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    www.coronapress.ro/index.php?page=articol&id=11319 Vineri, 12 noiembrie 2010   Un cadou de la Dumnezeu   
Ziua de 8 septembrie este prilej de mare s&#259;rb&#259;toare pentru cre&#351;tinii care pr&#259;znuiesc cu mare
bucurie Na&#351;terea Maicii Domnului-Sfânta Maria Mic&#259;.
 În ora&#351;ul de sub Tâmpa s&#259;rb&#259;torirea are o dubl&#259; semnifica&#355;ie întrucât, începând de
ast&#259;zi 8 septembrie 2010 pân&#259; la sfâr&#351;itul veacurilor, Fecioara Maria va fi ocrotitoarea municipiului
Bra&#351;ov. Excep&#355;ionala initia&#355;iv&#259; apar&#355;ine bra&#351;ovenilor. Scriitorul Mircea Brenciu,
pictorul Gabriel Stan, Liviu Pandele, academicianul Alexandru Surdu, au ini&#355;iat aceste demers excep&#355;ional
&#351;i au ob&#355;inut acordul Sfântului Sinod, al Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel,
ob&#355;inând prin intermedierea extrem de bine sus&#355;inut&#259; a Mitropolitului Ardealului, dr. Lauren&#355;iu
Streza, vestea cea mare pentru bra&#351;oveni. ,,Maica Domnului ca Maic&#259; a Bisericii Cre&#351;tine Universale,
trebuie s&#259; fie &#351;i este constituit&#259; ca un principiu de unitate a credin&#355;ei într/Unul Dumnezeu
&#351;i în Fiul S&#259;u, Domnul nostru Isus Christos. În acest punct definitoriu apare rolul excep&#355;ional al Sfintei
Marii, ca Mam&#259; a Celui prea curat. Noi &#351;tim c&#259; nicio maic&#259; nu do¬re&#351;te ca fiii ei s&#259;
fie dezbina&#355;i. Cu atât mai mult Maica Domnului, care este Maica tuturor cre&#351;¬tinilor &#351;i îi cheam&#259;
pe to&#355;i s&#259; fie una, s&#259; fie fra&#355;i a&#351;a cum sunt fiii aceleia&#351;i mame" - afirma marele
teolog ortodox Antonie Pl&#259;m&#259;deala(+). 
 Extraordinar! Dup&#259; 20 de ani, misterul ,,Miracolului de la Bra&#351;ov", cum il denumea scriitorul &#351;i
politologul Stelian T&#259;nase, poate fi dezlegat. Duhul Sfânt al Maicii Domnului a fost prezent &#351;i in sala
Teatrului Dramatic, în 8 septembrie 1990, întruchipat într/o floare aflat&#259; în mâna unui copil, când a declan&#351;at
,,împ&#259;carea istoric&#259;" între reprezentan&#355;ii muncitorilor &#351;i intelectualilor din România. Amintesc
c&#259;, atunci, a avut loc simpozionul ,,Primei Întruniri a Rezisten&#355;ei Române", desf&#259;&#351;urat în zilele
de 7 &#351;i 8, urma&#259;, în 9 septembrie 1990, de un miting in Pia&#355;aa Sfatului, din ini&#355;iativa
Mi&#351;c&#259;rii ,,15 Noiembrie 1987" - presedinte al mi&#351;c&#259;rii fiind subsemnatul. Constat ast&#259;zi
c&#259; exist&#259; o leg&#259;tur&#259; tainic&#259; între ,,Miracolul"de acum fix 20 de ani &#351;i ini&#355;iativa
de azi a bra&#351;ovenilor care au promovat &#351;i realizat în fapt ca Sfânta Fecioar&#259; Maria s&#259; fie oficial
Ocrotitoarea Municipiului Bra&#351;ov. Nimic nu este întâmpl&#259;tor &#351;i iat&#259; c&#259;, în ace&#351;ti ani,
când dezbinarea românilor are un caracter mult mai profund &#351;i mai tragic, asemenea ini&#355;iative
cap&#259;t&#259; contur. Un contur cu atât mai subtil &#351;i mai trainic, cu cât acesta impune ideea c&#259; românii
î&#351;i pot salva &#355;ara &#351;i unitatea numai prin mijlocirea credin&#355;ei str&#259;bune.
Credin&#355;&#259; din care Maica Domnului face parte cu putere, dragoste &#351;i puritate, înc&#259; din primele
zile ale încre&#351;tin&#259;rii apostolice valahe. Ca un arc peste timp, Mircea Brenciu &#351;i Gabriel Stan, martori la
,,momentul mirific"de acum dou&#259; decenii, au contribuit major ca acest Cadou de la Dumnezeu s&#259;
devin&#259; o realitate pentru bra&#351;oveni: Sfânta Fecioar&#259; Maria - Ocrotitoarea Municipiului Bra&#351;ov. 
 Mircea Sevaciuc
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