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Editorial

HRISTOS A ÎNVIAT!

Perioada Sfintelor Sãrbãtori ale
Paºtelui trebuie sã fie un timp de
odihnã a sufletului, relaxare a trupului ºi întãrire a credinþei în bu-

nul Dumnezeu. Totodatã, acest timp
trebuie dedicat ºi încercãrii de a fi
oameni mai buni ºi de a ne iubi
aproapele. Tuturor cititorilor aces-

tui ziar ºi nu numai, le doresc din
toatã inima ca Lumina Învierii sã
le cãlãuzeascã paºii în viaþã ºi sã
aibã o primãvarã cât mai fericitã.
Al dumneavoastrã prieten ºi
primar, Gheorghe Popa

Primarul Gheorghe Popa vã
ureazã ca Sãrbãtoarea Sfântã a
Învierii Domnului sã reverse
asupra dumneavoastrã sãnãtate,
belºug ºi bucurii, iar
Lumina din Noaptea Sfântã sã
vã ridice sufletele spre noi trepte
spirituale ºi sã vã cãlãuzeascã
paºii pe drumul vieþii!
Un Paºte Fericit!

“Vã invit cu mare drag la
Sãrbãtoarea Mischii-ului, o zi
plinã de joc ºi voie bunã, pe
25 Aprilie, la ora 13.00, în
Sala Cãminului Cultural”
Inaugurarea
Inaugurarea
bazei
bazei sportive
sportive

Primarul comunei Mischii le ureazã tuturor celor
care poartã numele Sfântului Mare Mucenic
Gheorghe un an bogat, plin de realizãri ºi fericire
alãturi de cei dragi!
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Inaugurarea bazei
sportive
Sâmbãtã, în data de
23 aprilie 2011, are loc
inaugurarea Bazei
Sportive din localitate,
inaugurare pe care
foarte mulþi tineri o
aºteaptã încã de anul
trecut, cu mult interes.
„Sunt convins cã aceastã bazã sportivã va fi un
loc de atracþie pentru
tineret ºi, totodatã, ºi o
formã de publicitate
foarte bunã pentru
comuna noastrã”, a
precizat edilul ºef.

Drumuri asfaltate la Mischii
Dupã cum aminteam ºi în numãrul
trecut al ziarului, Primãria Mischii a depus douã proiecte în cadrul Programului Naþional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI). Programele se referã la
asfaltarea DC 165 Craiova-Mlecãneºti
ºi asfaltarea mai multor strãzi comunale din Mischii, cu un total de 11 km.
„Noutatea constã în faptul cã am
fost prezent la Bucureºti, unde se
întruneºte Comisia Tehnicã de Evaluare ºi în faþa cãreia am susþinut
aceste proiecte, primind astfel avizul favorabil. Urmeazã sã facem demersurile necesare pentru obþinerea finanþãrii. Fãrã acest aviz al Comisiei, proiectele nu ar fi putut
primi finanþare. Mai mult, vom obþine ºi avizul favorabil pentru proiectul de canalizare”, susþine primarul Gheorghe Popa.

“Bucuria vine din lucruri mãrunte,
liniºtea vine din suflet, cãldura sufleteascã vine din inimile voastre!”
Sãrbãtori Fericite tuturor!
Redacþia MediaNews
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Proiectul cadastrului
gratuit, demarat în forþã
I

atã cã, dupã aproape doi ani de zile,
de când se vorbeºte despre acest
proiect, în sfârºit, a devenit realitate. Aºa cum au putut vedea mare parte
din locuitorii comunei, în aceste zile, echipele de cadastriºti merg deja pe teren ºi
fac mãsurãtorile necesare întocmirii cadastrului.
„Consider cã nu mai este necesar
sã revenim asupra beneficiilor acestui proiect de cadastru intravilan ºi
extravilan gratuit. Am vorbit despre
acestea în numerele precedente ale
ziarului, dar trebuie reamintit un aspect important. Mischii-ul este singura comunã din Dolj ºi una dintre
cele 19 la nivel naþional, care executã cadastru general gratuit, atât intravilan cât ºi extravilan”, a precizat edilul ºef. Proiectul este finanþat în proporþie de aproximativ 90 la sutã de cãtre
Banca Mondialã.
„Pe aceastã cale, îi înºtiinþãm pe
cetãþeni cã, împreunã cu firma care
executã cadastrul general gratuit, ne
dorim urgentarea ºi efectuarea cât
mai rapidã a acestor lucrãri. În acest
sens, am stabilit ca, pe data de 29 aprilie, la ora 17.00, sã avem o întâlnire cu
toþi cetãþenii la Cãminul Cultural din
Mischii. Acolo vor fi prezentate toate
problemele legate de proiectul cadastrului ºi fiecare cetãþean va putea explica aspectele personale privind acest
Vând plug PP4, semãnãtoare pãioase, semãnãtoare porumb, cultivator Piatra Neamþ,
MIG îngrãºãminte U650. Tel.
0765 432 986
Vand combine John Deere
950, recent aduse. Tel. 0767 248
451
Societate vinde din stoc utilaje agricole de import. Tel.
0765 247 794

program. Cei care vor participa la
aceastã întâlnire vor fi printre primii
care vor beneficia de cadastrul gratuit.
Vor participa directorul Oficiului de
Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã Dolj,
registratorul-ºef de la Biroul de Carte
Funciarã, un reprezenant al Prefecturii
Dolj ºi firma executantã a cadastrului.

Invit încã o datã toþi cetãþenii sã participe în numãr cât mai mare la aceastã
întâlnire, pentru cã este în interesul lor!
Am hotãrât ca aceastã întâlnire sã fie
stabilitã pe data de 29 aprilie, o sãrbãtoare religioasã, tocmai pentru ca cetãþenii sã nu fie plecaþi la lucrãri în
câmp”, a declarat primarul Gheorghe Popa.

Cumpãr autoturisme dupã
1997 pentru dezmembrare,
chiar ºi avariate, preferabil
nemþeºti. Tel. 0721 377 299

Parc dezmembrãri auto
Craiova. Opel, Renault, Peugeot, toatã gama. Tel. 0761 921
686

Vând piese din dezmembrãri Skoda, Ford, Opel, VW.
Tel. 0721 377 299

Fitofarmacie (lângã Piaþa
Centralã Craiova, strada Nicolae Bãlcescu nr. 14) vinde erbicide, insecticide, fungicide,
îngrãºãminte, seminþe ºi multe
altele. Tel. 0745 609 896

Dezmembrez Opel (Zafira,
Insignia, Astra F G H, Vectra
B C A, Corsa B C), Mercedes
C200, E 250, A170 ºi A160,
Ford Focus. Tel. 0764 838 480

S.C. Agricole Damian Impex S.R.L. 2004 vinde ºi addu-

MICA
MICAPUBLICITATE
PUBLICITATE
ce la comandã utilaje agricole
ºi piese. Tel. 0723 214 026
Mobila Mandamus în Craiova – toatã gama de mobilier,
showroom în Magazin Mercur,
etaj IV, orele 9.00 – 20.30 ºi
sediu pe str. Gen. Magheru nr.
52 (Valea Roºie). Oferim ºi
mobilã la comandã pentru casã
ºi birou. Asigurãm transport ºi
montaj. Tel. 0764 914 494,
0722 374 204

Membrii Consiliului Local vã urezã
ca Sfânta Sãrbãtoare a Învierii Mântuitorului sã aducã în casele ºi sufletele
dumneavoastrã bucuria ºi lumina
speranþei, pace, liniºte ºi înþelegere.
Hristos a Înviat!
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S-au plantat cele
108 ha. de pãdure!

Primarul Mischii-ului, Gheorghe Popa,
îi anunþã pe cetãþeni faptul cã s-a finalizat
plantarea celor 108 hectare de pãdure de
stejar, tei, jugastru, frasin, paltin. În lunile
martie ºi aprilie a continuat programul de
împãdurire, fiind plantate ºi ultimele suprafeþe din cadrul proiectului.
Totodatã, s-au efectuat ºi lucrãrile de
praºinã manualã a puieþilor ºi recepatul (retezatul) acestora. Aceastã operaþie de recepare este absolut necesarã întrucât nu
se ºtie dacã acest an este unul ploios sau
nu ºi atunci, obligatoriu, puieþii au fost retezaþi de la suprafaþa pãmântului, cu excepþia frasinului ºi a celor plecaþi deja în vegetaþie (jugastrul, paltinul). Astfel, din ceea
ce rãmâne în pãmânt va ieºi un singur lãstar ºi astfel, puietele îºi va putea dezvolta
rãdãcina. Practic, este un procedeu asemãnãtor tãiatului viþei de vie, adicã rãmân
„ochiuri” cât mai puþine, pentru ca vlãstarele sã poatã vegeta. „Insist foarte mult pe
ajutorul cetãþenilor în protejarea acestei
plantaþii de pãduri, deoarece existã foarte
multe efecte. S-au creat câteva sute de
locuri de muncã sezoniere, a câte cinci luni
de zile pe an, pe toatã durata proiectului de
cinci ani. Mi-ar fi pãrut bine sã vãd mai
mulþi cetãþeni din comunã care sã lucreze
la aceastã plantaþie, suma plãtitã pe ziua
de muncã fiind de 40 de lei, fãrã niciun fel
de normã. Astfel, oamenii îºi pot rotunji
veniturile. Din pãcate, foarte puþini oameni
din Mischii au participat iar astfel am fost

obligaþi sã aducem lucrãtori din alte localitãþi. Sper ºi-mi doresc din suflet ca, la urmãtoarele acþiuni de praºinã ºi ierbicidat sã
participe cât mai mulþi cetãþeni din comunã”, a declarat edilul ºef.
Un alt efect al aplicãrii acestui proiect
de împãdurire este faptul cã, prin instalarea vegetaþiei forestiere pe suprafeþe mari
ºi totodatã, prin înfiinºarea unor asociaþii
axate pe specii, gen stejar, tei, pãr sãlbatic,
frasin, jugastru, paltin, se realizeazã diversitate în peisaj, astfel cã aspectul zonei se
va îmbunãtãþi substanþial. Totodatã, prin
creºterea suprafeþei împãdurite se creazã
ºi condiþii optime pentru diversificarea speciilor de vânat.
Din punct de vedere ecologic, proiectul
va avea efecte benefice
- Reducerea poluãrii atmosferice prin
fixarea dioxidului de carbon din atmosferã,

ºtiut fiind faptul cã, pentru acumularea unui
metru cub de masã lemnoasã se consumã
o tonã de CO2
- Reþinerea prafului din atmosferã. Un
ha. de pãdure reþine 30 – 35 tone de praf
pe an.
- Reducerea vitezei vântului. În pãdure, viteza vântului se reduce cu aprox.
60 la sutã, comparativ cu terenul descoperit, ceea ce determinã scãderea intensitãþii
evaporãrii apei din sol, însemnând sporirea
producþiei agricole.
- Pãdurea are capacitatea de a reþine
apa din sol, cca. 10.000 metri cubi pe an pe
hectar, din care consumã 3.000 – 4.000
metri cubi, iar restul se înmagazineazã în
sol, alimentând stratul freatic, realizânduse ºi filtrarea apei.
- Repartizarea uniformã a stratului de
zãpadã, ceea ce duce la o mai bunã aprovizionare cu apã a solului.
- Împrospãtarea aerului prin consumul
de dioxid de carbon. Cca. 14 tone în fiecare an pentru hectar.
- Eliberarea de oxigen, necesar în procesul de fotosontezã, cca. 10 tone pe an
pentru fiecare hectar.
Pãdurea produce uleiuri volatile ºi fitoncide (5-30 kg. pe an pe ha.), substanþe cu
caracter bacteriostatic, foarte importante
pentru purificarea aerului. Nu în ultimul
rând, are loc ºi ecranarea acusticã, prin
reducerea nivelului de zgomot cu pânã la
50 la sutã. Iatã nenumãratele beneficii ale
acestei pãturi de pãdure, de care pot beneficia locuitorii comunei noastre, dacã vor
înþelege ºi vor participa la ocrotirea zonei.
Deocamdatã, aceste beneficii nu se vãd în
mod direct, însã ele vor fi vizibile în câþiva
ani de zile, odatã cu finalizarea proiectul ºi
închiderea masivului.
„Sã dea Dumnezeu ca acest an sã fie
ploios, pentru cã primul an este vital pentru
aceastã plantaþie, ºi sã ne putem bucura cu
toþii pe viitor de beneficiile acestei pãduri!”,
a declarat primarul Mischii-ului.
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Curãþenia în
în comunã,
comunã,
Curãþenia
„cartea de
de vizitã”
vizitã”
„cartea
Mischii-ului
aa Mischii-ului
Având în vedere faptul cã ne
aflãm în prima jumãtate a acestui
an ºi în preajma sãrbãtorilor pascale, comuna trebuie sã arate
exemplar, pentru a crea o imagine favorabilã tuturor celor care
trec prin Mischii sau chiar locuiesc aici.
Tocmai de aceea, mizez pe faptul cã suntem oameni gospodari ºi
îi îndemn pe cetãþeni sã aibã grijã de aspectul gospodãriilor, sã
cureþe rigolele, sã vãruiascã pomii ºi sã planteze flori. Numai dacã
fiecare dintre noi îºi dã interesul,
vom putea avea o localitate care
sã ne serveascã drept o adevãratã „carte de vizitã”.
Primarul Gheorghe Popa

Cabinet medical,
deschis la ºcoala
Mlecãneºti
Pentru locuitorii satului Mlecãneºti, anunþãm încã o datã
faptul cã s-a deschis cabinetul medical de la ºcoalã, programul
fiind de la ora 9.00 la ora 13.00, de luni pânã vineri. Sperãm
cã toþi cetãþenii care au nevoie de servicii medicale sã apeleze
cu încredere la medicii de aici, pentru cã scopul este acela de a
veni în ajutorul lor.

Info Politie
În acest an au fost înregistrate mai multe cazuri
de furturi de cazame de cupru din gospodãrii de pe
raza comunei Mischii. În urma verificãrilor au fost
identificaþi fãptaºii, în persoana numiþilor C.V. ºi V.C.
ca fiind autorii, întocmindu-se dosare de cercetare
penalã. Ambii au recunoscut fapta, însã prejudiciul
nu a fost încã recuperat. Conform surselor judiciare,
cele douã persoane identificate nu se aflã la prima
abatere.

Cu ocazia Sfântelor Paºti,
Poliþia comunei Mischii vã
ureazã multã sãnãtate, liniºte ºi
împliniri sufleteºti!
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CONTINUARE ÎN NUMÃRUL VIITOR
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Un
Un exemplu
exemplu de
de urmat!
urmat!

În aceastã rubricã a ziarului, ne-am
hotãrât sã aºternem pe hârtie câteva cuvinte despre o persoanã care, fãrã a avea
vreo obligaþie anume, a ales sã facã ceva
cu adevãrat deosebit pentru localitatea
Mischii. Este vorba despre Ion Maria, o
localnicã despre care am vorbit ºi într-un
numãr trecut al publicaþiei. Atunci vã pre-

zentam faptul cã domnia sa
a reuºit sã implementeze aici,
la Mischii, un proiect important finanþat din fonduri europene. Ei bine, de aceastã
datã, numele Mariei Ion este
legat de o lucrare de reparaþie la Biserica din satul
Motoci. La iniþiativã proprie
ºi, bineînþeles, cu sprijinul primarului Gheorghe Popa, Ion
Maria a investit bani din propriul buzunar pentru a ridica
un gard în jurul Bisericii.
„Am vrut sã fac ceva pentru aceastã zonã, iar acest
gard era necesar, mai ales cã
se apropie Sãrbãtorile Pascale iar biserica
trebuie sã arate cât mai bine”, susþine Ion
Maria.
Totodatã, aceasta a lansat ºi un îndemn
pentru toþi locuitorii din zonã, privind curãþenia în cimitirul de la bisericã. „Acum vom
avea un gard frumos care împrejmuieºte
biserica, însã îi îndemn pe oameni sã conti-

Informaþii ºcolare
Realizarile scolii nu vin singure, ele sunt
dependente de relatia scoala-familie-societate. Sufletul scolii sunt elevii si profesorii.
Scoala are o raspundere în dezvoltarea
personalitatii tinerilor. Una dintre functiile
sale este de a îmbogati sistemul de reprezentari de sine ale elevilor.
In acest sens, profesorii au ajutat elevii
sa aiba incredere in fortele proprii; participarea la concursuri scolare au fost incununate de succes, unii dintre elevi participand
la etapa judeteana de limba romana, limba
franceza si geografie, rezultatele lor au fost
foarte bune, precum si cele de la concursurile nationale si internationale (Veliscu Andreea 180 puncte la limba franceza, Popa
Gabriel 181 puncte la limba engleza).
Metodele si continuturile invatarii raspund atat intereselor, nevoilor si cerintelor
individuale cat si celor de grup. In acest
context, ca invatatori avem rolul de a-i
ajuta pe elevi sa devina raspunzatori de
propria formare.
Lectiile cu abordare interdisciplinara a
continuturilor raspund preferintelor cat mai
multor elevi si le permit o manifestare deosebita a personalitatii. Invatarea prin cooperare, munca in echipa formeaza caracteristici pozitive ca: prietenie, solidaritate,
perseverenta, responsabilitate; combate
indiferenta, egoismul, infatuarea. Acest lucru se poate vedea din spectacolele de
dans popular, spectacole artistice pe care
elevii le ofera cu prilejul serbarilor scolare,

in cadrul competitiilor din parteneriate cu
alte scoli (intreceri sportive pe echipe).
Strategiile moderne pun accentul pe contactul direct cu problemele vietii, ale muncii practice, sunt concrete, cultiva spiritul
aplicativ, experimental, incurajeaza initiativa, creativitatea, stimuleaza efortul de autocontrol si ajutorul reciproc. In cadrul procesului instructiv-educativ, un rol deosebit
il au activitatile extracurriculare, percepute din ce in ce mai mult ca o necesitate in
modelarea personalitatii copiilor. Astfel ca
elevii nostri sunt implicati in activitati si proiecte diverse ( unele le-am amintit cu un alt
prilej). Dintre acestea, cele mai recente
activitati ale noastre au fost: „Expozitia de
martisoare”-1 martie, „De ziua ta, mamico”-8 martie, „Miss primavara”, parteneriatul cu revista Oscar unde elevii claselor
I-IV au participat la Parada Martisoarelor
desfasurata la Muzeul Olteniei din Craiova, iar eleva Turcu Luiza a castigat premiul I, vizita elevilor din clasele I-IV la Muzeul Olteniei unde au admirat Salonul de
masti din diferite zone ale tarii, „Sarbatori
crestine- PASTELE”, expozitie tematica
de desene, oua incondeiate si prezentari in
power point realizate de elevi cu tema „Invierea Domnului-prilej de bucurie pentru toti
crestinii”.
Este cunoscut faptul ca personalitatea
umana se imbogateste si se formeaza treptat, din aspecte cat mai cuprinzatoare ale
lumii inconjuratoare. De aceea activitatea

nue ceea ce am început eu, prin a face
curãþenie în cimitir. Mãcar o datã pe an, în
perioada Sfintelor Paºti, trebuie sã dea buruienile la o parte ºi sã se îngrijeascã de
aceste locuri unde se odihnesc apropiaþii
lor”, a spus Ion Maria.
Din punctul nostru de vedere, astfel de
oameni gospodari sunt un exemplu pentru
toþi locuitorii din satele Mischii-ului, pe care
ar trebui sã-l urmeze cât mai mulþi cetãþeni.
copilului nu trebuie sa se limiteze la spatiul
si timpul scolar, acesta trebuie sa ia contact cu mediul natural si social ce presupune o gama mai larga de relatii, de comportamente. Scoala noastra a participat cu
mare drag la actiuni nationale, „Let’s do it,
Romania”( septembrie2010) si „Romania
prinde radacini”(martie 2011), in cadrul
carora elevii si profesorii au participat la
marea curatenie si, respectiv, la plantat de
pomi pe care i-au si udat ulterior. Cunoasterea mediului si a naturii inconjuratoare
presupune si practica, de aceea invatatorii
si profesorii au propus doua excursii in tara:
Orsova, Cazanele mici, Cazanele Mari,
Herculane, in luna mai 2011, iar in luna iunie la Calimanesti, manastirile Ostrov, Turnu, Cozia, Transfagarasan, Balea Lac, Balea Cascada, Barajul Vidraru.
Colaborarea cu familia s-a concretizat
intr-un program comun de activitati ale scolii cu aceasta. Au fost incluse lectorate cu
parintii, sedinte, consultatii la diferite discipline scolare, vizite la domiciliul elevului,
serbari scolare etc. Parintii au vazut in
scoala un colaborator. Educatia in familie
devine astfel un proces de pregatire pentru
viata, prin intampinarea si rezolvarea problemelor de viata.Modelul moral-civic propus de scoala (un comportament civilizat,
demn, tolerant, bazat pe cinste, corectitudine, prietenie) gaseste un raspuns pozitiv
in familiile unde aceste valori sunt puse la
loc de cinste.
Cu prilejul sarbatorii Pastelui,colectivul
de cadre didactice de la Scoala cu clasele
I-VIII Mischii va ureaza ca Invierea Domnului sa va aduca in case lumina, dragoste,
intelegere si sanatate!
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HAR, MILA SI PACE DE LA HRISTOS-DOMNUL NOSTRU,
IAR DE LA NOI PARINTESTI BINECUVANTARI!
“Nu stiti ca toti cati in Hristos
Iisus ne-am botezat, intru moartea
Lui ne-am botezat? Deci ne-am ingropat cu El in moarte, prin botez,
pentru ca, precum Hristos a inviat
din morti, prin slava Tatalui, asa sa
umblam si noi intru innoirea vietii.”
(Romani 6, 3-4)
Hristos a inviat!
Preacuviosi si Preacucernici
Parinti, Iubiti credinciosi si credincioase,
Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a hotarat ca anul acesta 2011 sa fie “Anul omagial al Sfantului Botez si al Sfintei Cununii” in
Patriarhia Romana.
Sfintii Apostoli si Sfintii Parinti
ai Bisericii ne invata ca intre Taina
Mortii si Invierii lui Hristos si Taina Botezului crestinilor este o legatura spirituala sfanta si de viata
facatoare. Lumina si puterea Invierii lui Hristos sunt lumina si puterea Sfantului Botez. De aceea, in
Biserica primelor veacuri, Botezul
crestinilor adulti se savarsea in
noaptea de Pasti, fiind numit si “luminare”, iar cei botezati se numeau
“luminati” (Nota: Cf. A.-G. HAMMAN, Le Bapteme d’apres les Peres de l’Église, Éditions Migne, Paris 1995, p. 19-20); ei purtau haine
albe in toata saptamana de dupa
Pasti, numita si “Saptamana luminata”.
Taina Botezului, in dimensiunea
sa pascala, a fost prefigurata in
Vechiul Testament atat prin Noe,
care a fost salvat de potop folosind corabia-prefigurare a Bisericii
(cf. Facere cap. 6-9; 1 Petru 3, 2021), cat si prin iesirea poporului ales
din robia Egiptului, trecerea prin
Marea Rosie (cf. Iesirea 12, 1-51 si
13, 1-16; 1 Corinteni 10, 1-2) iar apoi
trecerea prin Iordan (cf. Iosua 4, 110) si intrarea in Tara Fagaduintei.
(Nota: Despre interpretarea patristica a acestor simboluri vezi Lothar
HEISER, Die Taufe in der orthodoxen Kirche, Paulinus-Verlag Trier,
1987, p. 143-199)
Intelesul adanc si tainic al Botezului crestin ca moarte si inviere
impreuna cu Hristos este temeiul
intregii vieti crestine.
Moartea a venit in lume ca urmare a pacatului neascultarii lui
Adam fata de Dumnezeu, izvorul
vietii si al nemuririi (cf. Romani 5,
17-19). Omul insa nu a cazut in pacat din proprie initiativa, ci pentru
ca a fost inselat de diavolul (cf.
Facere 3, 1-6, 13, 24; 2 Corinteni 11,
3; Ioan 8, 44). De aceea, Hristos,
Noul Adam, indata dupa botezul Sau
in Iordan, Se lupta cu ispitele lacomiei care vin de la diavol: ispita de
a inlocui pe Dumnezeu cu lumea
materiala, ca si cand omul ar fi doar
o fiinta biologica, nu si spirituala;
ispita de a stapani lumea exterioara, pierzandu-si insa libertatea in-

terioara a sufletului care vine din
comuniunea omului cu Dumnezeu;
si ispita slavei desarte sau a afirmarii omului prin orgoliu (cf. Matei
4, 1-11; Marcu 1, 13; Luca 4, 2-13).
Iar in partea finala a vietii Sale
pamantesti, Hristos, Noul Adam,
respinge ispitele durerii, pregatite
de puterile diavolesti ascunse in
oamenii care Il urau pe nedrept pe
Hristos si incercau sa-L duca la
neascultare fata de Dumnezeu si la
ura fata de oameni. Insa, prin smerita ascultare fata de Dumnezeu
pana la moarte (cf. Luca 23, 46; Filipeni 2, 4-10; Romani 5, 19) si prin
iertarea greselilor dusmanilor Sai
(cf. Luca 23, 34), Hristos Domnul a
biruit puterile demonice, si “le-a dat
de ocara in vazul tuturor, biruind
asupra lor prin cruce” (Coloseni 2,
15), transformand astfel moartea ca
plata (pedeapsa) a pacatului neascultarii in moarte ca iubire fata de
Dumnezeu prin ascultare de El si
iubire fata de oameni prin iertarea
lor.
Iar pentru ca iubirea smerita a
lui Hristos ca om a fost mai tare
decat pacatul si moartea, Dumnezeu L-a inviat din morti si I-a daruit
viata si slava vesnica (cf. Filipeni
2, 4-10). Iubirea aceasta smerita si
preaslavita a lui Hristos Cel Rastignit si Inviat se daruieste omului
prin harul Sfantului Botez, pentru
ca omul care se uneste cu Hristos
sa poata birui pacatul si rautatea
demonilor si sa dobandeasca viata
vesnica in slava Preasfintei Treimi.
Astfel, Botezul este Taina prin care
ne lepadam de Satana si ne unim
cu Hristos. De aceea, cel ce doreste sa se boteze este intrebat: “Te
lepezi de Satana?”, “Te unesti cu
Hristos?” Iar el raspunde: “Ma lepad de Satana!” si “Ma unesc cu
Hristos!” Acest legamant de la Botez sau acest vot baptismal devine
programul duhovnicesc sau lupta
crestinului cu pacatul in toata viata sa pe pamant. Prin marturisirea
dreptei credinte si prin Sfantul Botez se iarta omului pacatul stramosesc si toate pacatele facute pana
la Botez, se daruieste harul infierii
si arvuna invierii intrucat el trece
de la existenta fara Hristos, la viata
cu Hristos si in Hristos, Care a zis:
“Cel ce crede in Mine chiar daca va
muri (cu trupul) viu va fi (cu sufletul)” (Ioan 11, 25).
Iubiti fii si fiice duhovnicesti,
Intrucat la Botezul Domnului in
apele Iordanului, S-a aratat Sfanta
Treime, adica Tatal a marturisit ca
Iisus Hristos, Dumnezeu–Omul,
este Fiul Sau Cel iubit, iar Duhul
Sfant a intarit acest cuvant adevarat al Tatalui (cf. Matei 3, 13-17),
Botezul crestin se savarseste in
numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. Astfel, prin Botezul in
apa si in Duh omul credincios refa-

ce legatura sa de viata si iubire
eterna cu Sfanta Treime, deoarece a fost creat dupa chipul Preasfintei Treimi cand Dumnezeu a
zis: “Sa facem om
dupa chipul si
asemanarea Noastra” (Facere 1, 26).
Prin Botezul in
apa si in Duhul
Sfant noi ne unim
cu intreaga Sfanta Treime. In acest
sens, Parintele Staniloae zice:
“Botezul pune pe primitorul lui
in relatie intima nu numai cu Hristos, ci cu intreaga Sfanta Treime,
caci Hristos este Fiul Tatalui si ne
face si pe noi, in Sine, fii ai Tatalui,
eliberandu-ne de robia stihiilor
impersonale si a patimilor”. (Nota:
Preot prof. dr. Dumitru STANILOAE, Teologia Dogmatica Ortodoxa, editia a II-a, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti
1997, vol. III, p. 42)
Prin Botezul in apa si in Duhul
Sfant ca unire cu Hristos Cel Rastignit si Inviat, primim nu numai iertarea pacatelor, ci si harul infierii,
intrucat “celor cati L-au primit (pe
Hristos), care cred in Numele Lui,
le-a dat putere ca sa se faca fii ai lui
Dumnezeu, care nu din sange, nici
din pofta trupeasca, nici din pofta
barbateasca, ci de la Dumnezeu sau nascut” (Ioan 1, 12-13).
Apa Botezului a fost numita de
unii Sfinti Parinti nu numai icoana
a mormantului lui Hristos, ci si “sanul maternal” al Bisericii, din care
se nasc fiii ei duhovnicesti, dupa
chipul maternitatii Fecioarei Maria.
(Nota: Vezi SFANTUL CHRIL AL
IERUSALIMULUI, Cateheza 20, 4;
DIDIM CEL ORB, Despre Sfanta
Treime, II, 13; cf. A. HAMMAN,
art. “Bapteme”, in: Dictionnaire encyclopédique du Christianisme ancient, Paris, Cerf, 1990, p. 333)
“In Botez, zice Teodor de Mopsuestia, apa devine un san pentru
cel care se naste, iar harul Duhului
(Sfant) formeaza pe cel care este
botezat pentru a doua nastere.”
(Nota: TEODOR DE MOPSUESTIA, Omilii catehetice, 14, 9; cf. Olivier CLÉMENT, Sources. Les mystiques chrétiens des origines. Textes et commentaries, Paris, Stock,
1992, p. 95)
Cei care, in Biserica, lucreaza
prin harul Duhului Sfant la formarea de fii si fiice duhovnicesti devin parinti duhovnicesti. Acestia
sunt in primul rand preotii insotiti
de nasii care boteaza, precum si toti
duhovnicii sau invatatorii duhovnicesti care inteleg ca infierea baptismala are ca scop mantuirea omului, adica invierea omului din pacat
si pregatirea lui pentru invierea cea
de obste si pentru viata vesnica.
De aceea, la sfarsitul Simbolului

credintei, rostit
de trei ori inainte
de Botez, se spune: “Marturisesc
un Botez spre iertarea pacatelor si
astept invierea mortilor
si viata veacului ce va
sa fie.”
Intrucat
Sfantul Botez este
inceputul mantuirii
omului si arvuna
vietii vesnice traite in iubirea Preasfintei Treimi, fericiti sunt parintii
care dau nastere la copii si apoi ii
boteaza ca sa devina in Hristos fii
ai lui Dumnezeu dupa har si fii duhovnicesti ai Bisericii, pentru ca in
Duhul Sfant sa poata numi Tata pe
Dumnezeul Cel ceresc (cf. Romani
8, 16; Galateni 4, 6) si sa traiasca
pururea bucuria pascala de a simti
in viata lor cum lucreaza “harul
Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatal si impartasirea Sfantului Duh” (2 Corinteni 13, 13).
Astfel, viata crestina devine o
cultivare si o rodire permanenta a
darurilor Duhului Sfant primite la
Botez, si pecetluite cu Sfantul si
Marele Mir de preot zicand: “pecetea darurilor Duhului Sfant”.
Prin marturisirea dreptei credinte si prin harul Sfantului Duh primit
la Sfantul Botez, Hristos locuieste
in inimile celor botezati (cf. Efeseni
3, 17-18) si ii pregateste pentru invierea cea de obste si pentru viata
vesnica (cf. Romani 6, 22-23; Ioan
6, 40 si 47).
Iubiti frati si surori in Domnul,
Precum odinioara, astazi Mantuitorul Iisus Hristos ne indeamna
zicand: “lasati copiii sa vina la Mine
si nu-i opriti” (Matei 19, 14; Marcu
10, 14; Luca 18, 15).
Credinta copiilor este inspirata
si sustinuta de credinta si iubirea
parintilor pentru ei. Credinta copiilor este unita cu dorinta lor de a fi
iubiti si de a iubi. Cand Biserica le
arata copiilor iubirea lui Hristos
pentru ei, acestia iubesc Biserica si
devin icoane de nevinovatie si bunatate care ii orienteaza pe adulti
spre Imparatia cerurilor (cf. Matei
18, 3; 19, 14; Luca 18, 16).
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Invitaþii
speciali la
eveniment:
Marius
Mãgureanu
Cristian
Bãnãþeanu
Camelia
Bãlmãu
Lavinia
Bârsoghe
Manuela
Motoc

din ediþia
ediþia 2010
2010 aa zilei
zilei Mischii-ului
Mischii-ului
Aspecte
Aspecte din

Ziua Mischii-ului,
la a doua ediþie!
Evenimentul va avea loc la
Cãminul Cultural, în data 25
aprilie 2011, la ora 13.00

„Mã bucur foarte mult pentru cã vã pot invita,
dragi cetãþeni, la cea de-a doua ediþie a zilei
localitãþii noastre. Este o mare sãrbãtoare pentru
toþi locuitorii acestei comunitãþi, mai ales cã este
chiar a doua zi a Învierii.
Vreau ca, în aceastã zi, sã fim cu toþii împreunã
la ceas de sãrbãtoare ºi sã marcãm evenimentul
aºa cum se cuvine. Aºadar, vã invit luni, 25
aprilie, în cea de-a doua zi de Paºti, la Cãminul
Cultural.
Vã aºtept cu inima deschisã, începând cu ora
13.00, sã fiþi prezenþi la un spectacol de neuitat,
cu interpreþi de marcã ai muzicii populare româneºti. Mai mult, seara se va încheia cu un splendid foc de artificii”

Primãria a amenajat spaþii pentru
micii comercianþi, care vor oferi
doritorilor mici, fripturi ºi bere.
CMYK

