Acasă în Lumină. 2020 Sărbătorirea Învierii Domnului.
Dragi noștri dragi,
Ne apropiem de Praznicul Praznicelor: Învierea
Domnului. Cât de mult ne-am fi bucurat să-l fi
sărbătorit împreună, îmbrățișându-ne unii pe
alții, salutându-ne cu „Hristos a înviat!”,
confirmând în cuvânt și faptă „Adevărat a înviat!”
și ciocnind împreună ouă roșii?
Suntem însă nevoiți să stăm fiecare la casele
noastre, iar în liniștea cămăruței noastre, ne
însoțește dorul după celălalt, după Hristos Cel de
pe masa Sfântului Altar, după Hristos din
semenul nostru, ne apasă poate singurătatea și
lipsa comunității și a comuniunii. Acum
întrebarea „Cum s-a simțit oare Hristos în grădina
Icoana: Pogorârea la Iad – TOMA CHITUC
Ghetsimani văzându-se singur când ucenicii săi au
adormit, neputând nici măcar o oră să privegheze în rugăciune?” dobândește o dimensiune
personală.
Stăm cu frica în spate, o frică de necunoscut, de un posibil pericol mijlocit de un virus foarte
viclean și întrebarea: „Cum au stat oare ucenicii Domnului zăvorându-se în casă după ce Hristos a fost
răstignit, ascunși de frica autorităților?” găsește un alt ecou personal în viața noastră.
Minunea însă s-a întâmplat ... nu după mult timp, Hristos a înviat!
Și noi vom învia dacă ne asumăm crucea pe care El a asumat-o!
Cu Hristos vom trece și prin aceste vremuri de încercare și doar prin El vom ajunge și la
Înviere.
Faceți din casele voastre mici bisericuțe ale Învierii! Aprindeți candele sufletelor voastre și
candela din fața icoanei din casele voastre. Păstrați această lumină cât mai mult aprinsă. Faceți
din sufletelor voastre lumină vie! Vă invităm să ne întâlnim cu toții în rugăciune. Haideți să
priveghem împreună și așa ne vom bucura cu toții de bucuria cea deplină, Hristos!
Alăturat vă trimitem și câteva povețe, materiale și propuneri pentru a ne pregăti pt. Sf. Paști și
pentru a sărbători „Paștele de Acasă.”
Fie ca Lumina Învierii să vă lumineze Calea, să vă descopere Adevărul și să vă umple de Viață.
Vă dorim sărbători fericite cu sănătate și bucuria Domnului Cel înviat!
Pr. Nicolae și Przv. Adina Gilla
Parohia Ortodoxă Română Sf. Gheorghe Tübingen
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Program pentru a sărbători acasă Învierea Domnului.
1. Urmărim Slujba Învierii online din parohia noastră,
(YouTube, canalul Parohia Tübingen).
2. Când părintele iese din Sf. Altar, cu lumânarea aprinsă,
la cuvintele: Veniți de luați lumină!, aprindem și noi o
lumânare și cântăm împreună Hristos a înviat!
3. Postul Săptămânii Mari se încheie cu Sf. Liturghie, care
se va săvârși în continuare, iar spre finalul ei se vor
sfinți: pâinea stropită cu vin - care în popor se numește
paști - ouăle și celelalte bucate. Dacă nu am primit de la
biserică paști, pregătim un pahar cu pâine peste care
punem puțin vin și dimpreună cu celelalte bucate
pregătite pt. masa de paști, le stropim, precum
părintele, cu agheasmă.
4. Când ne așezăm la masă, în locul rugăciunilor de
dinainte și de după masă cântăm / rostim imnul Hristos
a înviat!
5. După Sf. Liturghie din noaptea Învierii Domnului, pe
parcursul următoarelor 40 de zile, până la Înălțarea
Domnului, ne salutăm cu salutul: Hristos a înviat! și
răspundem: Adevărat a înviat!.
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