viața pentru 

apărarea țării și pentru realizarea 

unității statale. 

       Această zi este omagiul istoriei 

sufletului românesc împodobit cu 

bogate realizări ale faptelor de 

vitejie prin care s-a clădit viața 

acestei țări. România de astăzi 

există datorită unor eroi cunoscuți 

sau necunoscuți. Cât de frumos și 

trist sunt săpate cuvintele pe crucile 

lor : ”Erou Necunoscut”.  

 

Numele lor se pierde în timp și 

acest timp ne aduce acum  un 

prezent în libertate. Datorită lor: 

eroilor cunoscuți și necunoscuți.  

 

(urmare din pag.1) 

 Binecuvântarea Domnului 

este veșnică  pentru toți  cinstitorii 

și închinătorii la Dumnezeu: ,,și pe 

când Se înălța la cer, I-a 

binecuvântat, iar ucenicii s-au 

închinat Domnului”. 

 Închinarea omului aduce 

bucurie. Bucuria aduce laudă și 

binecuvântare. Apoi, ucenicii s-au 

întors la Ierusalim ,,cu bucurie 

mare” și ,,erau totdeauna în 

templu lăudând și binecuvântând 

pe Dumnezeu”. 

 Sf. Isaac Sirul definește 

rugăciunea ca ,,o bucurie care 

revarsă mulțumire”. Ce este 

rugăciunea după Sf. Isaac Sirul? O 

bucurie care înalță mulțumire. 

 Ucenicii Domnului au 

transmis această bucurie, bucuria 

de a fi creștin, de a înțelege 

Moartea, Învierea și Înălțarea 

Domnului ca pe un drum ce 

trebuie urmat de fiecare creștin, ca 

apoi să ajungem la întâlnirea cu 

Dumnezeu, în Casa Tatălui 

Ceresc. 

 De atunci și până astăzi 

simțim această binecuvântare, pe 

care o mărturisim la fiecare 

Liturghie: ,,Binecuvântarea Dom-

nului nostru Iisus Hristos și 

dragostea lui Dumnezeu Tatăl și 

împărtășirea Sfântului Duh să fie 

cu voi, cu toți, în veci! AMIN!” 

 

Preot Dinu Florin Lucian 

  

Cuvinte ale sfinților despre 

Înălțarea Domnului 
Analizând dimensiunea și 

valoarea Înălțării, Sfântul 

Epifanie, Episcopul Ciprului, 

spune că sărbătoarea Înălțării este 

podoaba tuturor sărbătorilor și 

plinirea tuturor praznicelor 

împărătești: prima sărbătoare este 

minunata Naștere a lui Hristos 

după trup; a doua este sărbătoarea 

Bobotezei, la care Dumnezeu S-a 

arătat într-o măsură mai mare 

decât la prima; a treia este 

sărbătoarea Învierii, care a fost 

mai slăvită decât celelalte, 

deoarece, prin ea, moartea a fost 

biruită, dar nici aceasta nu a avut 

plinătatea desfătării, deoarece 

Hristos Se afla încă pe pământ. 

Însă praznicul Înălțării le-a umplut 

pe toate de bucurie, pentru că, 

după ce a deschis cerurile, Hristos 

ne-a dat să vedem priveliște 

străină, adică „propriul nostru trup 

așezat pe tronul împărătesc”. 

Referindu-se la cele două 

mari sărbători, adică la Înviere și 

la Înălțare, Sfântul Atanasie cel 

Mare spune că sărbătoarea Învierii 

ne dăruiește armele biruinței 

asupra morții, în vreme ce 

Înălțarea lui Hristos ne urcă la cer. 

Cu alte cuvinte, după ce este 

schimbată comportarea omului pe 

pământ, el este urcat la ceruri. Prin 

urmare, biruința asupra morții este 

o lucrare diferită față de urcarea 

firii omenești la tronul lui 

Dumnezeu. 

Sfântul Grigorie Palama 

spune că Învierea este specifică 

tuturor oamenilor, în vreme ce 

Înălțarea are loc numai în cazul 

sfinților. Acest lucru înseamnă că, 

prin Învierea Sa, Hristos a biruit 

moartea și a oferit tuturor darul 

Învierii, pentru că toți vor învia la 

cea de-a Doua Venire a lui 

Hristos, și cei drepți și cei 

păcătoși, dar nu se vor înălța cu 

toții. Numai cei drepți, adică cei 

îndumnezeiți, se vor învrednici de 

această mare trăire. 

Sfântul Apostol Pavel 

mărturisește: ,,cei morți întru 

Hristos vor învia întâi; după aceea, 

noi cei vii, care vom fi rămași, 

vom fi răpiți împreună cu ei, în 

nori, ca să întâmpinăm pe Domnul 

în văzduh”. (I Tesal. 4,16-17) 

Așadar, cu toții vor învia, dar 

numai drepții se vor înălța și vor fi 

răpiți în nori pentru a-L întâmpina 

pe Hristos venind din cer. Aceasta 

presupune o mai mare unire și 

comuniune cu El. Cei care 

participă la Înălțare participă 

practic la îndumnezeire.  

Prin Înălțarea Sa la ceruri, 

Hristos a înălțat și firea noastră 

omenească. Scopul sfintei lucrări a 

fost ca „Hristos să nu ne lase pe 

pământ, ci să ne înalțe la ceruri. 

Pentru că acolo este adevărata 

mântuire și acolo ne vom desfăta 

din dulceața vederii preabunului 

nostru împărat”. (Sfântul Nicodim 

Aghioritul) 

În acest context trebuie să 

analizăm îndemnul „sus să avem 

inimile”, pe care îl rostește 

preotul, sau „sus să avem gândul 

și inimile“, din sfânta Liturghie a 

lui Iacov, ruda Domnului. 

Cuvintele acestea sunt 

importante deoarece, după cum 

spune Sfântul Apostol Pavel, 

patria noastră nu se află pe 

pământ, ci în cer. ,,Cetatea noastră 

este în ceruri, de unde și așteptăm 

Mântuitor, pe Domnul Iisus 

Hristos”. (Filipeni 3,20) 
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(continuare în pag. a  4-a) 

Preot paroh Daniel Frujină 
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“LIBERATOR DE NEAM ȘI 
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      De aceea, toți cei care sunt 

iubitori de neam și istorie, se adună 

în jurul mormintelor martirilor 

noștri ca să ia tărie de credință, de 

luptă și de biruință. În ceasurile 

grele, ei au înțeles că viața se 

măsoară cu putere de muncă, cu 

jertfă, cu dragoste și cu eroism. 

    Eroii României sunt plămădiți 

din credința și truda neamului 

acesta greu încercat. Sunt cei care 

au nădăjduit din dragostea lor 

pentru glia străbună că Tricolorul 

National  se  va   ridica   deasupra 

vremurilor și a vrăjmașilor, alături 

de Sfânta Cruce. În ființa lor se află 

comori din care se hrănesc 

neîntrerupt prezentul și viitorul 

nostru. 

      În toate veacurile istoriei 

noastre, poporul român a fost 

mereu încercat în luptă și în jertfă. 

România există datorită eroilor 

născuți în luptă și sânge. Încercând 

o  modestă    cronologie,    amintim 

Omagiu Eroilor Neamului 

       Ziua Înălțării are o îndoită 

semnificație. Pe de o parte, 

prăznuim Înălțarea Domnului la cer 

după 40 de zile de la slăvita Sa 

Înviere, iar pe de altă parte elogiem 

eroii neamului, din toate timpurile, 

care și-au jertfit viața pentru 

apărarea țării și pentru realizarea 

unității statale. 

       Această zi este omagiul istoriei 

sufletului românesc împodobit cu 

bogate realizări ale faptelor de 

vitejie prin care s-a clădit viața 

acestei țări. România de astăzi 

există datorită unor eroi cunoscuți 

sau necunoscuți. Cât de frumos și 

trist sunt săpate cuvintele pe crucile 

lor : ”Erou Necunoscut”.  

 

Numele lor se pierde în timp și 

acest timp ne aduce acum  un 

prezent în libertate. Datorită lor: 

eroilor cunoscuți și necunoscuți.  

 

(urmare din pag.1) 

 Binecuvântarea Domnului 

este veșnică  pentru toți  cinstitorii 

și închinătorii la Dumnezeu: ,,și pe 

când Se înălța la cer, I-a 

binecuvântat, iar ucenicii s-au 

închinat Domnului”. 

 Închinarea omului aduce 

bucurie. Bucuria aduce laudă și 

binecuvântare. Apoi, ucenicii s-au 

întors la Ierusalim ,,cu bucurie 

mare” și ,,erau totdeauna în 

templu lăudând și binecuvântând 

pe Dumnezeu”. 

 Sf. Isaac Sirul definește 

rugăciunea ca ,,o bucurie care 

revarsă mulțumire”. Ce este 

rugăciunea după Sf. Isaac Sirul? O 

bucurie care înalță mulțumire. 

 Ucenicii Domnului au 

transmis această bucurie, bucuria 

de a fi creștin, de a înțelege 

Moartea, Învierea și Înălțarea 

Domnului ca pe un drum ce 

trebuie urmat de fiecare creștin, ca 

apoi să ajungem la întâlnirea cu 

Dumnezeu, în Casa Tatălui 

Ceresc. 

 De atunci și până astăzi 

simțim această binecuvântare, pe 

care o mărturisim la fiecare 

Liturghie: ,,Binecuvântarea Dom-

nului nostru Iisus Hristos și 

dragostea lui Dumnezeu Tatăl și 

împărtășirea Sfântului Duh să fie 

cu voi, cu toți, în veci! AMIN!” 

 

Preot Dinu Florin Lucian 

  

Cuvinte ale sfinților despre 

Înălțarea Domnului 
Analizând dimensiunea și 

valoarea Înălțării, Sfântul 

Epifanie, Episcopul Ciprului, 

spune că sărbătoarea Înălțării este 

podoaba tuturor sărbătorilor și 

plinirea tuturor praznicelor 

împărătești: prima sărbătoare este 

minunata Naștere a lui Hristos 

după trup; a doua este sărbătoarea 

Bobotezei, la care Dumnezeu S-a 

arătat într-o măsură mai mare 

decât la prima; a treia este 

sărbătoarea Învierii, care a fost 

mai slăvită decât celelalte, 

deoarece, prin ea, moartea a fost 

biruită, dar nici aceasta nu a avut 

plinătatea desfătării, deoarece 

Hristos Se afla încă pe pământ. 

Însă praznicul Înălțării le-a umplut 

pe toate de bucurie, pentru că, 

după ce a deschis cerurile, Hristos 

ne-a dat să vedem priveliște 

străină, adică „propriul nostru trup 

așezat pe tronul împărătesc”. 

Referindu-se la cele două 

mari sărbători, adică la Înviere și 

la Înălțare, Sfântul Atanasie cel 

Mare spune că sărbătoarea Învierii 

ne dăruiește armele biruinței 

asupra morții, în vreme ce 

Înălțarea lui Hristos ne urcă la cer. 

Cu alte cuvinte, după ce este 

schimbată comportarea omului pe 

pământ, el este urcat la ceruri. Prin 

urmare, biruința asupra morții este 

o lucrare diferită față de urcarea 

firii omenești la tronul lui 

Dumnezeu. 

Sfântul Grigorie Palama 

spune că Învierea este specifică 

tuturor oamenilor, în vreme ce 

Înălțarea are loc numai în cazul 

sfinților. Acest lucru înseamnă că, 

prin Învierea Sa, Hristos a biruit 

moartea și a oferit tuturor darul 

Învierii, pentru că toți vor învia la 

cea de-a Doua Venire a lui 

Hristos, și cei drepți și cei 

păcătoși, dar nu se vor înălța cu 

toții. Numai cei drepți, adică cei 

îndumnezeiți, se vor învrednici de 

această mare trăire. 

Sfântul Apostol Pavel 

mărturisește: ,,cei morți întru 

Hristos vor învia întâi; după aceea, 

noi cei vii, care vom fi rămași, 

vom fi răpiți împreună cu ei, în 

nori, ca să întâmpinăm pe Domnul 

în văzduh”. (I Tesal. 4,16-17) 

Așadar, cu toții vor învia, dar 

numai drepții se vor înălța și vor fi 

răpiți în nori pentru a-L întâmpina 

pe Hristos venind din cer. Aceasta 

presupune o mai mare unire și 

comuniune cu El. Cei care 

participă la Înălțare participă 

practic la îndumnezeire.  

Prin Înălțarea Sa la ceruri, 

Hristos a înălțat și firea noastră 

omenească. Scopul sfintei lucrări a 

fost ca „Hristos să nu ne lase pe 

pământ, ci să ne înalțe la ceruri. 

Pentru că acolo este adevărata 

mântuire și acolo ne vom desfăta 

din dulceața vederii preabunului 

nostru împărat”. (Sfântul Nicodim 

Aghioritul) 

În acest context trebuie să 

analizăm îndemnul „sus să avem 

inimile”, pe care îl rostește 

preotul, sau „sus să avem gândul 

și inimile“, din sfânta Liturghie a 

lui Iacov, ruda Domnului. 

Cuvintele acestea sunt 

importante deoarece, după cum 

spune Sfântul Apostol Pavel, 

patria noastră nu se află pe 

pământ, ci în cer. ,,Cetatea noastră 

este în ceruri, de unde și așteptăm 

Mântuitor, pe Domnul Iisus 

Hristos”. (Filipeni 3,20) 

 

  

 



  

  

 

 

 

 

Domnul Iisus este o împărăție 

cerească, sfințită, curată și, mai 

presus de toate, veșnică. De aceea, 

trebuie s-o cucerim.  

 Această împărăție este o 

coroană pe care trebuie s-o 

merităm. 

 În persoana divino-umană 

a Fiului lui Dumnezeu, devenit Fiul 

Omului, firea omenească s-a ridicat 

la demnitatea sa de coroană a 

creațiunii, așa cum l-a rânduit de la 

creația sa, ca un stăpân al 

universului. 

 Acesta este omul! Un 

stăpân al său, dar și al micului 

univers în care trăiește. 

 Mântuitorul spune: ,,de 

câte ori vei cădea, scoală-te și te 

vei mântui”. Adică, ridică-te la 

starea dăruită de Dumnezeu, la 

Chipul Său. 

 Toată bogăția lumii nu 

cântărește cât un suflet omenesc. 

Mântuitorul ne face atenți de 

valoarea lui, zicându-ne: ,,Ce va 

folosi omului de va dobândi lumea 

toată și-și va pierde sufletul? Sau 

ce ar putea da în schimb pentru 

sufletul său? ” 

 Înălțarea Domnului la cer 

în prezența ucenicilor, face parte 

din planul dumnezeiesc care 

întărește învățătura Mântuitorului 

Hristos despre trimiterea Sfântului 

Duh: ,,voi însă ședeți în cetate  

până ce vă veți îmbrăca cu putere 

de Sus” (Luca 24,49). Așadar, la 

numai zece zile de la Înălțare, va 

veni Duhul Adevărului, Duhul Cel 

Sfânt, ,,ca să fie cu voi în veac” 

(Ioan 14,16). De aceea, în perioada 

de la Înălțare până la Pogorârea 

Sfântului Duh, salutul creștinesc va 

fi: ,,Hristos S-a Înălțat”. 

 (continuare în pag. a  2-a) 

Preot Dinu Florin Lucian 

 

 Învierea și Înălțarea 

Domnului ne scot de sub apăsarea 

păcatului     și     ne     așază     sub 

desăvârșirea harului dumnezeiesc, 

care face să rodească în sufletele 

noastre roada Duhului: ,,dragostea, 

bucuria, pacea, îndelunga  răbdare, 

bunătatea, facerea de bine, credința, 

blândețea, înfrânarea, curăția”. 

(Gal.5, 22-23) 

 Trupul înălțat al 

Mântuitorului este cel în care am 

fost ridicați și noi, dar și trupul în 

care fiecare creștin își vede idealul 

propriei sale realizări. Înălțarea la 

cer este idealul fiecărui creștin, mai 

ales că Modelul Hristos a petrecut 

în lumea aceasta asemenea nouă și 

ne-a învățat că: ,,înălțarea înseamnă 

smerenie”. De pe același munte în 

care Domnul Hristos a suferit în 

grădina Ghetsimani și S-a smerit 

înaintea lui Dumnezeu, S-a înălțat 

la cer. Pentru că, există o legătură 

între smerenie și înălțare. În măsura 

în care mergem pe calea înălțării 

noastre, unită cu Înălțarea 

Domnului Hristos, vom cunoaște 

mai bine taina Înălțării. 

Locul  pe  care  ni  L-a  pregătit 

Înălțarea Domnului 

,,Și i-a dus afară până spre 

Betania și, ridicându-Și mâinile, i-a 

binecuvântat. Și pe când îi 

binecuvânta, S-a despărțit de ei și 

S-a înălțat la cer. Iar ei, 

închinându-se Lui, s-au întors în 

Ierusalim cu bucurie mare. Și erau 

în toată vremea în templu, lăudând 

și binecuvântând pe Dumnezeu. 

Amin”. (Sf. Ev. Luca 24, 50-53) 

,,Hristos S-a Înălțat!” 

Iubiți frați creștini, 

 La numai 40 de zile de la 

Învierea Domnului nostru Iisus 

Hristos, întreaga ortodoxie 

prăznuiește Înălțarea Sa la cer, ca o 

minune sau o biruință a lucrării 

pământești pe care a încheiat-o 

pentru noi și pentru a noastră 

mântuire, arătând în chip deplin 

dumnezeirea Sa, puterea și mărirea 

pe care a avut-o dintru început la 

Tatăl.  

 Sf. Ioan Gură de Aur o 

numește ,,ziua cea mare, cea 

cinstită și cea luminoasă a Celui 

Răstignit”. 

Înălțarea Domnului Iisus Hristos și Ziua Eroilor 

 

(urmare din pag. a 3-a) 

Întreaga noastră istorie este 

clădită pe sânge și jertfe ale 

ostașilor, dar și pe lacrimile și 

suferința mamelor, soțiilor și 

copiilor care așteptau acasă pe cei 

dragi, plecați și rămași să-și 

doarmă veșnicia departe de ceea ce 

înseamnă “acasă”. 

Eroii noștri nu ne cer să-i 

plângem, ci să le urmăm exemplul, 

înțelegând că nimic din ceea ce 

reprezintă un ideal măreț nu poate 

fi câștigat decât prin sacrificii. Ei 

au plecat către Domnul ducând cu 

sine rănile și dorul, iubirea de glie 

și credința. 

 Și comuna noastră, Dobroești, 

are eroi căzuți în cele doua 

Războaie Mondiale. Numele lor 

este înscris cu recunoștință și 

prețuire pe monumentul ce 

străjuiește intrarea în localitate, ca 

o poartă între trecut și prezent, ca 

veșnică aducere aminte și 

recunoștință. 

Aș dori să închei aceste rânduri 

cu versurile pătrunzătoare ale 

monahiei Zorica Lațcu, poeta, 

traducătoare și deținut politic 

(închisoarea din Miercurea Ciuc, 

1956) 
 

Noi suntem undeva, în iarba moale,  

   În spicul copt, în țarina fierbinte, 

În munți, cu mândrele poieni la 

poale, 

    Noi n-am murit de tot, luați 

aminte! 
 

Noi stăm și astăzi straja – 

ndelungată 

     Sus, sus , la ale veșniciei porți 

Sa aducem iarăși jertfa ne’ntinată 

      Luați aminte, noi nu suntem 

morți! 
 

 

Cum stăm noi jertfa lângă 

Dumnezeu,  

      Din noi se-nalță flacăra cea 

vie, 

Prin care-n ceruri amintim mereu 

     Că este pe pământ o Românie. 
 

Și dacă neamul plânge în nevoi, 

     Noi stăm de veghe sus 

necontenit 

Și cerem izbăvire pentru voi, 

    Căci numai pentru asta ne-am 

jertfit! 
 

Preot paroh Daniel Frujină 

 
 

Cuvinte despre eroii neamului 

românesc 
„Monumentele și însemnele 

memoriale reprezintă istoria vie a 

neamului!” 

Nicolae Iorga 

„Sângele eroilor căzuți în Marele 

Război să fie pentru tine, o, 

frumoasă Românie, sămânța de noi 

virtuți, în așa fel încât copiii tăi să 

fie mereu demni de părinții lor și 

gata să-ți apere pământul sacru, atât 

de des invadat, dar în cele din urmă 

întregit prin efortul ultimelor 

generații.” 

Henri Mathias Berthelot 

 

 

„Marile nădejdi ale unui popor nu 

înfloresc decât în argila sfintelor 

morminte ale eroilor. Vai de 

popoarele care uită de ele!” 

Mihail Kogălniceanu 

,,Dormiţi în pace, umbre, martirii 

românimei, 

Ce-aţi îngrăşat pământul cu sânge 

de eroi! 

Bătrâni cărunţi cu vază, voi, floarea 

tinerimei, 

Ce-n lupte sângeroase căzând, v-aţi 

rupt de noi! ” 

Andrei Mureşanu 
 

Spada şi credinţă 

 

Ce furtuni n-au mai pornit 

Pofta răilor şi ura 

Ca să pieri tu, neam iubit! 

Dar de toţi ne-a mântuit 

Spada noastră şi scriptura. 
 

Sfântul steag ne-a fost altar 

Şi sub el săream grămadă 

Să ne batem la hotar. 

Ghioagă dă orice stejar, 

Orice coasă dă o spadă. 
 

Iar când braţul ne cădea 

Uneori fără putere, 

Nici atunci nu ne scădea 

Inima, c-aveam în ea 

Scris Hristos ca mângâiere. 
 

Ce de ură s-a pornit 

Căutând a ta pierzare! 

Dar ai stat şi-ai biruit, 

Căci prin spadă-ţi a grăit 

Domnul cel ce-n veci e tare. 

George Coşbuc 
 

Nu-l uitaţi!! 
 

Nu-l uitaţi pe cel căzut în 

război, 

Lăsaţi-i din când în când un 

loc liber la masă 

Ca şi cum ar fi viu între noi, 

Ca şi cum s-ar fi întors 

acasă. 

 

Nu-l uitaţi pe cel căzut în 

război, 

Strigaţi-l din când în când 

pe nume, 

Ca şi cum el ar fi viu 

printre noi 

Şi-atunci el va surâde în 

lume. 

Nichita Stănescu 

 

Biserica 

Adormirea Maicii 

Domnului – Dobroești 

 

Buletin parohial 

Mai 2020 

 
 

 


