Aanleveren stukjes
De eerst volgende Two4You
verschijnt 10 Febr wil je hier een
stukje in geplaatst hebben lever
dit dan in voor 3 Jan.
Aan: Wilco Neerhof ,
Spreeuwenhof 57 ,7051 XJ
Varsseveld
Tel: 0315-242819
e-mail:
kerkleven.two4you@gmail.com
De christelijke wortels van Valentijnsdag
Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra
aandacht geven met cadeautjes, bloemen, of kaarten.
Valentijnsdag wordt gevierd op 14 februari. Hoewel Valentijnsdag behoorlijk commercieel is geworden heeft het
duidelijke christelijke wortels.
Sint Valentinus
Sint Valentinus was bisschop in Terni (Italië) en stond
bekend om zijn betrokkenheid bij de armen, ouderen en
kwetsbaren in de maatschappij. Hij zocht hen geregeld op
en nam altijd een bloemetje mee. De legende vertelt dat
hij bovendien een toegewijd verzorger was van de bloementuin in het klooster waar hij woonde. Van heinde en
verre stroomden bewonderaars toe om zijn tuin te bezichtigen. Aan jonge paartjes schonk de bisschop een fraaie bloem als symbool van trouw en genegenheid.
Rond 270 na Christus stierf Sint Valentinus de marteldood in Rome. Over het jaartal bestaat enige twijfel, maar over de sterfdag is
iedereen het eens: 14 februari, de latere Valentijnsdag. Zijn graf werd druk bezocht, vooral door verloofden die zijn zegen over hun
toekomstig huwelijk wilden afsmeken. St.-Valentinus wordt vaak afgebeeld met het zwaard waarmee hij onthoofd is.
Verhalen of legenden over Sint Valentijn of Valentius
Valentius was bisschop in de tijd dat keizer Claudius II aan de macht was. Zijn rijk was erg groot en om dat goed te bewaken waren
veel mannen nodig die in zijn leger dienden. Om de kwaliteit van zijn leger te garanderen was één van zijn eisen aan zijn soldaten
dat ze niet mochten trouwen. Een geliefde thuis zorgde immers alleen maar voor afleiding.
Volgens de legende kwam een jong paar bij bisschop Valentijn met het verzoek hen te trouwen. De man was een heidense soldaat,
de vrouw een Christen. Valentijn vond de liefde zwaarder wegen dan de wetten van de keizer en huwde het stel. Al gauw kwamen
meerdere paren met hetzelfde verzoek. Hij werd aangegeven en gearresteerd. Toen hij voor de keizer moest verschijnen probeerde
hij die te bekeren. Claudius voelde zich beledigd en liet Valentijn martelen en onthoofden. Dat gebeurde op 14 februari, maar het
jaar is onduidelijk. (NB: Claudius II regeerde van september 268 tot januari 270, dus dan zou het 14 februari 269 moeten zijn.)
Voor het vonnis werd uitgevoerd, zag hij nog kans het dochtertje van de gevangenisbewaarder een briefje toe te stoppen. Van je
Valentijn, stond erop.
Volgens een ander verhaal kwam een belangrijk man bij de toen al in de gevangenis zittende Valentijn met het verzoek zijn blinde
dochter te genezen. Valentijn zorgde voor een geneesmiddel, maar dat werkte niet. Op de dag van de onthoofding probeerde de
vader van het meisje nog wanhopig de uitvoering van het vonnis tegen te gaan, maar tevergeefs. Na de terechtstelling ontving het
blinde meisje een klein briefje van Valentijn, waaruit een gele bloem viel (als mensen hem om raad vroegen gaf hij hen een bloem,
vandaar de bloemengroet op Valentijnsdag). Op het briefje stond ‘Van Valentinus’ wat ze zelf kon lezen omdat ze plotseling kon
zien. Volgens de legende bekeerde de vader zich na deze wonderbare
genezing tot het christendom.
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