
10.000 de credinciosi asteptati sa ia Aghiasma Mare

   Enoriasii bisericilor ortodoxe din Sibiu vor pleca de la bisericile de care tin, spre centrul orasului.
Credinciosii se vor aduna in fata scenei din Piata Mare. Aici, la ora 12, Sfanta Liturghie va fi savarsita de
i.P.S. Laurentiu Streza -Arhiepiscopul Sibiului si Mitropolitul Ardealului, impreuna cu un sobor de
preoti, diaconi, preoti consilieri si preoti profesori.  Conform parintelui paroh Ioan Cosa, intregul sobor va
fi alcatuit din 80 de persoane, iar la sarbatoarea Botezului Domnului sunt asteptati peste 10.000 de
oameni, dornici sa primeasca atat binecuvantarea Iordanului cat si sa duca acasa, in peturile oferite de
Mitropolia Ardealului,
  
  Aghiasma Mare. in acest sens, organizatorii vor inlocui butoaiele mici cu trei butoaie mari, fiecare avand
o capacitate de 300 de litri de apa. @.P.S. Laurentiu este convins ca dupa Sfanta Treime, numita
"Aratarea Domnului" sau "Epifania", enoriasii vor duce pacea in case.
  
  Pacea din case si gerul spargator de pietre nu sunt singurele "evenimente" pe care Boboteaza poate sa ni
le pregateasca, pentru ca, daca ne aruncam ochii prin credintele populare ale romanilor, dar si prin
calendarul cel vechi, vom descoperi o sumedenie de practici si obiceiuri, superstitii si credinte care, de
cele mai multe ori, incheie un ciclu inceput in Ajunul Craciunului si ii pregatesc pe oameni pentru
Sfantul Ion, dar si pentru un an mai bun decat cel precedent.
  

   Cerurile se deschid doar pentru cei curati  
  Pe 6 ianuarie, toata suflarea crestineasca serbeaza Boboteaza. Cunoscuta drept Botezul Domnului,
Boboteaza alaturi de ziua Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul si inaintemergatorul Domnului, praznuita in
7 ianuarie, marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna dedicate nasterii lui Iisus Hristos. Mai mult, aceasta
este una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul crestin ortodox si catolic, fiind praznuita asa
cum se cuvine. Cu dragoste si frica de Dumnezeu.
  
  Acesta este si momentul in care se spune ca se deschid cerurile. Oamenii vechi insa sunt convinsi ca nu
toata lumea poate vedea minunea, ci doar cei buni si curati la suflet, care tot in aceasta perioada ii pot cere
Domnului implinirea dorintelor. Şi pentru ca multe dintre intamplarile neobisnuite nu le sunt vizibile
decat celor alesi, tot ei ar putea vedea cum, in noaptea de Boboteaza, plesnesc de ger ouale de corb, puii
deschizandu-si aripile si incercand sa zboare.
  
  Colindul, strict interzis
  
  Boboteaza este si cea dupa care este complet interzis colindul, "regula" care intra, dealtfel, in vigoare
odata cu trecerea Craciunului. Cei care insa se incumeta sa colinde dupa ziua de 6 ianuarie, trebuie sa fie
pregatiti sa aiba scurgeri din urechi.
  
  Şi pentru ca ziua aceasta este in primul rand una a botezului, una dintre tainele bisericesti, tot acum se
sfintesc apele, se face agheasma mare undeva, langa o apa, pentru ca apoi sa fie luata de oameni care isi
stropesc gospodaria si o pastreaza pentru zile negre. Tot acum se zice ca in momentul in care preotul
arunca in apa crucea, necuratii ies din apa si o iau la fuga pe camp. Muritorilor nu le e dat, insa, sa-i vada.
ii observa lupii, care se iau dupa ei, le rup pantecele si le varsa matele.
  
  intru bogatia recoltelor
  
  Pentru ca este vorba despre o mare sarbatoare, romanii au grija, inca de pe acum, sa-si asigure o recolta
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bogata. Postul inceput inca din ajunul Bobotezii e una dintre practici, oamenii fiind convinsi ca
nemancarea le va aduce bogatie. Ba mai mult, in anumite locuri din tara, inainte sa manance, femeile
aduna cenusa din vatra, pentru a o risipi primavara pe camp, zicand: " Cum n-am mancat eu in dimineata
ajunului de Boboteaza, asa sa nu-mi manance lighioanele roadele" . Şi aceasta nu e singura, pentru ca prin
unele sate stapanele casei obisnuiesc sa coaca turta vacii chiar de Boboteaza, urmand sa o dea de mancare
vacilor din gospodarie, dimpreuna cu taratele, pentru a fi laptoase. "Alte femei, incepand de la Ajun si
pana la Boboteaza dau paserilor de mancare dintr-un vas cu doage, ca sa fie gainile ingradite si sa nu
scurme samanaturile din gradina. Nu se striga din gura, caci le mananca uliul. Numai dupa ce preotul a
sfintit agheasma, se poate striga, caci atunci toate dihaniile au fugit pe pustiu", scrie, printre altele, Tudor
Pamfile, in "Sarbatorile la romani".
  
  Pentru ca Boboteaza si Sfantul Ion incheie un ciclu, tot pana la 6 ianuarie femeile pastreaza in cuptor o
piatra pe care au pus-o aici in Ajunul Craciunului. Bolovanul va fi scos afara taman in noaptea de
Boboteaza, pentru a le da asigurari gospodinelor ca uliul nu se va atinge de puii lor. Pentru a avea efect,
insa, trebuie rostit si un descantec: "Cum dorm toti oamenii si nimeni nu vede, asa sa nu vada uliul puii
mei, ci sa stea impietrit si incremenit!"
  
  Fara cearta, bataie ori cernutul fainii
  
  Multe si marunte sunt credintele de Boboteaza ale romanilor, spunandu-se ca acum e bine ca hainele sa
fie stropite de preot cu agheasma pentru a fi ferite de molii, totodata fiind interzisa bataia copiilor. Ca sa
nu faca bube in timpul anului. Tot astazi mai este interzisa cearta dintre femeie si barbat, cei care vor sa
puna stavila inmultirii purecilor, fiind sfatuiti sa nu cearna faina. 
  
  Iar daca e sa-l ascultam pe Gh. F. Ciausanu in cartea sa "Superstitiile poporului roman", un efect
pozitiv, mai ales in bunul mers al oilor pare sa fie untura care se scoate de la un porc negru taiat in ziua de
Ignat. Aceasta era folosita in practici magice, dar poate fi dusa de Boboteaza la biserica, pentru a fi
botezata de preot. Ea nu va fi tinuta in pod pentru mancare, ci ca sa trateze (prin ungere) durerile si
junghiurile de picioare.
  

Cuvinte cheie: piata mare  cum  sibiul  biserica  noaptea  iasi  laurentiu streza  rent  despre  asigurari
mitropolitul ardealului  mitropolia ardealului  ilie  dorn  anc  sip  dureri  chei  arhiepiscopul sibiului  iisus
hristos  piatra  &lt;/strong  persoane  icil  cal  far  tamplar
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