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DE VORBÃ CU CITITORUL

I
Î

ubiţi cititori,

ntr-o lume atât de legatã de
materie şi de trup, existã şi
lucruri care transcend mizeria cotidianã, „frumuseţi” pe
care le-am însemnat aici, în
fiecare cuvânt şi rând dãruit
domniilor voastre prin paginile revistei noastre, cu
aleasã dragoste şi preţuire
şi, cu dorul de a vã bucura
de întâlnirea cu ele.

F

acem aşadar prilej, ca
fiecare cuvânt, sã fie o
întâlnire nepreţuitã, asemenea unei icoane. Aşa cum
cinstind icoana, cinstea se
urcã la chipul înfãţişat în
ea, tot aşa cinstirea omului,
a chipului lui Dumnezeu, se
urcã la cinstirea însãşi a lui
Dumnezeu.

S

fântul Isaac Sirul, ne dã o
minunatã învãţãturã:

„Când te întâlneşti cu aproapele tãu, sileşte-te sã-l cinsteşti
mai presus de mãsura lui.
Laudã-l chiar şi pentru cele ce
nu le are... spune-i tot binele şi
tot ce este spre cinstirea lui…”

Î

n fiinţa românului este sãdit de la bun început, dorul dupã Dumnezeu, iar istoria
noastrã ca şi neam, demult a arãtat acest
fapt de netãgãduit. Românul a dãinuit în
istorie prin exemplele sale de credinţã,
nezdruncinate. Trebuie sã ştim sã iubim
fiecare palmã de pãmânt românesc cãci,
ea poartã în adâncul sãu atâta dragoste
şi jertfã, atâta frumuseţe şi spiritualitate,
atâta culturã şi tradiţie, dar şi durere şi
frãmântare, din care au ieşit însã sublime
creaţii, în artã, în muzicã şi poezie, port şi
literaturã, poporul nostru îmbogãţindu-se
astfel cu adevãrate şi minunate comori.

A

vem o istorie şi o culturã de o frumuseţe, cum rar se poate vedea, avem
cãrturari şi cronicari desãvârşiţi, voievozi
de mare cinste, biserici şi mãnãstiri atât
de frumos împodobite care poartã în ele
veacuri de mãrturisire de creştinism şi românism, avem încã duhovnici destoinici şi
foarte iscusiţi, sfinţi şi mãrturisitori care ne
ocrotesc în toatã vremea, avem şi un... Eminescu şi un Creangã, un Enescu şi un Ciprian Porumbescu, un Brâncuşi... Ce poate fi
mai de preţ decât asemenea bogãţii?!

S

m fost binecuvântaţi de
Bunul Dumnezeu a ne
naşte români şi creştini în
acelaşi timp.

au ce poate fi mai minunat şi mai de
preţ decât copiii noştri?! Noi trãim prin
ei şi pentru ei şi, tocmai de aceea suntem
cu toţii atât de responsabili faţã de ei, de
cum îi creştem, educãm şi îngrijim, pentru
a-i pãstra pe ei, suflete curate şi integre. La
poarta sufletelor lor, se bate cu multã tãrie,
înţelegere, rãbdare şi dragoste nesfârşitã.
Ei sunt ai noştri, deci ce iubire ar fi aceea
dacã îi vedem mergând pe drumul spre
prãpastie?!

N

T

A

u se poate spune cã eşti
român, fãrã a spune cã
eşti şi creştin deopotrivã.

ocmai de aceea, cu multã luare aminte, noi toţi, ca şi pãrinţi, ca şi şcoalã,
societate sau bisericã, împreunã suntem
rãspunzãtori de „sãnãtatea” fiinţei copii-
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lor noştri, de azi, de mâine şi de totdeauna. Iar ei, copilaşii şi tinerii noştri, sã ştie sã
primeascã învãţãtura, s-o respecte şi sã o
iubeascã la rându-le, cãci numai astfel, vor
fi demni de înaintaşii lor şi bine plãcuţi lui
Dumnezeu.

P

e parcursul întregului lor drum, pas cu
pas, ei au nevoie sã ştie cã sunt iubiţi
şi cã nu sunt singuri. Nu existã o suferinţã
mai mare decât aceea de a fi singur. Îl au
totdeauna pe Dumnezeu de partea lor, numai portiţa sufletului trebuie deschisã... şi,
ne au pe noi, pãrinţii lor, naturali şi spirituali, de acasã, de la şcoalã sau bisericã.

C

onvingerile acestea sunt strãvechi, cât
istoria noastrã. Suntem un popor minunat, avem o Ţarã Sfântã. Aceasta are o
importanţã aparte pentru înţelegerea raporturilor dintre fiinţã, loc, adevãr, frumuseţe, sens şi sacru. Ea potenţeazã virtuţile
noastre de creştini şi, în special conştiinţa
de sine.

O

rtodoxia noastrã româneascã a fost totdeauna una eroicã, smeritã, milostivã
şi jertfelnicã.Sublimul ei poate fi înţeles şi
prin aceastã putere infinitã de dãruire.

„

Miracolul istoriei noastre” observa poetul
şi teologul Nichifor Crainic într-unul
din eseurile sale, „e cã noi am crescut şi ne-am
definit ca români prin ceea ce s-ar pãrea cã am
pierdut în beneficiul semenilor noştri. Citind
paginile trecutului nostru, ai de cele mai multe
ori impresia cã istoria noastrã e o Evanghelie
trãitã cu sacrificii, în martiragii şi dãruiri. Dar
ce lucru e mai bun pe pãmântul acesta decât a
trãi cu toatã existenţa unui neam Evanghelia,
întrupând cuvântul Domnului în fapte care sã
poarte virgula de foc a slavei sale?”.

A

vem totodatã deosebita bucurie
sufleteascã, în a mulţumi cititorilor
noştri de pretutindeni, de aici, de acasã sau
de peste mãri şi ţãri, pentru toatã dragostea
şi deosebitele gânduri şi aprecieri adresate,

4

întru scrierea şi tipãrirea revistei noastre. Ele ne întãresc
şi ne dau puterea de a merge
mai departe.

I

atã ce ne mãrturisea doamna Rodica şi familia domniei sale din Adelaide:
„Vã mulţumim din suflet pentru minunata dumneavoastrã
revistã „Rugã Româneascã” şi
cu multã bucurie aşteptãm sã
vinã şi numerele urmãtoare.
Eu doresc sã am colecţia
întreagã a revistei, deasemenea
mai sunt aici mulţi alţi credincioşi, doritori ai revistei...
Am cumpãrat câteva exemplare
şi pentru rudele din ţarã, care
sunt convinsã ca au sã se bucure la fel de mult.
Eu şi familiuţa mea vã dorim
toate cele bune şi, rugãm pe Maica Domnului sã vã ocroteascã şi
sã vã mângâie sufletele, iar credincioşilor dumneavoastrã din
turma pe care cu atât de mult
drag o pãstoriţi, un post cu
mult folos duhovnicesc”...

D

acã prin aceste pagini
ne apropiem câtuşi de
puţin de sufletele atât de
sensibile şi minunate ale
domniilor voastre, atunci
înseamnã cã meritã efortul
scrierii şi publicãrii „Rugii
Noastre Româneşti”.

A

şteptãm totdeauna, cu
toatã dragostea, gândurile dumneavoastrã la adresa de e-mail:
ruga.romaneasca@yahoo.
com.au

C

umpãrând deasemenea
revista, puteţi ajuta cu
bãnuţul dumneavoastrã la
ridicarea Bisericii noastre,
cât şi la apariţia viitoarelor
numere în variantã tipãritã.

A

mintim
cititorilor
noştri
cã
apariţia
„Rugii Româneşti” este
trimestrialã, în variantã
electronicã cât şi tipãritã.
Varianta electronicã poate
fi accesatã dând cãutare
pe GOOGLE - Rugã
Româneascã sau direct pe
site-ul Episcopiei Australiei
şi Noii Zeelande:
www.roeanz.com.au

nu fie trist, nimeni sã nu-şi piardã credinţa şi
nãdejdea în necazurile vieţii, cãci Hristos Cel
înviat este cu noi. Îl purtãm în noi şi rãmâne în
veci cu noi, de vom rãmâne în dragostea Lui şi-I
vom pãzi poruncile.

C

u aceastã credinţã dãtãtoare de viaţã,
care ne dã putere şi biruinţã, sã cântãm
împreunã cântarea Învierii:

„

Hristos a înviat din morţi, cu moartea
pe moarte cãlcând şi celor din morminte
viaţã dãruindu-le”. (Pãrintele Cleopa)

Hristos a înviat!
Colectivul de redacţie

„

Se apropie Paştile Domnului Hristos, Viaţa noastrã,
biruie moartea, iadul şi pe
diavolul. Ni se deschid porţile raiului şi ale Împãrãţiei
Cerurilor. Îngerii se bucurã
împreunã şi preamãresc pe
Dumnezeu.

D

eci sã lepãdãm din casele
şi inimile noastre toatã
rãutatea, toatã întristarea şi
pãcatul şi sã primim cu bucurie pe Hristos Cel înviat.
Sã ne închinãm Crucii pe
care S-a rãstignit Hristos. Sã
sãrutãm mormîntul din care
a înviat Domnul. Sã urmãm
cu credinţã şi nãdejde pe Mîntuitorul nostru, împreunã cu
Maica Domnului, cu Apostolii, cu toţi sfinţii, cu pãrinţii
şi înaintaşii noştri. Sã ne
sãrutãm duhovniceşte frate
cu frate, sã ne împãcãm, sã ne
iubim unii pe alţii cãci astfel
dobândim iertarea şi mântuirea prin Înviere. Nimeni sã
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Sã fie...
Sãptãmâna
Patimilor
„Şi dacã Hristos n-a înviat, zadarnicã
este
atunci
propovãduirea
noastrã,
zadarnicã este şi credinţa voastrã.”
(I Corinteni XV, 14)

Î

ncepând cu Duminica Floriilor, am intrat în
Sãptãmâna Patimilor Domnului nostru Iisus
Hristos, sãptãmânã în care toţi creştinii trebuie sã-şi îndrepte din nou privirea şi gândurile
bune cãtre Bunul Dumnezeu, cãci El este cel
care Şi-a jertfit unicul Sãu Fiu pentru mântuirea
noastrã a oamenilor, cãtre aproapele nostru, în
care sã-l vedem pe fratele nostru, împreunã
cu care putem spune rugãciunea domneascã
Tatãl nostru şi, nu în ultimul rând, cãtre Sfânta Bisericã, în care împreunã sã celebrãm
Patimile şi Învierea Fiului lui Dumnezeu.
Trebuie ca fiecare dintre noi sã percepem fiecare
zi a acestei Sfinte Sãptãmâni cu dorinţa de a face
tot ceea ce ne stã în putinţã pentru a ne aminti
toate cele petrecute în acele vremuri binecuvântate, având aici în vedere cuvintele Mântuitorului nostru: „Cãci zic vouã: Mulţi prooroci şi regi
au voit sã vadã ceea ce vedeţi voi, dar n-au vãzut, şi
sã audã ceea ce auziţi, dar n-au auzit.”(Luca X, 24)
În Sâmbãta dinaintea Floriilor, Sfânta Bisericã
celebreazã evenimentul învierii din morţi a lui Lazãr, pentru a ne reaminti cã Învierea din morţi a oamenilor şi Judecata întregii
umanitãţi vor fi fãcute ca şi atunci, de Fiul lui
Dumnezeu: „Cãci Fiul Omului va sã vinã întru slava Tatãlui Sãu, cu îngerii Sãi şi, atunci va
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rãsplãti fiecãruia dupã faptele sale” (Matei XVI, 27).
Minunea sãvârşitã de Mântuitorul cu Lazãr
atrage, contrar firescului, hotãrârea iudeilor de
a-L ucide atât pe Cel ce a înviat, cât şi pe cel înviat, chiar de sãrbãtoarea Paştelui iudaic, când
evreii sãrbãtoresc ieşirea din robia egipteanã.
Astfel, cei dezrobiţi de Bunul Dumnezeu din sclavia Egiptului, decid moartea Celui care a fost trimis de Tatãl ceresc sã elibereze neamul omenesc
de sub robia pãcatului. Mântuitorul intrã în Ierusalim triumfãtor şi este întâmpinat de locuitorii
oraşului şi de cei ce veniserã din celelalte ţinuturi
iudaice sã celebreze Paştele, aceştia punându-şi
hainele pe unde trecea Iisus şi, împreunã cu copiii, care auziserã de minunile Domnului, toţi cu
ramuri verzi de finic strigau: „Osana Fiului lui
David; binecuvântat este Cel ce vine întru numele
Domnului! Osana întru cei de sus!”(Matei XXI, 9).

S

ã fie… sufletul nostru Ierusalimul în care
sã intre triumfãtor Mântuitorul Iisus Hristos pentru a ne curãţi de pãcatele noastre, locul
în care nu se hotãrãşte moarte credinţei noastre în Fiul lui Dumnezeu; care, iatã, devine mai
evidentã în fiecare zi a vieţii noastre, cãci uitãm
şi evitãm sã-L preamãrim.

S„

ã fie... sufletul nostru cel care îşi întinde
haina” pe unde sã poatã cãlca Hristos,
iar noi sã „strigãm” cu rugãciunile noastre în
aceastã sãptãmânã, precum acei copii, spre binecuvântarea Domnului; cãci „De nu veţi fi precum
copiii, nu veţi intra în Împãrãţia Cerurilor”(Matei
XVIII, 3).

L

unea Mare marcheazã cea de a doua zi a
Sãptãmânii Patimilor, despre care aflam
cã: „Dimineaţa, a doua zi, pe când se întorcea în
cetate, a flãmânzit şi, vãzând un smochin lângã
cale, S-a dus la el, dar n-a gãsit nimic în el, decât
numai frunze, şi a zis lui: „de acum înainte sã nu
mai fie rod din tine în veac!” Şi smochinul s-a uscat îndatã.”(Matei XVIII, 18-19). Pomul cãlcãrii
Poruncii a fost smochinul. Din frunzele lui şiau fãcut acoperãminte strãmoşii noştri Adam
şi Eva (Facerea III, 7). Mântuitorul usucã smochinul, precum usucã pãcatul, cãci smochina
este simbolul pãcatului: are dulceaţa plãcerii,
lipiciunea pãcatului, iar în urmã usturimea şi
amãrãciunea conştiinţei.

S

ã fie... sufletul nostru,
pomul în care Mântuitorul nostru sã gãseascã
rodul bogat al credinţei
noastre cãci El este Mesia,
Cel uns pentru mântuirea
noastrã.

M

arţea mare este ziua
în care Domnul
nostru prezentând diverse
parabole despre Împãrãţia Cerurilor spune pilda celor zece fecioare - Matei XXV, 1-13 (avem
aici legatura faptului cã Sfânta Bisericã a rânduit sã cinsteascã pe Sfântul Ioan Botezãtorul şi
toţi sfinţii cuvioşi în aceastã zi, pentru a exemplifica virtutea fecioriei) din care înţelegem cã,
numai în aceia în care sãlãşluieşte untdelemnul
care se înfierbântã într-atât de mult încât sã
ţinã cu adevãrat aprinsã candela credinţei, pot
fi demni de întâlnirea faţã cãtre faţã cu Mântuitorul la Judecata cea de apoi.

S

ã fie... sufletul nostru cãmara în care Mirele ceresc sã poatã intra pentru a rãmâne
veşnic într-o unire tainicã cu acesta.

M

iercurea mare, ziua despre care Sfânta
Scripturã ne relateazã cã Mântuitorul
Hristos a intrat în casa lui Simon cel lepros, unde
femeia cea pãcãtoasã unge cu mir capul Sãu, Îi
spalã cu lacrimi picioarele şi cu pãrul capului ei
le şterge. Mântuitorul intrã în casa celui bolnav,
pentru cã: „Nu cei sãnãtoşi au nevoie de doctori, ci
cei bolnavi” (Luca V, 31), vrând sã arate încã o datã
cã El este doctorul sufletesc cât şi cel trupesc.
Lepra îi obligã pe aceşti oameni sã trãiascã izo-

laţi în ţinuturi destinate numai lor, iar când
erau vãzuţi de oameni trebuiau sã strige: „necurat”; boala îi determinã pe cei bolnavi la tânguire şi plâns, la întrebãri de genul „cât de mult au
pãcãtuit înaintea lui Dumnezeu cã au aceastã boalã”
(exemplul Dreptului Iov). Totuşi, de aici putem
sã înţelegem încã o datã cã numai atunci când
omul este în mare nevoie îşi pune întrebãrile
existenţiale.

S

ã fie... sufletul nostru casa în care Mântuitorul sã intre şi sã ne vindece de necurãţia
„leprei” pricinuite de neascultarea noastrã, de
care trebuie sã ne tânguim în fiecare zi a vieţii,
iar rugãciunile noastre
sã fie ca lacrimile cele ce
vor spãla pãcatele noastre cele multe ca firele de
pãr.

J

oia mare - aşa
cum
aflãm
din
Cele 12 Evanghelii concentreazã o serie de
evenimente:
spãlarea
picioarelor ucenicilor,
Cina cea de Tainã şi
rugãciunea cea mai presus de fire. Mântuitorul ne dã pildã de smerenie într-atât de mult,
încât spalã picioarele ucenicilor Sãi îndrumându-i: „Cã pildã v-am dat vouã, ca şi voi sã faceţi aşa
cum am fãcut şi Eu cu voi” (Ioan XIII, 15). Sfântul Apostol Petru refuzã la început, dar atunci
când Domnul îi spune: „Dacã nu te voi spãla nu
ai parte cu mine”, el îl roagã: „Doamne, nu numai
picioarele, ci şi mâinile şi capul” (Ioan XIII, 8-9).

S

ã fie… sufletul nostru cel care sã aibã
parte de spãlarea divinã, sã spele Bunul Dumnezeu „picioarele” gândurilor noastre care sunt mereu pe drumul pãcatului,
sã spele mâinile cu care le fãptuim şi capul, adicã, conştiinţa cu care le sãvârşim.
Apoi, Fiul lui Dumnezeu îşi dãruieşte în mod
simbolic, în chipul pâinii şi al vinului, Trupul şi
Sângele Sãu, spre împãrtãşire întregii omeniri
prin Sfinţii Sãi Apostoli, poruncindu-le: „Aceasta sã faceţi întru pomenirea Mea” (Luca XXI, 19).

S

ã fie... sufletul nostru chivotul sfânt şi curat în
care sãlãşluiesc Trupul şi Sângele lui Hristos.
Instituirea Sfintei Taine a Împãrtãşirii îl
determinã, contrar firescului, pe Iuda Iscario-
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S

ã fie... sufletul nostru cel care în chip tainic primeşte scuipãrile, lovirile peste faţã,
palmele, insultele, batjocurile, haina de porfirã,
trestia, buretele, oţetul, piroanele, suliţa şi înainte de toate crucea şi moartea, pe care Mântuitorul le-a primit de bunã voie pentru mântuirea
noastrã.

S

âmbãta Mare… prãznuim îngroparea
Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi
pogorârea la iad prin care neamul nostru
omenesc a fost scos din stricãciune, din latura şi din umbra morţii la viaţa veşnicã.
teanul sã-L vândã pe Mântuitorul mai-marilor sinagogii iudaice, iar aceştia la rândul lor,
îl dau în seama judecãţii romane. Dar înainte
de momentul vânzãrii, Domnul Iisus a mers
împreunã cu ucenicii Sãi pe Muntele Mãslinilor,
unde se roagã atât de stãruitor (încât sudoarea
Sa devine ca nişte picãturi de sânge) Tatãlui
ceresc: „Pãrinte de este cu putinţã, depãrteazã
acest pahar de la Mine... Dar nu voia mea sã se
facã, ci voia Ta” (Luca XXII, 42). Sfinţii Pãrinţi
spun ca Mântuitorul a rostit astfel aceastã
rugãciune spre înşelarea diavolului, pentru
a-L crede om ca sã nu se zãdãrniceascã taina
Crucii. În timpul rugãciunii, ucenicii adorm
neconştientizând cele ce aveau sã se întâmple,
cãci Iuda însoţit de cei potrivnici şi de soldaţii romani vine şi-L vinde pe Cel nepreţuit.

S

ã fie... sufletul nostru cel care se roagã cu
sudoare Tatãlui Ceresc sã treacã de la noi
vinderea noastrã cãtre pãcat; sã ne rugãm sã
treacã „paharul” pãcatelor noastre (cãci oricând
o picãturã îl poate umple) şi sã nu dormim în
aceastã perioadã.

S

ã fie… sufletul nostru locul unde Mântuitorul se va pogorî spre dezlegarea
noastrã din iadul pãcatului. Ziua Învierii... sã
ne luminãm cu prãznuire şi unii pe alţii sã ne
îmbrãţişãm; sã iertam toate pentru Înviere,
sã zicem fraţilor şi celor ce ne urãsc pe noi, şi
împreunã sã strigãm: „Hristos a înviat din morţi
cu moartea pre moarte cãlcând şi celor din morminte
viaţã dãruindu-le”.
Şi a zis Dumnezeu: Sã fie…Luminã!
Sã fie… Lumina Învierii Domnului nostru
Iisus Hristos, în sufletele dumneavoastrã
- iubiţi credincioşi, spre slava Bunului
Dumnezeu.

AMIN
Preot paroh Marian Dincã

V

inerea Mare facem, prin cântarea Prohodului, pomenire de Sfintele Patimi ale Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus
Hristos, Rãstignirea şi Moartea pe Sfânta Cruce.
Sã cântãm iubiţi credincioşi, cântarea de înmormântare Celui mort pentru iertarea pãcatelor
noastre.

S

ã înconjurãm Sfânta noastrã Bisericã, ca şi
cum am merge pe drumul cãtre Golgota; şi
sã trecem pe sub masa unde stã Sfântul Epitaf
cu scena punerii în mormânt a lui Iisus, pentru
cã astfel arãtãm cã ne supunem Celui ce S-a supus morţii pentru întreaga omenire.
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Icoanã realizatã de Dionis Spãtaru, România

L

UMÂNAREA DE ÎNVIERE

În noaptea de Înviere mulţime mare de popor vine la Bisericã.
Fiecare credincios poartã în mânã o lumânare, pe care o va
aprinde din lumina adusã de preot de pe masa Sfântului Altar.
Aceastã lumânare este simbolul Învierii, al biruinţei vieţii asupra morţii şi a luminii lui Hristos asupra întunericului pãcatului.
Mulţi pãstreazã restul de lumânare rãmasã nearsã dupã slujbã
şi o aprind în cursul anului în cazul în care au un mare necaz în
casã. La sfârşitul slujbei, preotul împarte tuturor Sfintele Paşti,
adicã pâine sfinţitã, stropitã cu vin şi cu aghiazmã.

O

UÃLE ROŞII

Ouãle simbolizeazã mormântul purtãtor de viaţã al Domnului
nostru Iisus Hristos, care s-a deschis la Învierea Sa din morţi. De
aceea, când sparg ouãle prin ciocnire, dar şi când se întâlnesc
unii cu alţii, creştinii îşi spun: „Hristos a înviat! Adevãrat a înviat!”. Aceste formule se folosesc numai patruzeci de zile, pânã la
Înãlţarea Domnului. Culoarea roşie a ouãlor simbolizeazã sângele lui Iisus care s-a scurs pe cruce pentru mântuirea lumii.

E

xistã superstiţia cã cei care
ciocnesc se întâlnesc pe lumea
cealaltã. Cel care sparge oul celuilalt are voie sã i-l ia. Dacã acesta refuzã, se spune cã îl va mânca
pe lumea cealaltã stricat şi uns cu
pãcurã. Ouãle pot avea şi diferite
„modele”, pot fi pictate. În funcţie
de zona în care se fac ele se numesc
ouã încondeiate, închistrate, muncite, picate (cu cearã) etc. Ouãle
„muncite” nu se dau de pomanã
cãci nu le primeşte Dumnezeu.
Legendele despre ouãle roşii sunt numeroase. O legendã

povesteşte
cã,
la
rãstignirea lui Hristos,
Sfânta Maria pune un
coş de ouã sub cruce
ca sã-i îmbuneze pe
soldaţi, iar acestea sunt
înroşite de sângele
Mântuitorului. O altã
legendã
povesteşte
cã vestea Învierii lui
Iisus a fost primitã cu
neîncredere de unii.
O precupeaţã care
vindea ouã în piaţã a
zis: „atunci voi crede
când ouãle se vor roşi”.
şi aşa s-a întâmplat!

M

IELUL

Dupã
tradiţie,
în
familiile creştine se
mãnâncã în zilele de
Paşti carne de miel.
Mielul îl simbolizeazã
pe Mântuitorul nostru
Iisus Hristos, care S-a
jertfit pentru pãcatele
lumii şi a murit pe
cruce ca un miel
nevinovat.

P

ASCA

Se coace de cãtre gospodinele creştine numai o datã pe an, de
Sfintele Paşti. Ea are o
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formã rotundã pentru cã se crede cã scutecele lui Hristos au
fost rotunde. Având la mijloc o cruce, pasca este împodobitã
pe margini cu aluat împletit. În momentul în care se pune în
cuptor, femeile de la ţarã fac semnul crucii cu lopata pe pereţii
cuptorului, spunând:
„Cruce-n casã,
Cruce-n piatrã,
Dumnezeu cu noi la masã,
Maica Precistã pe fereastrã”.
Despre originea pascãi existã o legendã care spune cã, în
timp ce predica împreunã cu Apostolii, Iisus a gãzduit la un
om foarte primitor care le-a pus în traistã, la plecare, pâine pentru drum fãrã ştirea lor. Întrebându-L pe Hristos
când va fi Paştele, Mântuitorul le-a spus cã atunci când vor
gãsi pâine în traistã. Cãutând Apostolii au gãsit în traistã
ce le pusese acel om. De atunci pregãtesc femeile pascã.
În zona bucovineanã este obiceiul ca în noaptea de Înviere,
dupã slujba religioasã, spre dimineaţã, gospodinele sã meargã
cu pasca la sfinţit. Este un moment de o solemnitate aparte. Într-o frumoasã cosarcã, destinatã special dusului pãştii la sfinţit
(care la Frasin se împodobeşte cu florile timpului: floarea Paştelui, zlac, pipigioi), se aşeazã un ştergar ţesut în casã, iar peste
el se pun pascã, pâine, ouã roşii, un baton de salam, slãninã,
cuburi de zahãr, prãjituri, câţiva cãţei de usturoi, hrean fãcut
cu sfeclã roşie. Dupã sfinţirea lor, din aceste bucate se va mânca acasã cu toatã familia, dar nu înainte ca fiecare membru al
acesteia sã se fi spãlat pe faţã cu apã neînceputã pusã într-un
vas unde s-au pus un ou roşu sfinţit şi un bãnuţ, care, dacã se
poate, este bine sã fie de argint. Oul roşu se pune ca cei ce se
spalã sã fie sãnãtoşi, sã aibã obrajii frumoşi ca oul, iar bãnuţul,
ca sã le aducã prosperitate. Dupã ce s-au aşezat la masã, ciocnesc câte un ou roşu, mai întâi capii familiei, apoi tatãl
cu copiii şi în cele din urmã
mama cu copiii. Ouãle se
ciocnesc cu pãrţile ascuţite.
Cel care loveşte cu oul lui
spune: „Hristos a Înviat!”, iar
cel care ţine oul rãspunde:
„Adevãrat cã a Înviat!” De
pe masa de Paşti nu pot lipsi friptura de miel, cighirul
(drobul), hreanul preparat
cu sfeclã roşie şi, evident, un
pãhãrel de bãuturã. Tot pentru aceastã ocazie (dar nu numai), se preparã o delicioasã
bere de casã.
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SMERENIE ŞI RUGÃCIUNE
PILDA VAMEŞULUI ŞI A FARISEULUI
„UŞILE POCÃINŢEI DESCHIDE
MIE, DÃTÃTORULE DE VIAŢÃ,
CÃ MÂNECÃ DUHUL MEU LA
BISERICA TA CEA SFÂNTÃ,
PURTÂND LÃCAŞ AL TRUPULUI
CU TOTUL ÎNTINAT, CI, CA UN
ÎNDURAT, CURÃŢEŞTE- MÃ, CU
MILA MILOSTIVIRII TALE.”

D

rept mãritori creştini, nu a trecut foarte mult de când, în Sfânta Bisericã,
ascultam cu toţii, cu inima plinã de bucurie, colinde care vesteau Naşterea Domnului. Începând din Duminica Vameşului
şi a Fariseului, avem ocazia sã ascultãm
şi sã învãţãm împreunã, din activitatea
preoţeascã şi jertfelnicia Mântuitorului, îndemnându-ne prin pildele Sale, sã deschidem ‘uşile pocãinţei sufletului’, spre urcarea duhovniceascã şi spre Înviere.

N

umitã în Sfânta Bisericã „a Triodului”,
aceastã perioadã de zece sãptãmâni,
între Duminica Vameşului şi a Fariseului şi
Sâmbata Mare a Paştelui, ne îndeamnã pe
toţi sã fim mai cu luare aminte la ceea ce
avem de fãcut pentru sufletele noastre în
vederea primirii cu inimã curatã, a luminii
Învierii Domnului. Perioada aceasta poate
fi interpretatã şi ca un ghid, o scarã de urcare a sufletului spre cele duhovniceşti şi se
împarte în douã: perioada premergãtoare
postului Paştelui, de patru sãptãmâni şi
perioada Postului Sfintelor Paşti. Aşadar,
în cele ce urmeazã, vom încerca pe scurt
sã extragem câteva învãţãturi din perioada
pregãtitoare a postului.

„DOAMNE ŞI STÃPÂNUL VIEŢII
MELE, DUHUL TRÂNDÃVIEI, AL
GRIJII DE MULTE, AL IUBIRII DE
STÃPÂNIRE ŞI AL GRÃIRII ÎN
DEŞERT, NU MI-L DA MIE,
IARÃ DUHUL CURÃŢIEI, AL
GÂNDULUI SMERIT, AL RÃBDÃRII
ŞI DRAGOSTEI, DÃRUIEŞTE-L MIE,
SLUGII TALE.
AŞA DOAMNE, ÎMPÃRATE,
DÃRUIEŞTE-MI CA SÃ VÃD
GREŞELILE MELE ŞI SÃ NU
OSÂNDESC PE FRATELE MEU, CÃ
BINECUVÂNTAT EŞTI ÎN VECII
VECILOR. AMIN.

R

ostind acestã rugãciune a pocãinţei, sã
cerem Bunului Dumnezeu sã ne lumineze ochii sufletului pentru a înţelege Lumina Evangheliei Sale.
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Î

n prima Duminicã a triodului, numitã
a Vameşului şi a Fariseului, vedem doi
oameni care au plecat la templu sã se roage, unul vameş şi altul fariseu. În templu,
fariseul îmbrãcat cu porfirã şi vison, rostea
mândru rugãciunea: „Mulţumesc ţie Doamne, cãci nu sunt ca vameşul acesta…”, în final,
acesta lãudându-se. Într-un loc mai retras,
se ruga şi vameşul, cu capul plecat şi, cunoscând greutatea pãcatelor sale, rostea:
„Dumnezeule milostiv fii mie pãcãtosului”.
Urmarea, o cunoaştem din cuvintele Mântuitorului: „vameşul, s-a întors la casa sa mai
îndreptat decât acela”.

n Duminica urmãtoare, a Fiului Risipitor,
vom putea învãţa despre iubire şi iertare; împãcarea şi pregãtirea sufletului pentru mântuire în Duminica Înfricoşãtoarei
Judecãţi şi una dintre treptele urcãrii spre
rai - Postul, în Duminica izgonirii lui Adam
din rai.

T

I

ranspusã în viaţa zilelor noastre, pilda vameşului şi fariseului se poate
interpreta în foarte multe feluri. Farisei şi
vameşi gãsim şi în zilele noastre, cazuri
nenumãrate, dar ce este de luat în seamã,
fãcând un paralelism al omului de acum
2000 de ani cu omul cult al zilelor noastre, este continuitatea pãcatului, fariseul
Vechiului Testament, om bogat, îngâmfat, arogant, venit în faţa lui Dumnezeu,
în templu, sã se laude, precum şi pãcatul
mândriei, gãsit şi la fariseii zilelor noastre.
Câţi dintre noi nu au o viaţã îmbelşugatã,
fãrã probleme financiare, fãrã griji, şi vin în
Sfânta Bisericã numai sã se laude, neştiind
sã vorbeascã cu Dumnezeu prin rugãciune
sincerã, nefãcând o faptã bunã, nedând
unui sãrac o pâine dar, pãstrând aroganţa
şi mândria de acum 2000 de ani? Vameşul, cunoscând greutatea pãcatelor sale,
într-un colţ retras, neîndrãznind sã ridice
ochii cãtre Creator, rosteşte timid: „Doamne, milostiv fi mie pãcãtosului”. Sã nu credem cã vameşii Vechiului Testament erau
oameni sãraci, din contrã, erau bogaţi dar,
în convorbirea cu Dumnezeu, acest vameş
are puterea sã recunoascã cu smerenie greşelile fãcute. Ce punem în balanţã acum?
Mândria şi aroganţa, de o parte şi, smerenia şi discreţia, de altã parte. Creştini fiind,
sã cugetãm cu luare aminte la aceste douã
modele de oameni: oameni ai Vechiului
Testament şi oameni ai modernismului, sã
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încercãm sã lãsãm mândria şi aroganţa şi
sã ne plecãm spre smerenie şi discreţie, nu
numai cu trupul, ci şi cu sufletul, sã stãm
smeriţi şi plecaţi când vorbim cu Dumnezeu în rugãciune, sã învãţãm sã facem o
faptã bunã, sã fim milostivi.

Î

ubiţi cititori, sã ne amintim totdeauna,
una din pildele Patericului, pentru a ne
ajuta sã înţelegem mai bine cele spuse mai
sus:
„Un om întreaba pe un pustnic: Pãrinte, când
trebuie sã mã pregãtesc de moarte ca sã mã
pocãiesc?
- Un ceas înainte de a muri, a fost rãspunsul.
- Dar eu nu cunosc când voi muri.
- Dacã nu cunoşti ceasul morţii, pregãteşte-te
chiar azi, cãci mâine poate fi prea târziu.’’

ADU-ŢI AMINTE DE DUMNEZEU,
PENTRU CA ŞI EL SÃ-ŞI ADUCÃ
ÎNTOTDEAUNA AMINTE DE TINE.
DUMNEZEU NU TE VA LÃSA, DAR
TEME-TE CA SÃ NU-L PÃRÃSEŞTI
TU PE EL. FARÃ UNTDELEMN NU
VA ARDE CANDELA, TOT AŞA ŞI
FÃRÃ CREDINŢÃ, NIMENI NU VA
DOBÂNDI UN GÂND BUN’’.
(SFÂNTUL EFREM SIRUL)
Preot Valentin Ion
Soare
România

DUMINICILE DIN SFÂNTUL ŞI
MARELE POST AL PAŞTELUI
DUMINICA ÎNTÂI DUMINICA ORTODOXIEI

DUMINICA A PATRADUMINICA SF. IOAN
SCÃRARUL

DUMINICA A DOUA DUMINICA SF. GRIGORIE
PALAMA

DUMINICA A CINCEA DUMINICA CUVIOASEI
MARIA EGIPTEANCA

DUMINICA A TREIA DUMINICA CINSTITEI CRUCI

DUMINICA A ŞASEA DUMINICA FLORIILOR, A
INTRÃRII DOMNULUI ÎN
IERUSALIM.
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SFINTELE PAŞTI
Înţelesul Slujbei Învierii

S

ãrbãtoarea Învierii Domnului sau Sfintele Paşti este
numitã în Ortodoxie „Sãrbãtoarea Sãrbãtorilor” nu numai pentru cã este cea mai mare sãrbãtoare, ci pentru cã
ea este icoana sfinţirii depline a timpului ca viaţã veşnicã.
Învierea Domnului este „Sãrbãtoarea Sãrbãtorilor” pentru cã în ea se adunã înţelesurile duhovniceşti şi tainice ale tuturor sãrbãtorilor din anul liturgic, toatã teologia şi toatã spiritualitatea, toatã slujirea şi toatã
misiunea Bisericii în lume, în ea se cuprind sensurile
divine şi ultime ale întregii creaţii: privind spaţiul şi
timpul, spiritul şi materia, istoria şi universul întreg.
În sãrbãtoarea Sfintelor Paşti, memorialul unui eveniment
unic din trecut este totodatã pregustare a unui eveniment
unic din viitorul definitiv al lumii. În sãrbãtoarea Sfintelor
Paşti, Biserica de pe pãmânt trãieşte cel mai intens vocaţia sa cereascã: aceea de a fi „laboratorul învierii” (Sfântul
Maxim Mãrturisitorul).

I. Slujba Învierii începe în afara Bisericii,
pentru cã aceastã slujbã este icoana învierii
de obşte şi a judecãţii de apoi.

L
S

a miezul nopţii Sfintelor Paşti, când întunericul are cea
mai mare intensitate, în Biserica locaş de cult se sting
toate lumânãrile.
paţiul întunecos simbolizeazã „întunericul cel mai din
afarã” (Matei 25, 30) „al morţii şi al iadului în care a coborât Hristos-Dumnezeu cu sufletul Sãu” (I Petru 3, 18-19).
Sufletul viu şi îndumnezeit al lui Hristos coborât la iad
este simbolizat de singura candelã care rãmâne aprinsã şi
anume candela de pe Sfânta Masã din Sfântul Altar.
ând preotul (arhiereul sau preotul) aprinde lumânarea de Paşti din candela de pe Sfânta Masã şi iese din
altar şi o ridicã în vãzul tuturor, aceasta semnificã taina
ridicãrii sau sculãrii lui Hristos din morţi (în limba greacã
învierea este redatã prin cuvântul anastasis care înseamnã
ridicare, sculare).
ntrucât cuvântul „Paşte” (Pesah) avea la vechii evrei înţelesul de trecere, chemarea sau invitaţia: „Veniţi sã primiţi luminã!” este „chemarea de a trece de la întunericul morţii

C
Î
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la lumina vieţii veşnice (I Corinteni 15, 51-58), de la robia
nonsensului şi absurditatea
despãrţirii de Dumnezeu,
la libertatea pe care ne-o
dãruieşte iubirea veşnicã a
lui Dumnezeu pentru lumea chematã la înnoire şi
nemurire.
intr-o singurã lumânare, a preotului, se aprind
toate lumânãrile clerului şi
credincioşilor. Prin acest act
liturgic se mãrturiseşte simbolic adevãrul cã Hristos
este „începãturã (a învierii)
celor adormiţi” (I Corinteni
15, 20), „întâiul nãscut din
morţi” (Coloseni 1, 18), „întâi nãscut între mulţi fraţi”
(Romani 8, 29), „cel dintâi înviat din morţi ca sã vesteascã
luminã poporului (evreu) şi
neamurilor” (Fapte 26, 23).
lerul şi credincioşii
din Bisericã având
lumânãri aprinse în mânã
simbolizeazã pe toţi oamenii care de-a lungul veacurilor au crezut în Hristos Cel
Înviat, s-au botezat în apã şi
Duh Sfânt, botezul fiind numit şi „sfânta iluminare” sau
„luminare”, şi care, trãind
potrivit poruncilor lui Hristos, prin rugãciune şi fapte
bune, au lucrat la învierea
sufletelor lor din moartea
pãcatului (Romani 6, 3-11;
Apocalipsa 20, 4-6).
n unele Biserici, nu în toate (aceasta ţinând de obiceiul regiunii), procesiunea
ieşirii din Bisericã cu icoana
Învierii Domnului continuã

D

C

Î

cu înconjurul Bisericii, ca
simbol al mãrturisirii Învierii Domnului, tot asa cum
în Sfânta şi Marea Vineri
a fost înconjuratã Biserica cu epitaful sau icoana
morţii Domnului. Procesiunea aceasta, ca înaintare
în înconjurul Bisericii, aratã
participarea şi înţelegerea progresivã
a tainei morţii şi Învierii
Domnului; dar
şi mãrturisirea
acestei taine în
lume ca fiind axa
istoriei mântuirii.
e altfel, taina
morţii şi Învierii
Domnului este
concentratã şi în
simbolul Sfintei
Evangheliei şi al
Sfintei Cruci fãrã
de care nu se fac
aceste procesiuni. La sfârşitul
procesiunii, din
afara
Bisericii
se binevesteşte
taina Învierii lui
Hristos prin citirea Sfintei Evanghelii dupã
Matei (28, 1-16) în care se
aratã mãrturia femeilor
mironosiţe despre Învierea Domnului nostru Iisus
Hristos.
reotul binecuvânteazã
poporul
cu
Sfânta
Evanghelie ca semn cã binecuvântarea vine peste
ei şi pentru ei de la însuşi
Hristos Cel Înviat din morţi
şi cã întreg poporul credin-

D

P

cios şi întreaga lume se îndreaptã spre învierea de obşte.
poi, cu faţa spre rãsãrit, preotul intoneazã
cuvintele: „Slavã Sfintei, Celei de o fiinţã
şi de viaţã fãcãtoarei şi nedespãrţitei Treimi, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor”.
lerul şi credincioşii stau cu faţa spre
rãsãrit, pentru cã „la rãsãrit a fost sãdit raiul” (Facerea 2, 8) pe care l-a pierdut Adam prin pãcatul
neascultãrii fãcãtor de moarte, dar „pe care l-a recâştigat Hristos, noul Adam, prin
ascultarea pânã la
moarte pe Cruce”
(Luca 23, 43; Filipeni 2, 8-11). La
rãsãrit s-a arãtat
steaua la prima venire a lui Hristos
(Matei 2, 2) şi de la
rãsãrit se aşteaptã
venirea în slavã a
lui Hristos ca sã
judece vii şi morţii
(Matei 24, 27). De
aceea şi altarul Bisericilor ortodoxe
este îndreptat spre
rãsãrit.
ndatã dupã citirea Sfintei Evanghelii a Învierii
Domnului se aduce slavã Preasfintei
Treimi, pentru cã în
taina morţii şi Învierii Domnului se aratã iubirea nesfârşitã şi negrãitã a întregii Sfintei Treimi. Hristos Domnul, Fiul lui Dumnezeu,
înviazã din morţi, dar Tatãl şi Sfântul Duh conlucreazã la
învierea umanitãţii lui Hristos din moarte (Romani 8, 11).
Aşa dupã cum întreaga Sfântã Treime se afla în lucrare atunci când a fost fãcut omul (Facerea 1, 26), când S-a
înomenit Dumnezeu, adicã S-a întrupat Fiul (Luca 1, 35),
când S-a botezat Dumnezeu Omul (Matei 3, 16-17), tot aşa
şi acum, taina recreãrii omului prin moartea şi Învierea
Domnului Iisus Hristos se împlineşte în prezenţa şi prin
împreunã-lucrarea Preasfintei Treimi.
acã nici în moartea Sa ca om, Fiul nu se desparte de Tatãl şi de Duhul Sfânt, cu atât mai mult

A
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acum, în Învierea trupului Sãu din morţi, lucratã prin puterea Dumnezeirii,
Fiul rãmâne unit cu Tatãl şi cu Duhul.
Învierea lui Hristos aratã puterea de viaţã
fãcãtoare a Preasfintei Treimi, iar viaţa
pe care Sfânta Treime o dãruieşte lumii
prin Hristos Cel Înviat este viaţa veşnicã.
Îndatã dupã preamãrirea Sfintei Treimi se
cântã de cãtre cler şi apoi de cãtre cântãreţi şi credincioşi
troparul Sfintelor Paşti : „Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte cãlcând şi celor din morminte viaţã dãruindu-le”.
lerul reprezintã pe Sfinţii Apostoli care cei dintâi au vestit în lume, prin predica lor, adevãrul Învierii lui Hristos (Fapte 2, 22-35; 3, 14; 4, 10; 8, 35; 13, 33; 17, 3 şi 31; 23, 6).
Apoi, prin predica lor şi a urmaşilor lor au crezut în Hristos şi în Înviere mulţimile de oameni din toate neamurile.

C

Troparul Învierii
„HRISTOS A ÎNVIAT DIN MORŢI,
CU MOARTEA PE MOARTE CALCÂND
ŞI CELOR DIN MORMINTE
VIAŢÃ DÃRUINDU-LE.”
este o cântare de biruinţã şi de bucurie care devine deodatã
mãrturisirea şi respiraţia spiritualã a Bisericii din noaptea de Paşti şi pânã la sãrbãtoarea Înãlţãrii Domnului.
Acest tropar ne minuneazã deodatã prin simplitatea formei şi prin bogãţia conţinutului. În el se concentreazã toatã
Evanghelia sau Bunãvestirea iubirii nesfârşite a lui Dumnezeu pentru lume, toatã credinţa şi speranţa Bisericii Ortodoxe, care trãieşte din taina şi pentru taina Învierii.
roparul are trei pãrţi: o mãrturisire, o tâlcuire şi o profeţie:
Mãrturisirea: „Hristos a Înviat din morţi”.
Tâlcuirea: „cu moartea pe moarte cãlcând”.
Profeţia: „Şi celor din morminte viaţã dãruindu-le”.
redinţa în Învierea lui Hristos este esenţa credinţei
apostolice. De aceea, Sfântul Apostol Pavel zice: „Dacã
Hristos n-a înviat, zadarnicã este proapovãduirea (predicarea)
noastrã şi zadarnicã este credinţa voastrã” (I Corinteni 15,
14).
tât de necesarã, de preţioasã şi de bucuroasã este
aceastã mãrturisire a adevãrului Învierii lui Hristos,
încât ea a devenit salutul creştin ortodox în perioada dintre sãrbãtoarea Învierii şi sãrbãtoarea Înãlţãrii Domnului.
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În aceastã perioadã, în care
se cântã troparul Învierii
Domnului, în casã, la locul
de muncã, dimineaţa şi seara, ziua şi noaptea, creştinii
ortodocşi se salutã între ei
cu cuvintele „Hristos a Înviat!”, „Adevãrat a Înviat!”.
cest salut pascal sub
formã de mãrturisire
de credinţã este o formã
prescurtatã a troparului
Sfintelor Paşti şi ne ajutã sã
vedem pe orice om ca pe o
lumânare de Paşti aprinsã
şi menţinutã în lume de iubirea lui Hristos, ca pe un
pelerin cãlãtorind spiritual
spre învierea cea de obşte,
ca pe o icoanã luminatã de
candela dorinţei de nemurire şi a speranţei în iubirea
veşnicã a lui Dumnezeu.
âlcuirea tainei Învierii
lui Hristos: „cu moartea pe moarte cãlcând” aratã
cã Învierea lui Hristos nu
este reanimarea unui cadavru sau revenirea la viaţã
pãmânteascã
amestecatã
cu moartea sau inevitabil
îndreptatã spre moarte, ci
Învierea lui Hristos este
omorâre a morţii şi inaugurare a vieţii veşnice pentru
omenire, Învierea Sa este
începutul desfiinţãrii morţii
ca stare neconformã cu vocaţia omului ca fiinţã creatã
dupã chipul lui Dumnezeu
cel veşnic viu (cf. Evrei 2,
14-15; I Corinteni 15, 22 şi
26; Apocalipsa 21, 4).
rofeţia – mãrturisire
a viitorului omenirii – conţinutã în troparul
Sfintelor Paşti „şi celor din
morminte viaţã dãruindu-le”
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nu se referã doar la acei oameni înviaţi din morţi care
s-au arãtat în sfânta cetate
a Ierusalimului dupã Învierea lui Hristos (Matei 27,
52-53), ci mai ales la faptul cã Învierea lui Hristos
este „începãturã (a învierii)
celor adormiţi” (I Corinteni
15, 20), cãci dupã cum „toţi
(oamenii) mor în Adam, aşa
vor învia toţi în Hristos” (I
Corinteni 15, 22; cf. Romani
14, 9; Efeseni 4, 8-10; Filipeni 2, 7-11).
rofeţia din troparul
Sfintelor Paşti este de
fapt profeţia pe care Hristos
însuşi a fãcut-o, spunând:
„Vine ceasul când toţi cei din
morminte vor auzi glasul Lui
(al Fiului Omului) şi vor ieşi
cei care au fãcut cele bune,
spre învierea vieţii, iar cei care
au fãcut cele rele, spre învierea
osândirii” (Ioan 5, 28-29).
şadar, troparul Sfintelor Paşti leagã în modul cel mai intens şi mai clar
taina Învierii lui Hristos de
taina învierii de obşte.
ar pentru cã Însuşi
Hristos-Domnul
a
profeţit cã învierea de obşte sau învierea universalã
la sfârşitul veacurilor va
fi urmatã de judecata de
apoi sau judecata finalã şi
universalã a istoriei omenirii, slujba ortodoxã a Sfintelor Paşti prevede cãderea
simbolicã a Evangheliei
Învierii înspre cele patru
puncte cardinale, folosind
versetele din Psalmul 67,
1-3, care se referã profetic la
taina învierii şi a judecãţtii:
„Înviazã Dumnezeu, risipin-
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du-se vrãjmaşii Lui şi fugind de la faţa Lui cei
ce-L urãsc pe Dânsul.
Precum se împrãştie fumul şi nu mai este;
precum se topeşte ceara de la faţa focului.
Aşa pier pãcãtoşii de la faţa lui Dumnezeu, iar
drepţii se veselesc”.
nvierea lui Hristos ca biruinţã asupra morţii şi asupra iadului este mai întâi de toate
biruinţã asupra „diavolului care are stãpânirea (împãrãţia)
morţii” (Evrei 2, 14-15).
rãjmaşii lui Dumnezeu şi ai mântuirii omului la care
se referã slujba Sfintelor Paşti sunt diavolul, moartea,
iadul şi slujitorii lor. Aceasta ştim din Sfânta Scripturã care
ne învaţã cã: „Dumnezeu a zidit pe om spre nestricãciune şi l-a
fãcut dupã chipul fiinţei Sale. Iar prin invidia diavolului moartea
a intrat în lume” (Înţelepciunea lui Solomon 2, 23-24).
atan sau diavolul este şarpele înşelãtor care a îndemnat
la pãcat sau neascultare pe Adam şi Eva (vezi Facere 3,
13; Romani 7, 11; Apocalipsa 12, 9; 20, 2; 20, 7 şi 8); „el, de la
început, a fost ucigãtor de oameni şi nu a stat întru adevãr, pentru cã nu este adevãr întru el. Când grãieşte minciuna, grãieşte
dintru ale sale, cãci este mincinos şi tatãl minciunii” (Ioan 8,
44).
iul lui Dumnezeu a venit în lume „ca sã strice lucrurile diavolului” (I Ioan 3, 8), sã înlocuiascã stãpânirea lui
Satan, adicã împãrãţia pãcatului şi a morţii, cu împãrãţia
iubirii şi vieţii veşnice (I Corinteni 15, 24-28; Coloseni 1,
12-13).
upta şi biruinţa lui Hristos asupra diavolului începe cu
ispitirea din pustie (Matei 4, 1-11) şi se continuã prin
toate alungãrile de demoni din oamenii posedaţi (Marcu
3, 15). Lupta se înteţeşte în timpul Sfintelor Pãtimiri ale
Mântuitorului care culmineazã cu moartea Sa pe Cruce,
dar la viclenia, trãdarea şi ura semãnatã de demoni, Iisus
nu rãspunde cu viclenie şi urã, ci cu adevãr şi iubire. Iisus
respinge atât ispitele plãcerii, cât şi cele ale durerii, prin
care demonii voiau sã-L îndepãrteze de la iubirea faţã de
Dumnezeu şi faţã de oameni (Luca 4, 13 şi 22, 53; Ioan 13,
2 şi 27; 14, 30; Luca 22, 3 şi 31). De aceea, moartea pe cruce
a lui Hristos este, de fapt, biruinţã asupra puterilor demonice vrãjmaşe lui Dumnezeu şi oamenilor: „dezbrãcând (de
putere) începãtoriile şi stãpâniile, le-a dat de ocarã în vãzul tuturor, biruind asupra lor prin cruce” (Coloseni 2, 15).
e aceea, viaţa creştinã este şi ea luptã spiritualã
cu puterile demonice care îndeamnã pe oameni la pãcat şi moarte (cf. Efeseni 6, 11-18).
Sfânta Scripturã ne mai aratã cã „vrãjmaşul cel din urmã care
va fi nimicit este moartea” (I Corinteni 15, 26).
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Î

nvierea lui Hristos din moarte este, aşadar, începutul acestei biruinţe. De aceea,
în noaptea de Paşti sunt arãtate în procesiune atât Crucea Rãstignirii, cât şi Icoana Învierii Sale.
ãdirea în forma crucii, însoţitã de recitarea versetelor în care se binevesteşte
biruinţa asupra demonilor şi asupra morţii
care anticipeazã judecata de apoi şi veselia drepţilor, se încheie cu proclamarea solemnã: „Aceasta este ziua pe care a
fãcut-o Domnul sã ne bucurãm şi sã ne veselim întru ea” (Psalm
117, 24) şi cu doxologia: „Slavã Tatãlui şi Fiului şi Sfântului
Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”
ceasta însemneazã cã cei care cred în Înviere vor
preamãri veşnic pe Tatãl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh,
bucurându-se de slava Învierii ca slavã a iubirii Preasfintei
Treimi pentru lume.
oaca şi clopotele sunã în timp ce se anunţã prin cântare
taina Învierii, pentru a amplifica bunãvestirea şi bucuria Învierii lui Hristos, precum şi chemarea Bisericii la
împãrtãşirea tuturor de vestea biruinţei asupra morţii.
n lumina tainei Învierii lui Hristos şi în taina iubirii Preasfintei Treimi se rosteşte Ectenia mare, adicã rugãciunea
pentru Bisericã şi pentru universul întreg.
upã Ectenia mare, preotul rosteşte cu glas mare de
trei ori cãtre credincioşi, înspre apus, înspre miazãzi
şi înspre miazãnoapte: „Hristos a Înviat!” Iar ei rãspund:
„Adevãrat a Înviat!”
ãspunsurile credincioşilor însemneazã cã adevãrul Învierii lui Hristos a fost primit de ei pentru a-l transmite mai departe lumii; astfel, fiecare creştin ortodox este un
vestitor al Învierii Domnului, urmând pildei femeilor mironosiţe şi Sfinţilor Apostoli. Fiecare creştin ortodox care
înţelege şi iubeşte salutul pascal este un misionar-vestitor
al luminii şi bucuriei Sfintelor Paşti.
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II. Slujba Sfintelor Paşti se continuã în
Bisericã, deoarece Biserica este icoana Ierusalimului ceresc, a împãrãţiei cerurilor.

D

upã partea întâi a Slujbei Învierii, sãvârşitã în afara locaşului de cult, în unele Biserici Ortodoxe surori (mai ales slave) şi chiar în unele pãrti ale României, intrarea clerului şi credincioşilor în Bisericã este
însemnatã de un moment solemn, asemãnãtor intrãrii
în Biserica nouã care urmeazã a fi sfinţitã în interior.
Preotul bate de trei ori cu Sfânta Cruce în porţile încuiate
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ale Bisericii, rostind cuvintele din Psalmul 23, 7-10:
„Ridicaţi, cãpetenii, porţile
voastre şi vã ridicaţi porţile cele
veşnice, şi va intra Împãratul
slavei!”
n
glas
dinlãuntru
întreabã: „Cine este
Împãratul slavei?” Iar preotul rãspunde: „Domnul cel
tare şi puternic, Domnul cel
tare în rãzboaie”.
treia
oarã,
însã,
rãspunsul este mai
scurt şi mai precis: „Domnul puterilor, Acesta este
Împãratul slavei”.
tunci
se
deschid
porţile Bisericii, iar
preotul, clerul şi credincioşii intrã în Bisericã.
Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce se pun pe Sfânta
Masã în Sfântul Altar, iar
icoana Învierii Domnului
pe tetrapod în faţa credincioşilor.
omentul solemn al
intrãrii în Bisericã,
dupã binevestirea Învierii,
are o dublã semnificaţie: biruinţa lui Hristos asupra morţii şi asupra iadului (Psalm
67, 21; 106, 14-16) pe de o
parte, şi trecerea-înãlţarea
umanitãţii asumate de El la
viaţa cereascã veşnicã, pe
de altã parte. Taina Învierii lui Hristos cuprinde în
sine sau anticipeazã şi taina Înãlţãrii la cer a naturii
Sale umane, fiindcã Învierea trupului lui Hristos nu
este revenirea Lui la viaţa
pãmânteascã, ci trecerea la
viaţa cereascã nestricãcioasã
şi netrecãtoare.
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n acest înţeles, cuvintele
„Ridicaţi, cãpetenii, porţile
voastre” sunt înţelese şi ca
intrare a trupului omenesc
al lui Hristos cel Înviat în
Împãrãţia Cerurilor, acolo
unde El ca Dumnezeu
era totdeauna: „Îngerii se
minuneazã vãzând un om mai
presus decât ei. Tatãl primeşte
pe Acela pe Care Îl are în sânuri
de-a pururea; Duhul Sfânt
porunceşte tuturor îngerilor
Sãi: Ridicaţi, cãpetenii, porţile
voastre! Toate neamurile bateţi
din palme, cã S-a suit Hristos
unde era mai înainte”.
recerea umanitãţii lui
Hristos de la moarte
la viaţã, de la stricãciune
la nestricãciune, de la
pãmântesc la ceresc este
cântatã în toatã slujba Utreniei şi a Ceasurilor Sfintelor
Paşti. Mormântul din care a
Înviat Hristos-Domnul este
asemãnat cu raiul: „Ca un
purtãtor de viaţã, ca unul mai
înfrumuseţat decât raiul cu
adevãrat şi mai luminat decât
orice cãmarã împãrãteascã s-a
arãtat, Hristoase, mormântul
Tãu, izvorul învierii noastre”.
nvierea lui Hristos este
biruinţa cerului asupra
iadului, introducerea comuniunii de viaţã şi iubire veşnicã în starea de
singurãtate şi separaţie
extremã care este iadul. În
cuvântul Sfântului Ioan
Gurã de Aur care se citeşte
în noaptea de Paşti se spune: „Prãdat-a iadul Cel ce S-a
pogorât în iad şi Iadul a primit
un trup şi de Dumnezeu a fost
lovit. A primit pãmânt şi s-a
întâlnit cu cerul”.
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ãrbãtoarea Învierii Domnului ca anticipare a învierii de obşte şi ca pregustare
a bucuriei veşnice, face din Bisericã icoanã
şi anticipaţie a Împãrãţiei Cerurilor, a cerului nou şi a pãmântului nou, a Ierusalimului
ceresc, împodobit ca o mireasã, despre care
vorbeşte cartea Apocalipsei (cap. 21, 1-27).
De aceea, cântãm cu bucurie: „Lumineazã-te,
lumineazã-te, noule Ierusalime, cã slava Domnului peste tine a
rãsãrit”.
iaţa creştinã este pregustare a vieţii şi bucuriei lui
Hristos Cel Înviat, înaintare cãtre bucuria deplinã a
împãrãţiei cerurilor: „O, Paştile cele mari şi preasfinţite, Hristoase! O, Înţelepciunea şi Cuvântul şi Puterea lui Dumnezeu.
Dã-ne nouã sã ne împãrtãşim cu Tine, mai adevãrat, în ziua cea
neînseratã a Împãrãţiei Tale”.
ceastã cântare a devenit rugãciune euharisticã,
arãtând astfel cã toate Sfintele Taine ale Bisericii sunt
pregustare a vieţii veşnice din Împãrãţia lui Dumnezeu.
De aceea, Sfântul Nicolae Cabasila a spus cã „Biserica este
anticamera împãrãţiei veşnice”. În noaptea de Paşti, Biserica
trãieşte aşadar, în modul cel mai intens, taina identitãţii
şi chemãrii sale, ca prezenţã tainicã a Împãrãţiei lui Dumnezeu în lume, ca poartã cãtre viaţã cereascã. În Biserica
primarã, cei care doreau sã devinã creştini, se botezau în
noaptea de Paşti, pentru a arãta cã prin Botez şi prin Sfânta
Împãrtãşanie pregustau din viaţa Sfintei Treimi şi din bucuria lui Hristos Cel Înviat.
inaxarul de Paşti ne spune cã în Sãrbãtoarea Învierii
prãznuim multe taine ale mântuirii:
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„Numim sãrbãtoarea de azi Paşti, dupã cuvântul care în vechiul
grai evreiesc însemneazã trecere; fiindcã aceasta este ziua în care
Dumnezeu a adus, la început, lumea dintru nefiinţã întru fiinţã.
În aceastã zi, smulgând Dumnezeu pe poporul israelitean din
mâna Faraonului, l-a trecut prin Marea Roşie şi, tot în aceastã
zi, S-a pogorât din ceruri şi S-a sãlãşluit în pântecele Fecioarei.
Iar acum, smulgând tot neamul omenesc din legãturile iadului,
l-a suit la cer şi l-a adus iarãşi la vechea vrednicie a nemuririi.
Drept aceasta, bucurându-ne peste fire, prãznuim cu strãlucire
Învierea, închipuind bucuria cu care s-a îmbogãţit firea noastrã
prin îndurarea milostivirilor lui Dumnezeu. De asemenea,
dându-ne unul altuia obisnuita sãrutare de Înviere, prãznuim
şi risipirea vrajbei, arãtând prin aceasta unirea cu Dumnezeu şi
cu îngerii Sãi”.
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coanã şi pregustare, mãrturisire şi celebrare a Învierii lui Hristos şi a
învierii de obste, a judecãţii de apoi şi a bucuriei din Împãrãţia Cerurilor, Sãrbãtoarea Sfintelor Paşti ne aratã iubirea lui Dumnezeu pentru
oameni şi pentru întreg Universul; ne îndeamnã sã ne luminãm viaţa
prin iertare şi iubire faţã de orice om, ca semn al întâlnirii noastre tainice
cu Hristos Cel Înviat: „Ziua Învierii! Sã ne luminãm cu prãznuirea şi unul pe
altul sã ne îmbrãţisãm. Sã zicem: fraţilor, şi celor care ne urãsc pe noi; sã iertãm
toate pentru Înviere”.

S

ãrbãtoarea Sfintelor Paşti îndreaptã întreaga viaţã creştinã spre Înviere şi spre
Împãrãţia Cerurilor. Deoarece fiecare sãptãmânã începe în calendar cu ziua Învierii, cu Duminica, toatã viaţa creştinã trebuie sã fie timp de pregãtire pentru învierea
de obşte şi pentru bucuria vieţii veşnice în iubirea lui Hristos, a Preasfintei Treimi.
Pentru cã Hristos Cel Înviat a fãgãduit sã fie, prin „Sfântul Duh, în noi, în toate zilele pânã la
sfârşitul veacurilor” (Matei 28, 20; Ioan 16, 7 şi 14), Sfinţii Apostoli ne îndeamnã: „Bucuraţivã pururea în Domnul, şi iarãşi zic: bucuraţi-vã!” (Filipeni 4, 4).

B

ucuria Sfintelor Paşti se împãrtãşeşte Bisericii din Hristos Domnul, numit „Bucuria cea veşnicã”. Bucuria aceasta este mai tare decât suferinţa şi moartea, tocmai pentru cã nu este din lumea aceasta marcatã de pãcat, de suferinţã şi moarte, ci este dar exclusiv al lui Dumnezeu arãtat în Hristos Cel Înviat din morţi. Ea
este bucuria intrãrii omului în slava vieţii veşnice a lui Dumnezeu. De aceea, veşmintele liturgice de Paşti sunt albe ca lumina, iar credincioşii ortodocşi poartã haine noi, dupã ce au zugrãvit şi împodobit casele lor ca sã fie pline de luminã.
Biserica întreagã cântã de Sfintele Paşti: „Acum toate s-au umplut de luminã: cerul şi pãmântul şi cele de sub pãmânt”. Învierea este sensul ultim al întregii creaţii!
Lumânãrile şi ouãle roşii de Paşti simbolizeazã viaţa mai tare decât moartea; ele aratã
biruinţa Crucii sau biruinţa iubirii rãstignite asupra urii şi a morţii.

B

ucuria şi Pacea Sfintelor Paşti vin din Bucuria şi Pacea lui Dumnezeu împãrtãşite
oamenilor. Cine le cautã cu dor le primeşte în dar!
HRISTOS A ÎNVIAT!
ADEVARAT A ÎNVIAT!
Preot paroh Marian Dincã
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Dor de Eminescu… poet al
iubirii şi al luminii
S

e împlinesc anul acesta 160 de ani de
la naşterea marelui noştru poet Mihai
Eminescu.

L

Ieşimu-ţi în nuntire prin sfânt epitalam:
Bucurã-te-nflãcãrarea adunatã-ntr-o
scânteie
Bucurã-te strop de rouã revãrsat curcubeie
Bucurã-te ram pe care stelele-n ciorchin
roirã
Bucurã-te alãutã-n zbor
cu strunele spre lirã
Bucurã-te vãz lãuntric
ce-n auzul alb se-nscrie
Bucurã-te Poezie!
Bucurã-te-ntregul nostru
ce prin secoli s-a tot frânt
Bucurã-te darul pâinii
de-a se-ntoarce în cuvânt
Bucurã-te împãrãţia inimii ce ni se-mparte
Bucurã-te bucurie din
adânc şi de departe
Bucurã-te cel ce-n moarte
printr-o carte ni te dai
Bucurã-te-nveşnicirea
Eminescului Mihai”.

a 15 ianuarie 1850, se naşte la Botoşani,
Mihai Eminescu, „Luceafãrul” poeziei româneşti, cel mai
mare poet al românilor
şi cel mai mare poet al
iubirii, ultimul mare
scriitor romantic al secolului al X1X-lea, cel
despre care, Nicolae
Iorga spunea cã este
„expresia integralã a sufletului românesc”; „omul
deplin al culturii române”, dupã Constantin
Noica, cel pe care Tudor Arghezi îl numea
„sfântul preacurat al
ghiersului
românesc”,
„unul dintre exemplarele
cele mai splendide pe care
le-a produs umanitatea”, cum scria Garabet
(Imn
Eminescului
în
Ibrãileanu, cel cãruia
nouãsprezece cântãri, 1992)
Valeriu Anania, un alt
poet al versului sfânt
âtã bucurie nespusã,
Eminescu - student la Viena 1869
românesc, îi închina cel
cât freamãt al inimii,
mai frumos imn scris vreodatã în toatã lite- de fiecare datã când te întâlneşti cu scrierile
ratura noastrã…
lui Eminescu. Prin scrierile sale, noi toţi, mai
putem încã rãmâne români. Copiii noştrii,
„Mirunsã frunte. Logos în treapta lui
tinerele generaţii trebuie sã-l cunoascã pe
înaltã.
Eminescu, iar noi ceilalţi sã-l redescoperim
Iluminatã stemã-n vecia unui neam.
în sublimul şi splendoarea scrierilor sale. În
Harisma-n desnãdejdea sub care
scrierile lui simţi adâncimea, eleganţa, senne-nchinãm
sibilitatea şi frumuseţea nespusã a trãirilor
Amurgului. Cu viii şi morţii laolaltã
omeneşti.
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A

încãrcat cuvântul cu ceea ce poate
purta el mai de valoare. Toţi folosim
aceleaşi cuvinte, dar numai el le-a fãcut sã
poarte aşa comori. Sufletele nobile tind totdeauna şi neîncetat spre sublim, începând
cu cel al „înãlţimilor”.

V

XX.

ersul eminescian va fi germenele din
care se va naşte toatã poezia secolului

G

eniul sãu nu îl descoperi doar în arta
poeziei, ci şi în cea a publicisticii, a
gazetãriei cãci, nu ezita sã demaşte minciuna, ipocrizia, impostura. A fost un luptãtor
neobosit pentru dreptate şi adevãr, fapt
care îl va costa viaţa, lent otrãvit fiind cu
mercur. Este primul martir al României
moderne.

E

ra un excepţional cunoscãtor al filozofiei, al credinţelor religioase, pasionat de
marile scrieri ale lumii, setos de cunoaştere, de o inteligenţã ieşitã din comun şi de o
modestie rarã. Apoi, a fost prin excelenţã
un geniu romantic. Astãzi, „romantic” a
devenit sinonim cu „nerealist”.

A

m simţit totdeauna o afinitate aparte
faţã de Eminescu şi faţã de întreaga sa
operã, meditând foarte adesea asupra creaţiilor sale. M-am regãsit totdeauna acolo.

O

apropiere de lirica religioasã, de poezia de inspiraţie creştinã, inundatã de
atâta iubire şi luminã, este meditaţia asupra cãreia doresc sã poposesc, doar construind câteva puncte de vedere care sã îi
apropie pe cititorii noştri dragi, de acest
orizont eminescian.

„

Lirica religioasã constituie genul cel mai
bine reprezentat la începuturile noastre literare”, mãrturisea Dan Horia Mazilu în
deschiderea Antologiei „1700 de ani de poezie religioasã”(2003).
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P

oezia de inspiraţie creştinã îşi are sursele în imnele religioase ale veacurilor
Bisericii primare: din epistolele Sfântului
Apostol Pavel se vede clar cã în adunãrile
de cult se întrebuinţau nu numai Psalmii şi
Cântãrile Biblice, ci şi cântãri duhovniceşti
care, nu sunt decât emanaţii creatoare ale
entuziasmului celor dintâi creştini.

C

reând omul, Dumnezeu a sãdit în el şi
iubirea de frumuseţe, simţul estetic al
sublimului şi bucuria Cuvântului, pentru
cã: „Întru început era Cuvântul şi Cuvântul
era la Dumnezeu şi Cuvântul Dumnezeu era”
(Ioan, 1, 1).

Î

n acest Cuvânt care este Dumnezeu, îşi
aflã viaţa, rodul şi fiinţarea, toate ale lumii acesteia.

Î

nainte de a vorbi de o literaturã originalã,
am vorbit „limba vechilor Cazanii” şi am
trãit sãrbãtoarea Logosului şi a Poeziei.
Cu mult înainte de a şti ce este o literaturã
naţionalã, am aflat ce este iubirea Poetului, pentru cã acesta trebuie sã fie un

„mãrturisitor al Logosului”, cum spunea marele imnograf Ioan Alexandru.

M

arile creaţii sunt rodul întâlnirilor cu
Dumnezeu în iubire, cu acela care este
Creatorul a toate, întâlnire din care ţâşnesc
apoi, prin Cuvânt şi cuvinte, i-luminãri,
insuflãri sau idei creatoare. Indiferent cum
le-am numi este evident faptul cã ele vin
de la Dumnezeu. Ele nu ar fi posibile fãrã
întâlnirea cu El, ca dar şi har, în Luminã
şi Iubire. Creaţia poeticã devine în acest fel
har divin, vibraţie de o extremã sensibilitate, dar al Creatorului. Poezia religioasã
este o formã concretã de comunicare, dintotdeauna, a omului cu Dumnezeu, limbajul transpus în versuri având o mare forţã
artisticã. Poezia religioasã menţine omul în
relaţie cu Dumnezeu, în comuniune.

N

u numai poetul realizeazã aceasta, ci
şi cel care citeşte poezia. În aceasta
constã marea bogaţie a textelor de inspiraţie creştinã, fiindcã reuşesc sã transfigureze
sufletul omului. Ele au menirea sã-l ridice
atât pe poet, cât şi pe cititor, la rangul de
împreunã lucrãtor cu Dumnezeu la frumuseţea lumii.

P

oezia religioasã este prima formã de
manifestare a literaturii române, cãreia
i-a adus teme şi motive lirice, de mare sensibilitate artisticã: viaţa, moartea, iubirea,
durerea, jalea, bucuria, credinţa. Toate
acestea sunt taine ale sufletului creştin, taine ale mãrturisirii şi ale împãrtãşirii acestui
suflet românesc.

chilor manuscrise bisericeşti. În curtea casei
pãrinteşti de la Ipoteşti se afla o bisericuţã
unde, în mod sigur se ţineau slujbe la
care participa şi el. El a vãzut în Biserica
Ortodoxã Românã, „Maica spiritualã a neamului românesc, care a nãscut unitatea limbii
şi unitatea etnicã a poporului”.

Î

n Noiembrie 1886, se retrage la
Mãnãstirea Neamţ, unde se spovedeşte şi
împãrtãşeşte, iar duhovnicul înregistreazã
în cartea lui de slujbã, o dorinţã şi
rugãmintea poetului, ca un testament: „sã
fie îngropat pe malul mãrii, la umbra unei
mãnãstiri, de unde sã audã chiar şi dincolo, de
pe celãlalt tãrâm al existenţei: Lumina Linã”.

P

oet al iubirii a fost... „şi al Luminii”, nota
în revista „Ortodoxia” marele duhovnic
Constantin Galeriu în 1995 despre „Biografia Fiului lui Dumnezeu, a Blândului Nazarinean, în conştiinţa lui Eminescu”.

N

u numai criticii şi istoricii literari au
vãzut în Eminescu un poet religios ci
şi, iatã, mari teologi, asemenea pãrintelui
Constantin Galeriu.

Î

nsuşi Eminescu recunoaşte aceasta, printr-un articol din Martie 1881, publicat
în ziarul „Timpul”, intitulat „Şi iarãşi bat
la poartã”, mãrturisind cã „Sfânta Scripturã
este cartea esenţialã şi fundamentalã a lumii
creştine”.

T

itu Maiorescu, vedea în Emin un reper de o valoare absolutã în poezia
româneascã şi creştin deopotrivã, fiindcã
raportarea la absolut nu poate ignora nicicum relaţia cu Dumnezeu prin rugãciune,
prin gândirea poeticã profundã.

E

ste cunoscut faptul cã Eminescu a primit în familie o educaţie creştinã, el fiind un bun cunoscãtor al Scripturii şi al ve-

23

E

minescu este poet autentic religios, a
cãrui operã este strãbãtutã de fiorul
creştin şi relevã prezenţa sacrului şi credinţa creştinã. Este influenţat şi de multe ori copleşit de filozofia germanã a lui
Schopenhauer sau Kant. Este autorul unor
superbe şi sublime capodopere de poezie
religioasã cum ar fi: „RUGÃCIUNE” şi
„RÃSAI ASUPRA MEA”, sau al unor poezii în care se celebreazã marile sãrbãtori
ale creştinãtãţii: „Colinde, Colinde”, „Învierea”. Poetul este mãrturisitor al Iubirii, al
Luminii, al Bucuriei şi al Învierii Mântuitorului.

Î

n „RUGÃCIUNE”, Emin îşi mãrturiseşte
convingerea în puterea rugãciunii cãtre
Maica Domnului, care cu aleasa ei dragoste
şi mijlocire, ne poate ridica peste mizeriile
acestei lumi. Versurile sunt de o sinceritate copleşitoare şi de o mare forţã artisticã
şi perfecţiune, este o rugãciune de o trãire
autentic creştinã a unui om care se roagã
pentru mântuirea lumii întregi:

„RÃSAI ASUPRA MEA” este o rugãciune
desãvârşitã, în care poetul îşi deschide inima sfâşiatã de drama sa spiritualã.
Eminescu transcende mizeria vieţii într-o
întelegere desãvârşitã a sfinţeniei şi harului Prea Sfintei Fecioare Maria, invocatã de
data aceasta în nume personal. Un om de geniu, îngenuncheazã în faţa Sfintei Fecioare.
Smerenia, condiţie iniţialã a rugãciunii,
îl face sã-şi vadã întreaga mãreţie ca pe o
„adâncã nimicnicie”, scria Nichifor Crainic.
„Rãsai asupra mea, luminã linã,
Ca-n visul meu ceresc d-odinioarã;
O, maicã sfântã, pururea fecioarã,
În noaptea gândurilor mele vinã.

„Crãiasã alegându-te
Îngenunchem rugându-te,
Înalţã-ne, ne mântuie
Din valul ce ne bântuie;
Fii scut de întãrire
Şi zid de mântuire,
Privirea-ţi adoratã
Asupra-ne coboarã,
O, maica prea curatã
Şi pururea fecioarã,
Marie!
Noi, ce din mila Sfântului
Umbrã facem pãmântului,
Rugãmu-ne-ndurãrilor
Luceafãrului mãrilor;
Ascultã-a noastre plângeri,
Reginã peste îngeri,
Din neguri te aratã,
						
Luminã dulce, clarã,
O, maicã prea curatã
Şi pururea fecioarã,
Marie!”
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Speranţa mea tu n-o lãsa sã moarã
Deşi al meu e un noian de vinã;
Privirea ta de milã caldã, plinã,
Îndurãtoare-asupra mea coboarã
Strãin de toţi, pierdut în suferinţa
Adâncã a nimicniciei mele,
Eu nu mai cred nimic şi n-am tãrie.
Dã-mi tinereţea mea, redã-mi
credinţa
Şi reapari din cerul tãu de stele:
Ca sã te-ador de-acum pe veci,
Marie.”

P

oezia de dragoste a Eminului este şi ea
învãluitã de o aurã de sacralitate. Poetul teolog Ioan Alexandru, îl numea pe
Eminescu „cel mai mare poet al iubirii”.

Î

n Sfânta Scripturã, cel mai frumos imn
închinat vreodatã iubirii, se aflã cuprins
în Epistola cãtre Corinteni 13, 1-8, a Sfântului Apostol Pavel:
„De aş grãi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, fãcutu-m-am aramã
sunãtoare şi chimval rãsunãtor. Şi de aş avea
darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte
şi orice ştiinţã, şi de aş avea atâta credinţã încât
sã mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu
sunt. Şi de aş împãrţi toatã avuţia mea şi de
aş da trupul meu ca sã fie ars, iar dragoste nu
am, nimic nu-mi foloseşte. Dragostea îndelung
rabdã; dragostea este binevoitoare, dragostea
nu pizmuieşte, nu se laudã, nu se trufeşte.
Dragostea nu se poartã cu necuviinţã, nu cautã
ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte
rãul. Nu se bucurã de nedreptate, ci se bucurã
de adevãr. Toate le suferã, toate le crede, toate le
nãdãjduieşte, toate le rabdã. Dragostea nu cade
niciodatã... „
„LUCEAFÃRUL” eminescian este prin
excelenţã cel mai frumos poem creştin al
literaturii române, nota Nichifor Crainic,
iar IPS Bartolomeu Anania în studiul sãu
„Poezia religioasã românã modernã. Mari poeţi de inspiraţie creştinã” (1994) publicat în
Revista „Studii Teologice”, face o analizã
teologicã absolut originalã şi de-a dreptul
impresionabilã a poemului eminescian,
susţinuţã cu argumente temeinice, care
meritã cunoscute şi reţinute: „eroul poemului, Luceafãrul-Hyperion, a fost construit
pe baza celor doi poli fundamentali ai prologului ioanic: „La început era Cuvântul... „ şi
„Cuvântul s-a fãcut trup”. El aparţine lumii
necreate şi a participat efectiv la crearea universului. Noul Hyperion are toate atributele
Logosului. Ca unic fiu al Tatãlui, el era de faţã
în „ziua cea dintâi” când „izvorau lumine”,
iar acum este ipostaziat într-un astru vizibil,
cu menirea de a lumina lumea. Dorinţa lui de
a deveni muritor nu se traduce printr-un act
de rãzvrãtire (ca la titanii mitului antic), ci
în rugãmintea unui fiu tulburat cãtre un tatã
înţelept.

Refuzul acestuia de a-i lua „al nemuririi nimb”
nu-şi are originea într-o neînţelegere a situaţiei
sau într-o îndãrãdnicie despoticã, ci în singura
„neputinţã” a Atotputernicului, aceea ca din
creator sã devinã creaturã; fiind consubstanţial cu Tatãl, Hyperion – Cuvântul e pãrtaş
al aceleiaşi condiţii existenţiale. În Grãdina
Ghetsemani, Iisus-Omul îşi roagã Pãrintele cã,
„dacã este cu putinţã” sã nu fie nevoit sã bea
paharul Crucii, dar în acelaşi timp El ştie cã
aceasta „nu e cu putinţã”, cã evitarea Crucii
ar însemna negarea înseşi a menirii Lui de
Dumnezeu întrupat, ceea ce face ca imediat
sã-şi punã propria Sa voinţã în acord cu aceea a Tatalui. Situaţia nu e alta în poemul lui
Eminescu. Tatãl (care e prezent numai prin
vocea Sa, ca lui Moise în Muntele Sinai) îi
spune fiului tulburat cã e în stare sã-I dea orice
pe lume, „dar moarte nu se poate”. E ultima
treaptã a reiniţierii lui în taina propriei sale
condiţii existenţiale; redevenit un iluminat, el
se întoarce senin în locul menirii sale. Preluând
din basm şi din mitologie doar fabulaţia şi cadrul cosmic, poemul îşi distileazã esenţele ascunse din zborul înalt al vulturului ioanic”.

Z

oe Dumitrescu Buşulenga, ca şi alţi critici şi istorici literari, a evidenţiat faptul cã poemul Luceafãrul a avut ca sursã
de inspiraţie şi Evanghelia Sfântului Ioan,
dovadã fiind şi faptul cã pe marginea unei
file de manuscris a fost descoperit Prologul
Evangheliei Sfântului Ioan. Religiozitatea
eminescianã este însã evidentã, ţinând cont
şi de viziunea poeticã impusã de marele
poem, din care ţâşnesc lumini purificatoare. Regãsim la acest nivel ideea de Dumnezeu-Iubire, pentru cã din Iubire Creatorul
a toate refuzã şi lui Hyperion dorinţa de
murire.

P

oezia de iubire eminescianã freamãtã
de fiorul seninãtãţii şi
iubirii creştine. Nu gãsim
în ea nimic josnic sau banal.
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I

ubirea tinerilor din: „SARA PE DEAL”,
„ATÂT DE FRAGEDÃ”, „DORINŢÃ”,
„FLOARE ALBASTRÃ”, este nepãtatã,
neprefãcutã, sensibilã şi totalã. Şi deloc
întâmplãtor, cadrul întâlnirii perechii eminesciene este paradisiac, este „o gurã de
rai”, în care cei doi îndrãgostiţi refac modelul biblic al perechii unice din Eden.

Î

n „Nostalgia Paradisului”, Nichifor Crainic mãrturiseste cã, acest spatiu paradisiac adãposteşte în intimitatea lui iubirea
„arhetipalã”, seninã şi împãrtãşitã lumii
prin misiunea încredinţatã, de a fi chip şi
asemãnare Creatorului:
„Vino-n codru la izvorul
Care tremurã pe prund
Unde-n prispã cea de brazde
Crengi plecate o ascund”.
sau
„O vis ferice de iubire,
Mireasã blândã din poveşti
Nu mai zâmbi! A ta zâmbire
Mi-aratã cât de dulce eşti!

P

oetul este „slujitor al Logosului”, iar
poezia lui este expresia unei teribile
iubiri „transcrise” în bucuria Cuvântului,
mãrturiseşte poetul teolog Ioan Alexandru.

P

ãrintele Dumitru Staniloaie, în „Teologia
Dogmaticã Ortodoxã”, aratã cã „aceastã
iubire care mişcã sori şi stele, este o calitate a
firii umane, de aceea este o iubire superioarã,
cãci este durabilã, iubind şi respectând femeia
în taina ei eternã şi în dimensiunile ei spirituale neîngustate, cunoscute prin aceastã iubire
curatã în Dumnezeu”.

L

a rândul sãu, Nichifor Crainic, noteazã...
„Iar înclinarea de a idealiza femeia, ridicând-o mai presus de îngeri, ne conduce la faptul cã pentru Eminescu, femeia este prototipul
îngerilor. El are ceva din amorul cavaleresc me-
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dieval. De la femeia adoratã, la
adorarea Maicii Domnului, este
un proces de purificare şi transfigurare a eternului feminin”.

U

niversul poeziei de dragoste eminescianã este
umplut de o iubire seraficã.
Frumuseţea femeii care este
„prototipul îngerilor din senin” trece prin viaţa celui ce
o iubeşte ca:
„O Sfântã Reginã
Cu pãr lung de raze, cu ochi de
luminã
În hainã albastrã stropitã cu
aur”.
De aceea:
„Cât de frumoasã eşti pot
spune
Cât te iubesc nu e de spus!”

E

ste evident astfel cã femeia nu-i patimã, nu-i
obiectul plãcerii şi desfãtãrii.
Ea este la Emin când înger,
când fecioarã sau mireasã,
când amintire sau pãrere de
rãu. Adresarea este totdeauna sincerã şi curatã:
„Tu, chip chinuitor de dulce,
Tu, ideal în ochii mei,
Tu, ce femeie între flori eşti
Şi-o dulce floare-ntre femei”.

I

nspirate şi armonioase, izvorâte din adâncul sufletului sãu atins de farmecul
iubirii, versurile eminesciene
sunt unice în lume şi frumuseţea lor desãvârşitã.

Î

n fiecare clipã, prezenţa
iubitei înseamnã prezenţa
„sfinţeniei în istorie”, conclu-

ziona poetul Ioan Alexandru.
minescu a fost în stare sã inspire atâta poezie... şi... atâţia poeti. În loc de
încheiere, pãtrunzãtoare versuri ale poetului Marin Sorescu, închinate Domnului Eminescu:

E

TREBUIAU SÃ POARTE UN NUME
Eminescu n-a existat.

A existat numai o ţarã frumoasã
La o margine de mare
Unde valurile fac noduri albe,
Ca o barbã nepieptãnatã de crai
Şi nişte ape ca nişte copaci curgãtori
În care luna îşi avea cuibar rotit.
Şi, mai ales, au existat nişte oameni simpli
Pe care-i chema: Mircea cel Bãtrân, Ştefan
cel Mare,
Sau mai simplu: ciobani şi plugari,
Cãrora le plãcea sã spunã,
Seara, în jurul focului poezii
„Mioriţa” şi „Luceafãrul” şi „Scrisoarea a
treia”.
Dar fiindcã auzeau mereu
Lãtrând la stâna lor câinii,
Plecau sã se batã cu tãtarii
Şi cu avarii şi cu hunii şi cu leşii
Şi cu turcii.

Pentru lacrimile pietrelor înduioşate,
De curgeau doinele la vale
Pe toţi munţii Moldovei şi ai
Munteniei
Şi ai Ţãrii Bârsei şi ai Ţãrii
Vrancei
Şi ai altor ţãri româneşti.
Au mai existat şi nişte codri adânci
Şi un tânãr care vorbea cu ei,
Întrebându-i ce se tot leagãnã fãrã
vânt?
Acest tânãr cu ochi mari,
Cât istoria noastrã,
Trecea bãtut de gânduri
Din cartea cirilicã în cartea vieţii,
Tot numãrând plopii luminii, ai
dreptãţii, ai iubirii,
Care îi ieşeau mereu fãrã soţ.
Au mai existat şi nişte tei,
Şi cei doi îndrãgostiţi
Care ştiau sã le troieneascã toatã
floarea
Într-un sãrut.
Şi nişte pãsãri ori nişte nouri
Care tot colindau pe deasupra lor
Ca lungi şi mişcãtoare şesuri.
Şi pentru cã toate acestea
Trebuiau sã poarte un nume,
Un singur nume,
Li s-a spus EMINESCU.

Veronica Dincã

În timpul care le rãmânea liber
Între douã primejdii,
Aceşti oameni fãceau din fluierele lor
Jgheaburi
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Oamenii de lângã noi...

Dumitru Ghe. Bordeianu
(1921-2002)

Interviu cu Doamnele Ştefana
Bordeianu şi Silvia Micşunescu

Astãzi este o zi deosebit de frumoasã şi
emoţionantã, de trei ori binecuvântatã. Este
Vineri 15 Ianuarie 2010. Se împlinesc 160 de ani
de la naşterea aceluia care este „Luceafãrul”
poeziei româneşti Mihai Eminescu şi, tot
astãzi, pãşim împreunã pragul casei aceluia care a fost Dumitru Bordeianu, om de
o mare înãlţime spiritualã, autorul cãrţii
„Mãrturisiri din mlaştina disperãrii”, pentru a petrece împreunã momente memorabile, alãturi de soţia şi fiica domniei sale.
Ce fac minunatele doamne,
Bordeianu şi Silvia Micşunescu?
Mulţumim, bine, foarte bine!

Ştefana

Mã bucur mult de aceasta şi, am sã mã adresez întâi dumneavoastrã, bunicuţã dragã!
Purtaţi un nume deosebit de frumos
„Ştefana”, nume care vine de la primul martir al Bisericii noastre creştine. Nu cred cã este
întâmplãtor deloc lucrul acesta şi, mã gândeam…
oare, cumva existã în viaţã, aşa... o legãturã, între un nume de sfânt, numele pe care îl purtaţi,
şi faptul cã Bunul Dumnezeu v-a hãrãzit ca soţ,
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aşa un om minunat, „Dumitru”?! Cãci sunteţi soţia aceluia care
a fost Dumitru Bordeianu, minunatul om pe care
comunitatea noastrã de aici l-a numit „Bãdia”,
om cu viaţã sfântã, un monument de credinţã
şi verticalitate, autorul scrierii „Mãrturisiri din
mlaştina disperãrii”, o carte zguduitoare despre Adevãr, Credinţã, Rugãciune, Suferinţã,
Supliciu, Cãdere, Posedare, Iertare, a generaţii de
tineri mãrturisitori ai credinţei în Dumnezeu, în
închisorile comuniste. Pentru aceia care l-au cunoscut, le-a schimbat viaţa şi, au primit astfel, ca
dar de la Dumnezeu, sens acesteia.
Desigur, în viaţa aceasta nimic nu este
întâmplãtor, iar Dumitru… a fost extraordinar! Un om foarte credincios!
Eu personal, nu l-am cunoscut şi întâlnit
pe „Bãdia”, aşa cum l-au cunoscut toţi românaşii noştri de aici. Eu l-am întâlnit într-o altfel de
dimensiune, prin cartea sa şi, gândesc cã sunt
atât de puţine cuvinte… şi... neputincioase, pentru a exprima „înãlţimea” unui asemenea om!
Îndrãznesc însã sã vã întreb, cum îl vedeaţi ca
soţ?
Oh…, foarte, foarte iubitor şi... serios!
Doamna Silvia, ca tatã, cum l-aţi
perceput?
La fel…, foarte serios, în special cu studiile mele... Îmi verifica şi asculta totdeauna lecţiile, îmi punea întrebãri! Era foarte
riguros!

Sunteţi medic. Sã fie aceasta o legãturã cu
faptul cã domnia sa studiase medicina, sigur fãrã
a apuca sã-şi termine aceste studii, însã v-a influenţat faptul cã şi-a dorit mult sã fie medic?!
Absolut. El spunea cã sunt douã profesii în viaţã care pot ajuta oamenii, medicina şi preoţia! Iniţial eu îmi doream sã devin
profesoarã dar, mai pe urmã m-am decis
pentru medicinã.
Cum l-aţi privit ca om?
Era foarte tenace şi de o voinţã şi dragoste, aparte. El a fãcut mai pe urmã biologia
şi a lucrat ca profesor. Îmi amintesc când lucra la Radovan, mergea cu trenul, apoi lua o
maşinã iar vara, mergea 7 km pe jos şi, încã
apoi alţi 7 km înapoi, avea consilii profesorale..., a fost foarte greu!
Bunicuţã dragã, revin la dumneavoastrã şi
vã întreb, câţi ani aveţi?
77, merg de fapt pe 78, în Aprilie anul
acesta.
Sã vã dea Dumnezeu sãnãtate şi, mulţi,
mulţi ani înainte!
Cartea „Mãrturisiri din mlaştina disperãrii”
este o carte absolut cutremurãtoare. Aşa cum
spuneam, eu l-am întâlnit pe „Bãdia” prin cartea sa, pentru cã nu este nevoie sã cunoşti un om
personal pentru a-ţi da seama de ce este sau cine
este! Dumnezeu rânduieşte pentru fiecare om în
viaţã, cine şi cum se întâlneşte dar, faptul cã el
vorbeşte printr-o asemenea carte, aşa de profund
şi atât de sincer, unde are o tãrie a mãrturisirii
de credinţã în Dumnezeu pe care numai la sfinţi o întâlneşti - eu numai acolo am întâlnit-o este cu totul şi cu totul cutremurãtor! Aţi lucrat
împreunã cu „Bãdia” la cartea lui. Dumnealui
dicta şi dumneavoastrã scriaţi, scriaţi de mânã!
Ce aţi simţit în momentele acelea în care scriaţi
ceea ce dumnealui vã spunea?
Eram foarte emoţionatã şi plângeam
de multe ori. Trãiam durerea acelor evenimente.
Iatã ce ne mãrturiseşte însuşi autorul,
„Bãdia Bordeianu”, în cartea sa...
„În apropierea locului unde am stat
imediat ce am ajuns în Australia, se gãseşte

un pârâu pe care l-am recunoscut imediat ce
l-am vãzut - era pârâul lângã care m-am visat
singur, scriind, pe vremea când eram încã în
ţarã, în România. Şi îmi apare în conştiinţã:
post şi rugãciune. Am început sã mã rog şi
sã postesc aproape câteva sãptãmâni... Mã
duceam în fiecare dimineaţã pe malul pârâului şi pe zi ce trecea mi se lumina mintea: se derula acest film al întâmplãrilor
ca şi cum s-ar fi petrecut acum. În general,
când scrii o carte, ai o idee de cum va arãta
la sfârşit; în acest caz nu mi-am fãcut nici o
schiţã, nici un plan. Şi am început chiar cu
titlul: „Mãrturisiri din mlaştina disperãrii”.
Iar prima frazã este chiar eticheta cãrţii.
Este o carte de inspiraţie divinã: am scris
ce mi s-a spus sã scriu, ceea ce am simţit şi
ceea ce îmi venea în memorie. În fiecare zi,
de dimineaţã la ora 9 şi pânã dupã-amiaza
la ora 3, dictam toate aceste fapte, iar soţia
mea le aşternea pe hârtie. Scrierea efectivã
a durat din Februarie şi pânã în Decembrie
1990; se adunaserã cam 600 de pagini. Dar
forma definitivã este cea publicatã. Ca sã
rezum puţin, eu sunt mãrturisitorul prin
care s-au fãcut cunoscute toate acestea.
Credinţa nelimitatã în Dumnezeu face orice lucru posibil. Spunea Petre Ţuţea cã orice
culturã care nu are teologia în ea, nu face
doi bani. Pentru cã sunt cãrţi care au o valoare omeneascã, dar din punctul de vedere
al mãrturisirii lui Dumnezeu sunt nule”.
Cum simţea „Bãdia” când îşi reamintea
de acele evenimente? Mai erau memoriile sale
dureroase?
Da, absolut! Erau foarte dureroase!
Doamnã Silvia, cu toate acestea, avea însã o
seninãtate în faţa morţii şi o atitudine zguduitoare. Aşa este?
Da, se spovedise, era foarte liniştit şi eliberat. Aştepta...! Credinţa lui era aşa de mare
încât nu avea nici o îndoialã, de nici un fel.
Era atât de senin şi, cu toate cã suferea de ficat, ochii lui erau atât de luminoşi şi curaţi,
strãlucitori. Trãia momentul acela. Era transfigurat. El totdeauna spunea cã este bine ca
omul sã ştie când moare. Nu-i era fricã de
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moarte, abia aştepta..., pentru el era o eliberare, o uşurare şi o bucurie. Atitudinea lui în
faţa morţii a fost una foarte curajoasã, harul
lui Dumnezeu a fost acolo şi l-a întãrit. Şi ca
medic, eu vãd cã este o mare diferenţã între
un creştin şi un necreştin. Cei ce nu il au pe
Dumnezeu se pierd repede.
Pentru cel ce rãmâne, despãrţirea de fiinţa
cea mai dragã, este resimţitã foarte dureros, desigur, cu atât mai mult cu cât lipsa fizicã a celuilalt va fi permanentã. Vãzându-i însã seninãtatea
în faţa morţii şi faptul cã pentru el întâlnirea cu
Dumnezeu era cea mai mare bucurie, v-a mai uşurat din simţãmântul acela tulburator de dureros?
Doamna Ştefana? Nu, mie mai rãu mi-a
fãcut. M-a chemat lângã el şi mi-a zis: „Puicã,
puicuţa mea, mi se rupe inima cã plec şi te las
singurã”. A plâns şi şi-a luat rãmas bun...
Doamna Silvia? Da, desigur, într-un fel.
Cu mult înainte de momentul trecerii dincolo, cu vreo 2-3 luni înainte, şi-a luat rãmas
bun şi de la nepoţei, copiii mei, Liviu, Bogdan
şi Ana-Maria. Îi iubea mult pe toţi trei, avea
însã ceva special pentru Liviu.
Înţeleg cã nepoţeii şi-au cunoscut bunicul!
Doamna Silvia: Desigur. Şi lui Liviu îi
spunea poveşti... poveşti inventate! Se aşezau ei aşa pe marginea patului şi începea o
poveste... şi dura douã ore!
Ce-l inspira?
Cred cã iubirea ce i-o purta! Iar pentru
Liviu, ce spunea tataie era literã de lege!
Liviu vã povestea din poveştile spuse de
bunicul?
Era mititel, mult prea mic ca sã-şi poatã
aminti, iar apoi, eu nu eram niciodatã parte
din momentele lor atât de drãgãlaşe. Erau
doar ei doi... „ei vorbeau, ei negociau”!
Îşi mai amintesc nepoţeii pe bunicul lor?
Bineînţeles. Le este tare dor de el! Liviu
mereu spune: „de m-ar vedea tataie acum...”
Eu o vãd pe bunica la Bisericã totdeauna, ca
o prezenţã atât de plãcutã şi de agreabilã. Bunicuţã
dragã, aşa sunteţi mereu, veselã şi bucuroasã?
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Da, cu toate cã mai sunt momente când
mai şi plâng.
De ce plângeţi?
Plâng de singurãtate şi de dorul lui
Miticã!
Vã înţeleg! Într-adevãr, dorul de celãlalt
secãtuieşte! Spuneţi-mi, „Bãdia” mai putea fi vesel dupã o aşa suferinţã înduratã?
Nu, nu era vesel. Era foarte îndurerat.
Îmi mãrturiseaţi cã vã plac florile. Lui
„Bãdia” îi plãceau florile?
Îi plãceau crãiţele şi grãdinãritul! Fãcea
lucrurile cu multã, foarte multã rãbdare.

Îl visaţi?
Da. Lucruri obişnuite de viaţã.
Aţi mai fost acasã, în România?
De câteva ori.
Cum a gãsit „Bãdia” „acasã”?
Îi plãcea mult acasã. Îi plãcea sã meargã
la mãnãstiri sã se regãseascã. Se ruga mult.
Cum de nu a hotãrât sã se reîntoarcã
definitiv?
Situaţia era de aşa naturã, nu avea nici
un fel de încredere. Dacã nu pleca înainte de
revoluţie, nu cred cã ar mai fi plecat vreodatã.
Era foarte încântat de tinerii de acasã pe care
i-a gãsit foarte curajoşi şi receptivi.
Cuvintele sale au fost acestea:
„Eu nu am vrut sã plec niciodatã din
ţara mea... Am ajuns în Australia mânat
de destin. Eu înţeleg destinul nu drept

fatalitate ori predestinare sau soartã. Desigur
cã Dumnezeu, în eternitate, ştie ce se întâmplã
cu noi. Dar asta nu este predestinare. Destinul
se explicã aşa: ceea ce se întâmplã între minecreatura - şi Dumnezeu-Creatorul. Eu nu mã
pot rãzvrãti, când am aceastã conştiintã. Este
şi o problemã de bun simţ. Pentru cei care nu
au în conştiintã faptul cã i-a fãcut Dumnezeu,
este o problemã aparte. Dar eu, conştient cã
am fost creat de Dumnezeu, nu de ... naturã,
trebuie sã recunosc şi sã mã supun de bunã
voie Creatorului. De bunã voie, pentru cã mi-a
lãsat libertatea. Satana spune continuu cã nu
vrea sã-I slujeascã. Trebuie sã avem în vedere
slãbiciunea noastrã şi puterea lui Dumnezeu,
dar în momentul în care m-am supus voii lui
Dumnezeu, slãbiciunea mea o ia Creatorul pe
umerii lui. Eu trebuie doar sã spun: Fie mie
dupã cuvântul Tãu. Aceasta este esenţa.
...În România m-am întâlnit cu foarte
mulţi tineri, în diverse ocazii, interviuri, cenacluri; pot spune cã am trãit clipe extraordinar de fericite. Vedeam cã nu vorbesc în
pustiu.
De ce pãrintele Arsenie Papacioc vorbea
cu admiraţie despre tinerii care cu piepturile goale au înfruntat tancurile în Decembrie
1989? Pentru cã neamurile şi popoarele nu
trãiesc prin laşi.”

tare mult ziua de Vineri. Printre multele şi minunatele lucruri legate de Sfânta Vineri, sunt şi
momentele copilãriei mele când citeam „Basmele
Românilor” sau „Fata Babei şi Fata Moşului” şi,
mã impresiona teribil cum ea rãsplãtea bunãtatea,
sinceritatea, modestia şi hãrnicia.
Apoi, mã fericeşte nespus sã pãşesc pragul casei unde şi-a petrecut ultima parte a vieţii „Bãdia” Bordeianu, om de mare caracter şi
înãlţime spiritualã. Este o a doua întâlnire pe care
o am cu domnia sa, prin familia sa, adicã prin
dumneavoastrã.
Doamna Silvia: Şi el a avut o mare admiraţie pentru Eminescu, în special pentru
opera care nu a fost publicatã sau cunoscutã
în timpul nostru.
Cu atât mai mult, nu întâmplãtor poate
discuţia noastrã se desfãşoarã astãzi, într-o aşa
zi. Când ne-am propus aceastã întâlnire, ziua
aceasta s-a arãtat a fi cea mai potrivitã. Pe de altã
parte, trebuie sã vã mãrturisesc cã gãsesc multe
asemãnãri între „Bãdia” şi „Eminescu”. Peste
toate, puterea şi tãria mãrturisirii de credinţã şi
a verticalitãţii de neclintit. Ei au şlefuit sufletele
oamenilor prin ceea ce au fost şi au lãsat scris.
Puţine sunt cuvintele de mulţumire şi nu suficiente pentru a arãta ce au însemnat şi unul şi
celãlalt pentru adâncul fiecãrei fiinţe atinse de
sublimul iubirii lor de Dumnezeu. Îndrãznesc
doar sã vã dãruiesc versurile unei capodopere
eminesciene, o poezie splendidã, adresatã Maicii
Domnului, ”RUGÃCIUNE”:

Doamnele mele dragi, ziua de astãzi pe mine
mã fericeşte din mai multe puncte de vedere. Este o
zi absolut splendidã şi binecuvântatã de Dumnezeu,
de trei ori, aş putea
spune şi, permiteţi-mi
„Crãiasã alegându-te
sã mã explic:
Întâi de toate,
Îngenunchem rugându-te,
discuţia noastrã are loc
Înalţã-ne, ne mântuie
în ziua de 15 Ianuarie
Din valul ce ne bântuie;
2010, când se împlinesc 160 de ani de la
Fii scut de întãrire
naşterea marelui poet
Şi zid de mântuire,
Mihai Eminescu. Este
Privirea-ţi adoratã
poetul meu de suflet şi
cel mai mare poet pe
Asupra-ne coboarã,
care noi, ca români,
O, maicã prea curatã
l-am cunoscut.
Şi pururea fecioara,
În al doilea rând,
este zi de Vineri, zi
Marie!
de post. Eu iubesc

Noi, ce din mila sfântului
Umbrã facem pãmântului,
Rugãmu-ne-ndurãrilor
Luceafãrului mãrilor;
Ascultã-a noastre plângeri,
Reginã peste îngeri,
Din neguri te aratã,
Luminã dulce clarã,
O, maicã prea curatã
Şi pururea fecioarã,
Marie!”
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Este impresionantã aceastã poezie cãtre
Maica Domnului şi, iatã, cã şi el când se afla în suferinţa sa, nu înceta sã se roage, şi încã, nu înceta
sã se roage Maicii lui Dumnezeu! Ce cuvinte au
putut fi rostite dintr-o inimã atât de îndureratã!
Din multã suferinţã s-au nãscut totdeauna creaţii nemuritoare. Iatã cum, din suferinţa sa,
Eminescu naşte o poezie religioasã monumentalã
prin sinceritatea trãirii; din marea sa iubire pentru Veronica Micle avem o poezie de o dragoste
seraficã, nemaiîntâlnitã; din suferinţa sfinţilor,
avem mãrturisiri de o frumuseţe tulburãtoare, tradiţii minunate şi modele de urmat şi, din suferinţa
unor oameni, aşa ca „Bãdia”..., ce putere de caracter poate sã se nascã şi, cum poate ea sã transforme
sufletul din om!
Doamna Silvia: Este foarte adevãrat! Sã
vã mai dau un exemplu foarte deosebit şi interesant. Domnul Traian Popescu, foarte bun
prieten al tatei, inginer, om de o mare nobleţe
sufleteascã, trecut la rându-i prin suferinţa închisorilor, nu a avut niciodatã vreo pregãtire
muzicalã. În închisoare aflat, compune o simfonie care, dupã revoluţie este interpretatã de
Orchestra Simfonicã Românã. Este un sentiment aparte şi greu de exprimat în cuvinte,
foarte frumos însã, de cum Dumnezeu naşte
în om creaţia. Iatã cum din aşa o suferinţã, s-a
nãscut o simfonie superbã, într-un om care nu
a avut vreodatã legãturã cu muzica. Şi cred cã
acest exemplu nu este unul singular.
Desigur. Harul lui Dumnezeu lucreazã şi te
inspirã.
Pe Eminescu, dacã îl cãuţi şi îl pãtrunzi, îl
cunoşti şi este imposibil sã nu-i descoperi spiritul
în mesajul scrierilor; la fel „Bãdia”, este imposibil ca citindu-i cartea, sã nu-i simţi suferinţa ce a
avut-o şi cum s-a transpus ea dupã aceea, ce a creat
şi ce a rãmas în urma sa.
Doamna Silvia: Cel mai important moment din viaţa lui, descris şi în carte, a fost
„reîntoarcerea”, „revenirea” la Dumnezeu,
prin rugãciune fierbinte, dupã ce ani la rând
nu s-a mai putut ruga în infernul în care trãise.
Auzind clopotele rãsunând de Sfintele Paşti,
cu multã umilinţã îngenunche înaintea lui
Dumnezeu, moment ce l-a readus la viaţã,
scoţându-l din „posedarea” aceea, aşa cum
numea el lipsa lui Dumnezeu.
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„În ceea ce mã priveşte, greşeala mea,
pe care o s-o recunosc şi la Judecata de Apoi,
este cã am spus public cã nu mã mai rog.
Şi din acel moment nu m-am mai rugat,
tãind legãtura mea cu Creatorul. Îngerul
meu nu s-a depãrtat de la mine, deşi cel care
mã stãpânea era duhul satanei, care se manifesta strecurându-mi în suflet acea fricã
metafizicã de nedescris. Dacã cineva îmi
pomenea atunci de diavol, mã îngrozeam.
La fel, dacã era vorba de epileptici. Nu-mi
era neapãrat fricã de Ţurcanu, ci frica de a
nu înnebuni din cauza torturilor. Dupã doi
ani am reînceput sã mã rog, dar era parcã
degeaba: nu simţeam nimic. Parcã erau numai vorbe goale - o rugãciune mecanicã. Şi
asta mã tortura cel mai mult. Un an de zile
am fost torturat de propria mea afirmaţie,
cum cã nu mai cred în Dumnezeu. Şi asta
pânã l-am întâlnit pe Jimboiu, acest om care
trãia într-o stare de sfinţenie - un înger cu
chip de om, ce mã fãcea sã nu-l pot privi
în ochi. Viaţa mi-a fost imposibilã pânã la
Paştele lui 1954, când a intervenit tot mila
lui Dumnezeu. În acea noapte, ajuns la limita rãbdãrii, în disperarea mea, simţeam
tortura sufleteascã a unei fãrâme de iad. Am
spus: „Doamne, eu nu mai pot. Fã cu mine ce
vrei!” Şi în momentul când am auzit clopotele bãtând, am cãzut în genunchi şi am început sã plâng, cerând iertare lui Dumnezeu.
Şi din acea clipã am fost alt om. Dumnezeu
a fãcut aceastã minune cu mine. Am simţit
organic, fizic, cum a ieşit o forţã - puterea
satanei - din mine. O orã am plâns fãrã întrerupere. Eram atât de epuizat fizic, dar
fericit! Era beatitudinea învierii mele întru
credinţã. Parcã învinsesem tot iadul. Anii de
închisoare rãmaşi, între 1954 şi 1963, când
am ieşit de acolo, au fost floare la ureche,
cu toate nenorocirile pe care le-am îndurat:
frig, foame şi izolare. Cei vii, din afarã, nu
mã mai interesau. Eu personal am rupt cu
lumea din afarã; nu mã mai gândeam acolo
pentru a mã putea adapta la viaţa din închisoare. Ei, torţionarii, nu mai aveau conştiinta rãului pe care îl fãceau. Erau atât de
posedaţi, cã nimic nu îi mai interesa. La ei
nu mai opera mila şi dragostea. Era doar urã
- ultima expresie a urii - şi orgoliu”.

Vorbind de întoarcerea la Dumnezeu şi de
puterea rugãciunii, gândeam, citindu-i cartea,
cum au putut oamenii aceia îndura şi rezista în
atâtea mizerii morale, atâtea lipsuri şi, în special
lipsuri legate de igienã. Te copleşeşte mãrturisirea
realitãţii zguduitoare a timpului trãit... Tãria
credinţei lor i-a salvat de la îmbolnãvire. Pe de
alta parte, oameni fiind, suntem cu toţii supuşi
încercãrilor, iar zdrobitoarele încercãri pe care ei
le-au trãit, au condus şi la momente de gol, de
lipsã a rugãciunii. Ne amintim cã şi Mântuitorul
a fost ispitit, El însã ştiind de unde vine aceasta,
a respins ispita imediat. Noi ca oameni, trebuie sã
lucrãm neîncetat... Iatã ce ne mãrturiseşte autorul acestor tulburãtoare trãiri şi evenimente:
„Lupta dintre bine şi rãu a început în
Cer, când satan s-a rãzvrãtit împotriva lui
Dumnezeu. Un credincios se înduhovniceşte şi tinde pe zi ce trece spre asemãnarea
cu Dumnezeu, este un urcuş permanent
spre Dumnezeu. Cel care recunoaşte pe
Dumnezeu Creatorul, I se închinã, Îi face
voia şi Îi pãzeşte poruncile şi este chemat
la Împãrãţia Cerurilor. Ceilalţi, necredincioşi şi slujitori ai lui satan, merg tot în jos.
Cum de îngãduie Dumnezeu acestea? Satan
este lãsat sã meargã pânã la ultima treaptã a
rãutãţii - când va veni Antihrist, absolutul
decãderii. Acolo Dumnezeu va pune punct
şi va veni Judecata.
…Da, satana este foarte inteligent
şi celor care îl slujesc le strecoarã aceastã
inteligenţã satanicã. …Acolo, în închisoare,
plutea duhul satanei - erau mii de demoni
care pluteau în aer; ţi se stimula memoria de
o inspiraţie negativã şi îţi aduceai aminte
totul, de când erai copil. În lumea creştinã,
cei care-L hulesc pe Dumnezeu, ştiind de
Dumnezeu şi de Bisericã, sunt apostaţi…
Deosebirea între posedaţii lui Dostoievski
şi posedaţii de la Piteşti/Gherla este cã primii erau în condiţii de libertate, iar ceilalţi
erau privaţi de libertate şi chiar de cele
mai elementare condiţii de trai. Şi apoi
erau supusi unor suplicii fizice şi morale
nemaiîntâlnite…
Teroarea a fost atât de înspãimântãtoare pentru cã s-a fãcut cu noi şi prin
noi. Când vine duşmanul tãu, te lupţi cu
el, dupã puteri. Aici însã nu, pentru cã tu,

fratele meu, vii la mine şi mã baţi. Martirii
creştini erau doar ei şi duşmanul - ei nu erau
torturaţi de creştini. În cazul nostru nu era
vorba numai de a te lepãda de credinţã, ci
de faptul cã fratele tãu a acţionat împotriva
ta. Adicã acum vorbesc cu tine şi tu mâine
mã omori pe mine, eu care îmi puneam viaţa pentru tine. Aici este aspectul metafizic
al problemei. Aceasta a fost marea încercare. În cel care s-a debusolat o clipã a intrat
satana. Dumnezeu lasã ispita, dar diavolul
nu te poate ispiti mai mult decât ţi-a dat
Dumnezeu putere sã rezişti. Dumnezeu ştie
puterea noastrã …
Unde nu existã ispitã, nu existã virtute - spun Sfinţii Pãrinţi. Virtutea creştinã se
testeazã numai la încercare… Dacã smerenia este opusã mândriei şi dacã trãirea uneia duce la Împãrãţia Cerurilor (Fericiţi cei
sãraci cu duhul cãci a acelora este Împãrãţia
Cerurilor), iar cealaltã duce la iad, se vede
care este rãsplata. Nevrednicia mea (smerenia mea) mi-a fost rãsplãtitã de Dumnezeu
înscriind în destinul meu ca pe mine sã mã
aleagã şi sã mã ajute, din cei care au trecut
pe acolo, sã scriu despre aceastã dramã.
Mãrturisirile mele descriu o problemã de
metafizicã. Cine nu-i certat cu metafizica
creştinã şi cu Sfinţii Pãrinţi, va înţelege şi
asimila aceste mãrturisiri.
În cartea domniei sale se fac multe referiri
la camarazii sãi de suferinţã cu care a petrecut
ani grei de temniţã. Cu unii dintre ei s-a cunoscut atât de bine, şi-au cunoscut sufletele atât de
profund.
Doamna Silvia: Vorbea adesea de oamenii alãturi de care a suferit. Erau acolo mulţi
preoţi şi oameni de o onestitate şi de o cinste
ieşite din comun, de o integritate şi o loialitate creştinã extraordinarã.
„Mulţi din cei care erau acolo în închisoare parcã erau nişte îngeri. Cel care m-a
impresionat cel mai mult a fost Constantin
Oprişan. Am stat un an de zile în aceeaşi celulã. Era un om de o complexitate
extraordinarã, ce stãpânea varii domenii, de
la muzicã, artã, pânã la matematicã şi filosofie. Din fire era foarte afectuos, trãind totul
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la maximum. A fost supus celui mai mare
supliciu, nefiind altul mai schingiuit ca el.
Un alt tânãr, pe care am avut ocazia
doar sã-l vãd, a fost Valeriu Gafencu, supranumit „sfântul închisorilor”. Acest om,
la Târgu Ocna, se uita în ochii criminalilor
şi-i fãcea miei. Şi erau cei mai mari zbiri;
chiar şi directorul închisorii nu-l putea privi în ochi. Atât de mult influenţa sufletul lui
cald, încât cine l-a cunoscut s-a transformat
complet.
Eu l-am cunoscut pe Jimboiu, un elev
fidel de-al lui Gafencu. Şi el spunea mereu
rugãciunea inimii, trãind numai pe coordonatele dragostei faţã de celãlalt. Era de o
bunãtate şi seninãtate extraordinare; nu auzeai de la el un singur cuvânt de rãzbunare
şi urã. Un înger în trup. Am asistat odatã la
o extracţie de mãsea, fãrã anestezic, fãcutã
lui Jimboiu. A durat foarte mult aceastã intervenţie stomatologicã, dar el nu a scos un
sunet şi nu a schiţat un gest de durere. M-a
impresionat de asemeni foarte mult Badea
Trifan, care a fost prefectul Braşovului. Era
un om de o bunãtate şi o linişte sufleteascã
rar întâlnite, ce avea deja 22 de ani de închisoare fãcuţi. În Sãptãmâna Patimilor plângea, curgându-i şiroaie de lacrimi, continuu, pânã în noaptea de Înviere. Trecuserã
2000 de ani, iar el plângea cum plângeau
mironosiţele şi Maica Sa, atunci. Pe prinţul Alexandru Ghica l-am cunoscut bine,
stând cu el în aceeaşi celulã. Şi el era un
adevãrat creştin, trãindu-şi credinţa de o
intensitate rar întâlnitã. Mai pot sã enumãr
pe Gioga Parizianu (care a fost chinuit fiind
ţinut într-o etuvã la 70 de grade Celsius),
Mircea Nicolau, Berzea, Petraşcu şi mulţi alţii care s-au şi preoţit când au ieşit din
închisoare. Pe unii i-am reîntâlnit când am
fost în România. Toţi aceşti oameni sunt de
o valoare moralã extraordinarã, intrând cu
siguranţã în patrimoniul acesta moral şi al
suferinţei neamului”.
Cum de nu a devenit la rându-i preot, dupã
eliberare?
Nu aş putea sã vã rãspund la aceastã
întrebare. Nu l-am auzit fãcând o asemenea
mãrturisire. Sigur, au fost dintre ei oameni
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care au ales drumul preoţiei. El ţinea mult la
Pãrintele Gheorghe Calciu cu care a împãrţit
aceiaşi celulã, apoi Pãrintele Vasile Petraşcu...
Oricum, în viaţã oamenii nu se întâlnesc
întâmplãtor, iar el avea o vorbã: „orice întâlnire te poate urca sau coborî”.
Cu certitudine „Bãdia” la rându-i, pentru
cei ai noştri de aici care l-au cunoscut, a schimbat vieţi. Cât de binecuvântaţi pot fi oamenii, în
a întâlni şi cunoaşte alţi oameni, într-o formã sau
alta, de aşa naturã încât sã-ţi poţi schimba chiar
viaţa.
Doamna Silvia: Era un stâlp de credinţã
iar din pricina aceasta nu te puteai mişca mult
în afara ei. Nu accepta nici un fel de compromis, de nici o naturã, nici o scãpare. Trãirea
aceasta onestã, rugãciunea intensã, exemplul
de viaţã, cu siguranţã cã a influenţat şi, când
ai o influenţã de acest gen, ea îţi devine reper
de viaţã şi mergi pe drumul care trebuie.
Se vorbea la timpul acela, pe când încã mai
era în viaţã, de a avea o Bisericã aici în comunitatea din Dandenong?
Doamna Silvia: Da, se vorbea şi îşi dorea aceasta foarte mult. Iubea Biserica lui
Hristos nespus. Era nelipsit de la fiecare
Sfântã Liturghie şi intra în Bisericã cu multã
umilinţã şi smerenie, îngenunchea şi se ruga
neîncetat. Trãia rugãciunea foarte intens. Şi
la masã chiar, când spunea rugãciunea „Tatãl
nostru”, lãcrima. Zilnic îşi fãcea Pravila, nu
se ridica din genunchi 3-4 ore. Apoi, citea
foarte mult, doar Sfinţii Pãrinţi şi cãrţi serioase de teologie. Când s-a îmbolnavit i-a lipsit mult cititul. Când cãuta casã sã se mute,
se ruga ca sã poatã
gãsi ceva pentru
a putea ajunge la
Bisericã. Şi..., a
gãsit casa aceasta,
la cinci minute de
garã. Atunci când
venea la mine în
vizitã şi era problematic sã ajungã la
Bisericã din pricina
transportului, mergea la o Bisericã

macedoneanã din apropiere, adicã mergea
pe jos, aproximativ o orã, o orã jumãtate,
dupã care înapoi, acelaşi drum. Nu putea
trãi fãrã rugãciune sau Sfânta Liturghie.
Probabil ca şi în vremea vieţii sale, şi
astãzi, tinerilor noştri, „Bãdia” Bordeianu li s-ar
fi adresat la fel, cu umilinţã şi multã smerenie,
cu aceiaşi copleşitoare mãrturisire de credinţã
în Dumnezeu, îndemnându-i la o viaţã sfântã şi
plinã de rugãciune. Îmi place sã cred cã tinerii şi
cititorii noştri, nu vor trece indiferenţi pe lângã
propria istorie şi pe lângã oamenii de lângã ei.
Chiar dacã s-a pierdut atât de mult din cunoaştere, ei vor încerca sã-i redescopere frumuseţea.
Eu vã mulţumesc foarte mult pentru bucuria
deplinã ce am avut-o astãzi împãrtãşind cu domniile voastre aceastã emoţionantã convorbire şi
îi las pe dragii noştri cititori sã mediteze asupra „Mãrturisirilor din mlaştina disperãrii”, cu
multã luare aminte.
Acum, în zilele noastre,
Construim fiecare, cu rãbdare,
Închisori pentru sfinţii din sinaxar.
Demult, unii dintre ei au suferit
Temniţe adevãrate, şi foame, şi chin,
Şi chiar moarte, şi totuşi
Durerile de astãzi îi apasã mai tare,
Iar cicatricele par de nevindecat:
Cãci noi, fiii sângelui lor, îi uitãm.
Îi exilãm din memorie
Cu vieţile lor, cu praznicele lor,
Cu minunile, cu tot Binele
Ce l-au fãcut pentru oameni:
Adicã şi pentru noi...
Parcã ne e chiar teamã, când îi privim în
vechi icoane,
Cã ei au rãmas prezenţi, cã ei sunt de faţã.
Simţim cã ei aşteaptã,
Cu foamea lor de care nu ţinem seama
Sã îi scãpãm din exilul din care
Nici Dumnezeu nu îi poate scãpa.
Sã îi primim cu evlavie
Acolo unde li se cuvine sã stea:
În inimile noastre...
(Danion Vasile - Prigoana uitãrii, din
ciclul „File din sufletul meu”, Taina iubirii).

PROGRAMUL SFINTELOR
SLUJBE ÎN
SĂPTĂMÂNA PATIMILOR
MIERCUREA MARE - 31 Martie
ORA 19.00pm - DENIE
JOIA MARE - 1 Aprilie 			
ORA 10.00am - SF. LITURGHIE
POMENIREA MORŢILOR
ORA 19.00pm - DENIA CELOR 12
EVANGHELII
VINEREA MARE - 2 Aprilie		
ORA 14.30pm - SCOATEREA SF. EPITAF
ORA 19.00pm - DENIA PROHODULUI
SÂMBĂTA MARE - 3 Aprilie		
ORA 10.00am - SF. LITURGHIE
ORA 11.30am - ÎMPÃRTÃŞIREA COPIILOR
SLUJBA SFINTELOR PAŞTI - 4 Aprilie
La miezul nopţii (orele 0.00am)
VECERNIA ÎNVIERII - Duminicã 4 Aprilie
ORA 12.00pm
SFINTELE SLUJBE DE LA DUMINICA
SFINTELOR PAŞTE PÂNÃ LA
DUMINICA A DOUA A SFÂNTULUI
APOSTOL TOMA
LUNI - 5 Aprilie, a doua zi a Sfintelor Paşti,
ORA 10.00am - SFÂNTA LITURGHIE
MARŢI - 6 Aprilie, a treia zi a Sfintelor Paşti,
ORA 10.00am - SFÂNTA LITURGHIE
VINERI - 9 Aprilie - Izvorul Tãmãduirii,
ORA 10.00am - SFÂNTA LITURGHIE
DUMINICÃ - 11 Aprilie a doua dupã Sfintele
Paşti - Duminica Sfântului Apostol Toma Hramul Bisericii
ORA 10.00am - SFÂNTA LITURGHIE

Veronica Dincã
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Moaşte Sfinte la Melbourne
Pentru toţi aceia dintre dumneavoastrã care şi-au exprimat dorinţa
fierbinte de a avea în cãminele domniilor lor, Sfintele Acatiste ale
Sfinţilor din ale cãror pãrticele avem spre închinare, am gãsit de
cuviinţã ca în fiecare numãr al revistei noastre, sã aşezãm pentru
dumneavoastrã şi pentru folosul nostru duhovnicesc al tuturor,
pentru slavã şi ajutor de la Bunul Dumnezeu, câte un Sfânt acatist.

Acatistul Sfântului Mucenic Trifon
Condacul 1
Pe tine, cela ce ai
îndrãznealã
cãtre
Domnul, mijlocitor şi
rugãtor pentru sufletele noastre te avem,
noi smeriţii. Iar acum,
în ziua Praznicului tãu
rugãmu-te, cere-ne nouã
de la Dumnezeu iertare
de pãcate şi izbãvire din
primejdii, ca sã cântãm
ţie: Bucurã-te, Mare
Mucenice Trifon!
Icosul 1
Sfinte, slãvite, Mare
Mucenice Trifon, cu
închinare şi neîndoitã
credinţã îndrãznim a
cere şi, aşteptãm mijlocirile tale cãtre Dumnezeu
cu milostivire, ca sã ne
aflãm pãrtaşi bucuriei
tale, noi, cei ce pãtimim
în multe feluri, de boli,
de patimi, de nevoi şi de rãzboiri cumplite.
Pe tot sufletul cel necãjit, pe cei ce pãzesc întru cunoştinţã legea lui Hristos Dumnezeu şi
cred întru Dânsul, pe toţi care se sârguie a se
închina Sfintelor tale moaşte şi îţi împodobesc
ţie aceastã cântare de laudã, de cerere şi mãrire,
ajutã-i cu darul de care te-ai învrednicit de la
Hristos, Mântuitorul şi Dumnezeul nostru.
Auzi-ne pe noi, care grãim cãtre tine unele cã
acestea;
Bucurã-te, Trifoane, cel nãscut în ţara Frigia, în
satul Campsada;
Bucurã-te, îngereascã odihnire, încã din
copilãrie, a darului Sfintei Treimi;
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Bucurã-te, vas ales al Apei
Vieţii şi al darului facerii
de minuni;
Bucurã-te, prin care numele lui Dumnezeu se
preaslãveşte în cer şi pe
pãmânt;
Bucurã-te izgonitor al
demonului
din
fiica
împãratului, Gordiana;
Bucurã-te, arãtator al
vrãjmaşului prin postirea
şi rugãciunea ta cea cãtre
Dumnezeu;
Bucurã-te, Trifoane, nume
înfricoşãtor diavo-lilor;
Bucurã-te, chip ce izvorãşti
în lume mirul preaslãvirii
lui Dumnezeu;
Bucurã-te, minunatã înmulţire a sfintei credinţe
în multe pãrţi ale Frigiei;
Bucurã-te cã ai fost prins
pentru mãrturisirea lui
Iisus Hristos Dumnezeu;
Bucurã-te, dãruire de sine
fãcutã jertfã de bunãvoie în mâinile pãgânilor,
Bucurã-te, neclintitã stare la judecatã înaintea
ighemonului Acvilin;
Bucurã-te, Mare Mucenice Trifon!
Condacul 2
Mucenice Trifon, de trei ori fericite, n-ai voit a te
supune poruncii împãratului de a te închina zeilor, ci mai vârtos L-ai mãrturisit pe Iisus Hristos
a fi Dumnezeu cu adevãrat. Pentru aceasta,
vrednic eşti a auzi de la noi cântarea Acatistului,
prin care te fericim şi împreunã cu tine cântam:
Aliluia!

Icosul 2
Sã nu se învredniceascã nelegiuiţii a ne supune sub picioarele lor, Sfinte Mucenice al
lui Hristos, Trifoane, când se pornesc asupra
noastrã ca valurile mãrii ce vin cu repeziciune,
ci sã cãdã ca spicele ţarinii de la faţa ta, iar noi
sã te binecuvântãm, strigând:
Bucurã-te, neplecare cãtre momelile cele
amãgitoare;
Bucurã-te, însetare dupã pãtimirile pentru Iisus
Hristos;
Bucurã-te, vistierie nefuratã a comorilor de
mult preţ ale dreptei credinţe;
Bucurã-te, dumnezeiascã rãbdare a chinurilor
de la pãgâni;
Bucurã-te, vas ales al darului vorbirii frumoase,
izvorât de la Dumnezeu;
Bucurã-te, cã ai zis ighemonului: „Nimeni
lepãdându-se de Cerescul Împãrat Iisus Hristos, nu
va putea sã moşteneascã viaţa veşnicã”
Bucurã-te cã ai fost alergat prin gerul iernii cu
picioarele desculţe;
Bucurã-te, cã stihuri din psalmii lui David cântai pe cale;
Bucurã-te, cã ziceai: „Paşii mei îndrepteazã-i
Doamne, dupã cuvântul Tãu”;
Bucurã-te, cã piroane de fier ţi s-au bãtut în picioarele tale;
Bucurã-te, primire cu mulţumire a bãtãilor
multe şi dureroase;
Bucurã-te, rãbdare mai presus de fire în chinurile cele cumplite;
Bucurã-te, Mare Mucenice Trifon!
Condacul 3
De înţelegerea Dumnezeirii sufletul tãu fiind
luminat, ca un adevarat viteaz al Mântuitorului
Hristos te-ai arãtat; stând neclintit în dragostea Lui. Pentru aceasta noi cu smerenie venim
cãtre tine şi cu îndoitã umilinţã cântãm lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 3
Plin fiind de darul lui Dumnezeu, Mucenice
Trifon, care te lumina şi te înţelepţea, prin fapte
bune cã pe o scarã ai mers din putere în putere,
purtãtorule de biruinţã al Cerescului Împãrat
Iisus; pentru aceasta îţi cântãm:
Bucurã-te, cã ighemonul Acvilin s-a mirat de
rãspunsurile tale cele drepte;
Bucurã-te, rãbdare a bãtãilor ce ruşinezi pe
draci;
Bucurã-te, stâlp neclintit de urgia tiranului;
Bucurã-te, tãrie nebiruitã de chinurile şi îngrozirile lui Acvilin, care te-a dat morţii;
Bucurã-te, cã pentru credinţa în Dumnezeul nostru Iisus Hristos, a ţi se tãia capul a poruncit;

Bucurã-te, rugãciune cu mulţumire cãtre
Dumnezeu înaintea trecerii tale;
Bucurã-te, cã prin rugãciunea ta, oamenii din
Campsada s-au izbãvit de foamete, de jivini şi
insecte vãtãmãtoare;
Bucurã-te cã rugându-te, mai înainte de a ţi se
tãia capul, a luat Domnul Sfântul tãu suflet în
Mâinile Sale;
Bucurã-te, cã ai poruncit ca cinstitul şi Sfântul
tãu trup, în Campsada sã-l ducã;
Bucurã-te, Trifoane, cã din tinereţile tale lui
Dumnezeu te-ai sfinţit;
Bucurã-te, dãruire lui Dumnezeu a multor
oameni;
Bucurã-te, tãmãduire a nenumãrate boli în
noroade;
Bucurã-te, Mare Mucenice Trifon!
Condacul 4
Nemairãbdând pãgânii minunile tale cele Sfinte,
prin care se defãima înşelãciunea idoleascã, cãci
propovãduiai lor credinţa lui Hristos şi arãtai
lãmurit cã El este Dumnezeu care face minunile, iar nu idolii; te-au supus muncilor, pe care
le-ai primit cu dragoste, cântând: Aliluia!
Icosul 4
Glas cãtre tine înãlţând, grãim: grãbeşte, Sfinte
Mucenice Trifon, a ne apãra pe noi, cã dupã
Mântuitorul şi Preacurata lui Maicã, la tine
alergãm, ca sã ne izbãveşti din toate primejdiile
si sã te binecuvântãm, cântând:
Bucurã-te, îndelungã rãbdare în chinuri
încununatã de Preasfânta Treime;
Bucurã-te, cã Domnul Hristos împreunã cu îngerii la cer te-a suit;
Bucurã-te, cã Mucenicii ţi-au ieşit înainte;
Bucurã-te, cel întâmpinat cu cinste de Cuvioşi;
Bucurã-te, de Ierarhi cu plãcute cuvinte
binecuvântat;
Bucurã-te, cã toţi Sfinţii, cântari de laudã şi bucurie ţi-au cântat;
Bucurã-te, suflet sãlãşluit în Împãrãţia
Cerurilor.
Bucurã-te, împreunã vorbitor cu Îngerii;
Bucurã-te, veselire în lãcaşurile lui Hristos
împreunã cu toţi sfinţii,
Bucurã-te, împreunã cu dânşii aşezat la masa
Cinei celei de Tainã.
Bucurã-te,
chip
preacinstit
în
ceata
Mucenicilor;
Bucurã-te, de a cãrui încununare toţi Sfinţii
saltã şi se Bucurãcu duhul;
Bucurã-te, Mare Mucenice Trifon!
Condacul 5
Hranã de mântuire trimite-ne nouã, Sfinte
Trifon, de la Dumnezeu, ca sã nu pierim

37

de mulţimea împãtimirilor; cã pacãtoşi suntem,
dar avându-te pe tine mijlocitor, nãdejde de
mântuire sã strigãm, cãci de la tine ne învãţãm
a cânta dupã cuviinţã: Aliluia!
Icosul 5
Prealãudat s-a arãtat numele tau, Trifoane, în
toatã ţara Frigiei, pentru cã prin rugãciunile tale
cãtre Dumnezeu ai adus la Credinţa lui Hristos
pe mulţi dintre închinãtorii la idoli şi botezându-se ei în numele Preasfintei Treimi, au strigat
într-un glas: „Mare este Dumnezeul creştinilor!”
Pentru aceasta şi noi, cei izbãviţi prin tine din
multe feluri de pãcate şi asupriri, îţi cântãm:
Bucurã-te, braţ cu putere ce-i aduci la credinţã
în Hristos pe împotrivitori;
Bucurã-te, izbãvitorule al celor robiţi;
Bucurã-te, minunatule între Sfinţi, care ai fãcut
pe pãgâni a se boteza;
Bucurã-te, suflet viteaz, învrednicit a fi
Mucenic;
Bucurã-te, strigare a darului Sfinţeniei prin
Crucea marilor suferinţe;
Bucurã-te, îngrozire a slujitorilor la idoli;
Bucurã-te, biruinţã asupra diavolilor cu puterea lui Hristos;
Bucurã-te, nume înfricoşat în auzul lor;
Bucurã-te, trandafir prea înmiresmat înflorit în
grãdina raiului,
Bucurã-te, cã înşişi îngerii din Ceruri te cunosc
ca alesul lui Dumnezeu;
Bucurã-te, cel ce stai acum înaintea
Mântuitorului şi te rogi pentru noi;
Bucurã-te, cel ce vezi nevoile noastre şi ne dai
grabnic ajutor;
Bucurã-te, Mare Mucenice Trifon!
Condacul 6
Inima înfrântã şi smeritã Dumnezeu nu o va urgisi, zice Sfantul Prooroc David; pentru aceasta
smerindu-ne pânã la moarte, cãdem cãtre tine,
Mare Mucenice Trifon, sã te rogi lui Dumnezeu
pentru noi pacãtoşii, ca sã ne linişteascã durerile şi sã potoleascã pornirea urâtelor patimi, iar
noi întru pacea inimii sã cãntãm: Aliluia!
Icosul 6
Cumplit şi fãrã cruţare bãtând ostaşii trupul tãu, rãbdãtorule de chinuri al lui Hristos,
pãmântul s-a înroşit de sângele tãu; pentru
aceasta îţi cântãm:
Bucurã-te, privelişte îngerilor şi oamenilor;
Bucurã-te, rãbdare pânã la sfârşit întru dreapta
credinţã, a chinurilor de la pãgâni
Bucurã-te, împlinirea datoriilor creştine;
Bucurã-te, lauda Bisericii Rãsãritului,
Bucurã-te, bucuria neamului creştinesc;
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Bucurã-te, izgonirea şi înspãimântarea
dracilor;
Bucurã-te, chip strãlucind minunile puterea
Darului dumnezeiesc;
Bucurã-te, al lui Hristos vrednic lãudãtor;
Bucurã-te, întru bucuria Domnului tãu;
Bucurã-te, însetoşare de a-ţi vãrsa sângele pentru Dânsul;
Bucurã-te, nume prea cântat, izvorând mirul
tãmãduirilor;
Bucurã-te, Mare Mucenice Trifon!
Condacul 7
Vrând nebunul tiran numaidecât sã te piardã
şi vãzând cã muncile pentru tine sunt zadarnice, adeseori se gândea cum sã te dea morţii.
Iar tu, Sfinte, învãpãiat de dorinţã fiind a merge la Hristos, neîncetat cântai lui Dumnezeu:
Aliluia!
Icosul 7
Nouã şi înfricoşatã rãbdare ai sãvârşit, Sfinte,
când ai fost chinuit de tirani, din porunca lui
Acvilin, pentru cã primind cu veselie piroanele
bãtute în picioarele tale, lovit cu cruzime şi legat de cal, alergai spre Hristos; pentru aceasta
nu contenim a te lãuda, cântând:
Bucurã-te, Trifoane, mucenicie vãzãtoare a cununii gãtite în Cer;
Bucurã-te, biruire a taberelor vrãjmaşe cu puterea Darului Dumnezeiesc;
Bucurã-te, suflet aşezat în lãcaşurile sfinte,
Bucurã-te, trup cinstit jos, pe pãmânt, dupã ieşirea sufletului,
Bucurã-te, creştet încununat de Însuşi Domnul
Iisus;
Bucurã-te, minunatã sãvârşire a nevoinţei
muceniceşti;
Bucurã-te, chip proslãvit de la cele pãmânteşti,
Bucurã-te, dimpreunã cu mucenicii numãrat;
Bucurã-te, izvor de minuni nedeşertat pentru
cei binecredincioşi;
Bucurã-te, demonilor ranã de nevindecat;
Bucurã-te, Trifoane, de Dumnezeu iubit şi
cinstit;
Bucurã-te, mãrturisitor neobosit;
Bucurã-te, Mare Mucenice Trifon!
Condacul 8
Numele tãu decât toate s-a fãcut mai dorit,
Trifoane, nouã, celor ce cu dragoste te cinstim,
ne închinãm ţie şi sãrutãm Dumnezeieştile tale
moaşte, împreunã cu tine, cântând: Aliluia!
Icosul 8
Izbãviţi de valurile ispitelor ce vin asupra
noastrã, nu ne putem lupta şi nici nu suntem
vrednici de milostivire, pentru cã pocãinţã nu

avem din pricina pãcatelor noastre. Pentru
aceasta cãdem înaintea ta, rugându-te sã ne
întãreşti în dragostea lui Dumnezeu, ca sã
scãpãm de cursele vrãjmaşilor şi sã cântam:
Bucurã-te, chip vrednic de laudã şi cinstire;
Bucurã-te, cã ne plecãm capul pânã la pãmânt
înaintea Cinstitelor tale moaşte;
Bucurã-te, milostivire ce împlineşti Cerinţele
noastre spre mântuire;
Bucurã-te, Mucenicule al lui Hristos, care asculţi rugãciunile noastre;
Bucurã-te, vrednicule de purure pomenire;
Bucurã-te, cã ieşind noi cu Sfintele tale moaşte
prin grãdinã, ne aperi de grindinã;
Bucurã-te, cã rugându-te preoţii şi sfinţind apa,
apoi stropind cu ea pomii şi zarzavaturile, ne
scapi de toate insectele vãtãmãtoare;
Bucurã-te, turn de tãrie al Bisericii;
Bucurã-te, razã de bucurie nouã, celor ce te
avem nãdejde nesurpatã;
Bucurã-te, fãclie care ne luminezi pe noi cu
Sfintele tale rugãciuni;
Bucurã-te, chip îngeresc, care ne strãluceşti
izbãvire în toate ispitele;
Bucurã-te, Mare Mucenice Trifon!
Condacul 9
Patimile pe care dumnezeieşte le-ai rãbdat sã ne
fie nouã spre tãmãduirea patimilor noastre, iar
rãnile trupului tãu sã ne fie acoperãmânt durerilor ce ne tulburã cugetul; dã-ne, dar, Sfinte, în
încercãri rãbdare, cã sã cântãm cu despietrite şi
împãcate inimi: Aliluia!
Icosul 9
Cu sângele tãu cel curs pentru dragostea lui
Hristos, spalã întinãciunea pãcatelor noastre,
preafericite Trifon, iar cu mulţimea minunilor
schimbã cugetele fraţilor celor ce ne prigonesc,
spre a se întoarce şi a nu fi osândiţi împreunã
cu vrãjmaşul cel viclean; iar prin tine aflând liniştea lui Hristos, sã-ţi cântãm:
Bucurã-te, ruşinare a vrãjmaşului cu toate cetele lui;
Bucurã-te, zdrobire sub picioarele tale a oştilor
întunericului;
Bucurã-te, mângâiere a monahilor şi privire
nestrãmutatã strãlucind din icoana iubirii;
Bucurã-te, nume scris în cartea Vieţii, cântat şi
cinstit de creştini;
Bucurã-te, floare frumoasã din pãrţile Frigiei;
Bucurã-te, mãrgãritar ales lucrat de mâna
Providenţei;
Bucurã-te, trandafir bine mirositor între spinii
idoleşti;
Bucurã-te, Chip preamãrit de Cel pe care L-ai
preaslãvit;

Bucurã-te, jertfã vie în Hristos, fãcutã izvor de
binecuvântare;
Bucurã-te, strajã neadormitã a Mãnãstirii
Frãsinei,
Bucurã-te, cãlãuza osârdnicã a celor ce merg pe
calea mântuirii.
Bucurã-te, Mare Mucenice Trifon!
Condacul 10
Învãpãiate sunt rugãciunile tale cãtre
Dumnezeu, Sfinte Mucenice Trifon, pentru cã
mijlocind iertarea şi tãmãduirea neputincioşilor, ne-ai scãpat din groapa osândei în care eram
cãzuţi. Drept aceea, cunoscând noi, pãcãtoşii,
facerile tale de bine, ne minunãm de Darul ce
se lucreazã prin tine şi cântãm: Aliluia!
Icosul 10
Ziditorului, iar nicidecum zidirii, te-ai arãtat
întru toate mãrturisitor şi al Lui biruitor mucenic, de aceea şi tiranul te-a întrebat cine te
întãreşte pe tine în munci. Dar tu, ca un viteaz
al lui Hristos, i-ai rãspuns: „Dumnezeul meu este
în sufletul meu”. Pentru aceasta, cu bucurie îţi
cântãm:
Bucurã-te, izbãvitorul tuturor celor ce aleargã
la tine;
Bucurã-te, sculare a celor cãzuţi în pãcate
grele;
Bucurã-te, bunãvoire de a ne lãsa nouã pãrticele
din Cinstitul tãu trup;
Bucurã-te, primire de la Dumnezeu a cununii
cereşti;
Bucurã-te, mânã întinsã şi cuget întãritor celor
slabi;
Bucurã-te, viaţã întru care Dumnezeu S-a
preaslãvit;
Bucurã-te, cã numele Lui s-a prea înãlţat, în facerea minunilor tale;
Bucurã-te, cã pentru Dânsul ai pãtimit, ca sã biruieşti împreunã cu Dânsul;
Bucurã-te, Mucenice, lumii preafolositor;
Bucurã-te, rãbdãtorule de chinuri şi de biruinţã
purtãtor;
Bucurã-te, al minunilor dumnezeieşti izvor,
Bucurã-te, Mare Mucenice Trifon!
Condacul 11
Toatã cântarea se biruieşte întru tine, Sfinte, cãci
cum vom aduce ţie dupã cuviinţã cântari de
psalmi, celui lãudat de cetele puterilor Cereşti,
ci numai spre mulţumitã pentru tãmãduiri ne
îndestulãm, cântând: Aliluia!
Icosul 11
Sfeşnic cu totul luminos s-au arãtat cinstitele
tale moaşte, Sfinte Mare Mucenice Trifon, puse
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în mijlocul Bisericii şi strãlucind tuturor celor ce cu
credinţã se închinã la ele; deci de un dar ca acesta
nu ne lipsi, Sfinte, milostivindu-te de noi care cu
dragoste îţi cântãm:
Bucurã-te, sfântã dorire dupã mântuirea tuturor;
Bucurã-te, propovãduitorule al Raiului celui
frumos;
Bucurã-te, tãiere cu cuţitul credinţei a cuvintelor
pãgânesti;
Bucurã-te, sprijin mângâietor şi cununã a sfaturilor duhovniceşti,
Bucurã-te, ruşinarea necuviinţei slujitorilor
idoleşti;
Bucurã-te, moştenitor al raiului, vrednicule de
pomenire;
Bucurã-te, strigare a rãsplãtirii dragostei
dumnezeiesti;
Bucurã-te, împãrtãşire şi nouã smeriţilor, din roada bunãtãţilor tale;
Bucurã-te, slãvite Mucenice, cunoscut din faptele
tale preaminunate;
Bucurã-te, smerire şi întoarcere a necredincioşilor
la lumina lui Hristos,
Bucurã-te, veselire a iubitorilor de Hristos;
Bucurã-te, izgonire de la noi a vrãjmaşului;
Bucurã-te, Mare Mucenice Trifon!
Condacul 12
Har ai aflat înaintea lui Dumnezeu, Sfinte, har
aflãm înaintea ta şi noi, cei ce cu credinţã chemãm
numele tau întru ajutor, cãci tu vindeci toata boala şi patima din noi cu Darul rânduit ţie de la
Dumnezeu, ca izbãviţi şi îndreptaţi, sã cântãm într-un glas: Aliluia!
Icosul 12
Cu cântari îţi cinstim pomenirea ta, fericim chinurile şi îndelungã rãbdarea ta, mãrim şi lãudãm
minunile tale, vitejia şi bãrbãţia ta, iar la mijlocirile tale alergând, bine te cuvântãm ca pe un
mare ajutãtor şi pãzitor al lumii. Pentru aceasta
ne plecãm genunchii şi cu mulţumitoare inimi îţi
cântãm:
Bucurã-te, mieluşel fãrã prihanã, cã rugându-te,
ţi-ai dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu;
Bucurã-te, aur lãmurit prin chinuri întru slava
Sfintei Treimi;
Bucurã-te, nuntaş al Mirelui Hristos, de Dânsul
proslãvit în Ceruri;
Bucurã-te, privire a lumii prin icoana dragostei
dumnezeieşti;
Bucurã-te, izvor al bucuriei Învierii, primind mulţumirile noastre;
Bucurã-te, mir al milostivirii de Sus, la ieşirea din
Sfântul Altar cu Sfintele tale moaşte;
Bucurã-te, izvor de tãmãduiri revãrsat peste închinarea inimii noastre;
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Bucurã-te, fãcãtorule de minuni,cu puterea lui
Hristos sãlãşluitã în tine;
Bucurã-te, îndreptãtor cãtre Lumina lumii a
mulţime de pãgâni;
Bucurã-te chip încununat în Ceruri cu diadema
iubirii;
Bucurã-te, vindecarea trupurilor noastre;
Bucurã-te, rugã neadormitã pentru mântuirea
sufletelor noastre;
Bucurã-te, Mare Mucenice Trifon!
Condacul 13
O, prealãudate mucenice Trifon, ascultã smerita noastrã rugãciune pe care ţi-o aducem din
toata inima şi ne izbãveşte pe din boli şi din
primejdii, pe noi, cei ce cinstim pomenirea ta şi,
mãrturisim minunile sãvârşite de tine cu Darul
Sfântului Duh. Îndrepteazã paşii noştri spre
luminã şi ne poartã de grijã din înalt sã nu ne
aflam copleşiţi de valurile lumii, ci cu privirea
aţintitã spre Hristos, sã ajungem la tãrâmul veşniciei şi al iubirii descoperite a Sfintei Treimi,
cântând din liturghisitoare inimi: Aliluia!
Acest condac se zice de 3 ori.
Apoi se zice din nou Icosul întâi şi Condacul
întâi.
Rugãciune cãtre Sfântul Trifon
O, întru-tot-lãudate, Sfinte Mucenice Trifon,
primeşte de la noi aceste cântãri pe care cu
umilinţã le aducem înaintea ta şi ne izbãveşte
din toate nevoile şi scârbele ca un bun şi iubitor
de oameni şi neînfruntat ocrotitor al creştinilor
cãci, deşi suntem nevrednici a ne face pãrtaşi
milostivirii tale, pentru pãcatele noastre cele
multe şi grele, sãvârşite în viaţa noastrã şi în
tot ceasul, însã cunoscând marea bunãtate pe
care ai arãtat-o asupra celor ce te cinstesc pe
tine şi se pocãiesc cu credinţã întru numele
Domnului, nãzuim cu lacrimi de umilinţã şi
aplecatã mãrturisire a pãcatelor la mijlocirile
tale înaintea Sfintei Treimi. Fii dar nouã, pururi
rugãtor la Preaputernicul Dumnezeu, pentru
iertarea pãcatelor noastre, pentru mântuirea
noastrã de toate bolile şi primejdiile, de cutremurul pãmântului şi moarte nãpraznicã, pentru întãrirea noastrã în credinţa cea adevãratã,
apãrându-ne de toate rãutãţile dupã fagãduinţa
ta, cãci toţi te cinstim şi prãznuim numele tãu,
acum şi pururea şi în veci. Amin.
Sfinte Mare Mucenice Trifon, primeşte
rugãciunile nevrednicilor robilor tãi şi ne
izbãveşte pe noi din toatã nevoia şi necazul.
Toatã nãdejdea noastrã spre tine o punem,
Maica lui Dumnezeu, pãzeşte-ne pe noi sub
Sfânt Acoperãmântul tau.

„Acum ştiu, am aflat şi eu... „
“

Când un om reuşeşte sã facã ceva
ce i-a solicitat mult
efort, în el începe sã
lucreze trufia. Cel ce
slãbeşte, se uitã cu
dispreţ la graşi, iar
cel ce s-a lãsat de fumat rãsuceşte nasul
dispreţuitor când altul se bãlãceşte, încã,
în viciul sãu. Dacã
unul îşi reprimã cu
sârg sexualitatea, se uitã cu dispreţ şi cu trufie cãtre pãcãtosul, care se cãzneşte sã scape de
pãcat, dar instinctul i-o ia înainte! Ceea ce reuşim, ne poate spurca mai ceva decât pãcatul
însuşi. Ceea ce obţinem se poate sã ne dea peste
cap reperele emoţionale în aşa manierã încât ne
umple sufletul de venin.

B

anii care vin spre noi ne pot face aroganţi şi
zgârciţi, cum succesul ne poate rãsturna în
abisul înfricoşãtor al patimilor sufleteşti. Drumul cãtre iubire se îngusteazã când ne uitãm
spre ceilalţi de la înãlţimea vulturilor aflaţi în
zbor. Blândeţea inimii se usucã pe vrejii de dispreţ, de urã şi de trufie, dacã sufletul nu este
pregãtit sã primeascã reuşita sa cu modestia şi
graţia unei flori. Tot ce reuşim pentru noi şi ne
aduce energie este menit a se întoarce cãtre aceia ce se zbat, încã, în suferinţã şi-n pãcat.

O

chii noştri nu sunt concepuţi pentru dispreţ, ci pentru a exprima cu ei chipul iubirii
ce se cãzneşte sã iasã din sufletele noastre. Succesele nu ne sunt date spre a ne înfoia în pene,
ca în mantiile statuilor, ci pentru a le transforma în dragoste, în dezvoltare şi în dãruire pentru cei din jur.

D

acã reprimi foamea în timp ce posteşti, foamea se va face tot mai mare. Mintea ta o sã
viseze mâncãruri gustoase şi alese, mintea o sã
simtã mirosurile cele mai apetisante chiar şi în
somn, pentru ca, în ziua urmãtoare, înebunitã
de frustrare, sã compenseze lipsa ei printr-

de Nicolae Steinhardt
un dispreţ sfidãtor faţã de cel ce nu posteşte.
Atunci, postul devine prilej de trufie, de exprimare a orgoliului şi a izbânzii trufaşe asupra
poftelor. Dar, dincolo de orice, trufia rãmâne
trufie, iar sentimentul frustrãrii o confirmã.

D

acã ai reuşit în viaţã, nu te agãţa de nereuşitele altuia, pentru a nu trezi în tine viermele cel aprig al orgoliului şi patima înfumurãrii.
Reuşita este energia iubirii şi a capacitãţii tale de
acceptare a vieţii, dar ea nu rãmâne nemişcatã,
nu este ca un munte sau ca un ocean. Îngâmfarea şi trufia reuşitei te coboarã, încetul cu încetul de pe soclul tãu, cãci ele deseneazã pe cerul
vieţii tale evenimente specifice lor.

S

lãbeşte, bucurã-te şi taci! Lasã-te de fumat,
bucurã-te şi taci! Curãţã ograda ta, bucurãte de curãţenie şi lasã gunoiul vecinului acolo
unde vecinul însuşi l-a pus. Cãci între vecin şi
gunoiul din curte existã o relaţie ascunsã, nişte emoţii pe care nu le cunoşti, sentimente pe
care nu le vei bãnui vreodatã şi cauze ce vor
rãmâne, poate, pentru totdeauna ascunse minţii şi inimii tale.

Î

ntre omul gras şi grãsimea sa existã o relaţie
ascunsã. O înţelegere. Un secret. Un sentiment neînţeles. O emoţie neconsumatã. O dragoste respinsã. Grãsimea este profesorul grasului. Viciul este profesorul viciosului. Şi, în viaţa
noastrã nu existã profesori mai severi decât viciile şi incapacitãţle noastre.
Acum ştiu, ştiu ca orice urã, orice aversiune,
orice ţinere de minte a rãului, orice lipsã de
milã, orice lipsã de înţelegere, bunãvoinţã,
simpatie, orice purtare cu oamenii care nu e la
nivelul graţiei şi gingasiei unui menuet de Mozart... este un pãcat şi o spurcãciune; nu numai
omorul, rãnirea, lovirea, jefuirea, înjuratura,
alungarea, dar orice vulgaritate, desconsiderarea, orice cãutaturã rea, orice dispreţ, orice rea
dispoziţie este de la diavol şi stricã totul. Acum
ştiu, am aflat şi eu... „

41

Pe urmele Pãrintelui Arsenie Boca
Mãrturisiri (1)
PREOT NICOLAE STREZA apoi le spunea sã rãmânã la mãnãstire toatã sãptãmâna. Mâncau
-Sibiu- la bucãtãria mãnãstirii, ajutau la trebuinţele mãnãstirii, şi unii
aşteptau la uşa bisericii (7-8 inşi) ca sã intre la spovedanie.
Prin taina spovedaniei pãtrundea în adâncul, în profunzimea
Primele întâlniri cu
fiinţei oamenilor şi îi îndemna sã-şi schimbe viaţa creştinã, sã se
Pãrintele Arsenie
apropie de Dumnezeu mai mult. Erau adunaţi câteodatã sute de
ulţumesc tinerilor din oameni, iar Pãrintele arãta cu degetul pe cei pe care-i chema la
A.S.C.O.R. care m-au el sau le zicea chiar pe nume. Cei care erau strigaţi mergeau şi
invitat şi au acceptat sã intrau în bisericã. Eram elev în clasa a şasea de liceu şi mã aflam
vorbesc despre personalitatea la marginea acestei mulţimi cu încã cineva din satul meu. La un
marelui duhovnic Arsenie moment dat, când Pãrintele alesese deja 7-8 inşi, am zis cã uite
Boca, pe care l-am cunoscut pe noi nu ne mai cheamã şi, credeţi-mã, la puţine clipe Pãrintele
când eram elev de liceu, în a arãtat cu mâna şi a zis: „Mãi, Nicolae, vino şi tu!”. Avea darul
anul l942, când şi-a început înainte vederii. Aşa a devenit duhovnicul meu pe parcursul vieţii,
activitatea
la
mãnãstirea pânã când autoritãţile de atunci au obligat Episcopia Aradului
Brâncoveanu de la Sâmbãta sã-l scoatã din monahism şi sã-l trimitãcu domiciliul forţat la
de Sus, din Ţara Oltului. Dupã Bucureşti, fiind supravegheat. Dar nu ne-a lãsat! L-am cãutat şi
ce l-am cunoscut, în toate acolo cu toate greutãţile, silindu-ne sã nu-i facem probleme.
vacanţele mergeam din satul
ãrintele Arsenie s-a nãscut în satul Vaţa din ţinutul Zaranmeu natal, Ludişor, (cam l5
dului, unde a fãcut şi şcoala generalã, urmând apoi cursurile
km depãrtare de mãnãstire), şi
liceului
„Avram Iancu” din oraşul Brad. Dupã mãrturisirea cochiar în fiecare zi de Duminicã
legilor
sãi
contemporani (din care unul a trãit pânã nu demult
şi sãrbãtoare, sã-l vãd şi
la
Sibiu),
a
fost unul din cei mai deosebiţi elevi ai liceului, şef de
sã-l ascult, alãturi de mii de
promoţie
în
l929. Dirigintele clasei împreunã cu colegii, l-au pus
credincioşi. Împãrtãşindu-ne
pe
Zian
Vãlean
(cãci aşa îl chema înainte) sã sãdeascã un stejar în
din darul lui, am fost pe urmele
curtea
liceului,
pe
care mai târziu colegii l-au numit gorunul lui
Pãrintelui, iatã, aproape 60
Zian
Vãlean
Boca.
Apoi, se înscrie la Teologia din Sibiu în l929
de ani. A vorbi despre marea
pe
care
o
absolvã
în
l933. La Teologie, de asemenea, a fost remarpersonalitate a Pãrintelui
cat
de
colegi
printr-o
ţinutã asceticã, prin interiorizare, prin caArsenie Boca este o temeritate
pacitatea
de
a
învãţa
şi
de a se orienta nu numai în domeniul Teşi o îndrãznealã, atât în faţa
ologiei,
ci
şi
în
cel
al
ştiinţelor,
în special al desenului (devenind
conştiinţei noastre cât şi în
cel
mai
mare
pictor),
dar
şi
al
muzicii;
cânta la flaut. Liturghia pe
faţa, mai ales, a Pãrintelui care
care
o
cântã
maicile
la
Prislop
a
fost
organizatã
şi armonizatã de
ne privegheazã de dincolo, ne
Pãrintele
Arsenie.
Unul
din
colegii
sãi
a
spus
cã
Pãrinteie
a fost şi
vede şi ne ajutã tuturor celor
„infirmier
al
teologiei”.
Dupã
terminarea
Teologiei,
este
trimis
cu
ce-l cinstim.
bursã de cãtre Mitropolia Sibiului la Belle Arte în Bucureşti, unde
ãrintele Arsenie alegea audiazã şi cursuri de medicinã, în special de anatomie ale unui
în fiecare Duminicã la mare anatomist de atunci. Acestuia îi prezintã o experienţã cu
uşa mãnãstirii un grup de fotografia (pe care anatomistul Reiner Franz a vãzut-o). Aceasta
70-80 de credincioşi, pe care consta în urmãtorul lucru: a tãiat figura sa perpendicular şi din
îi chema în Bisericã, le citea faţa (partea) dreaptã a fãcut o figurã şi din partea stângã alta şi
molitva spovedaniei, le dãdea au ieşit douã feţe diferite (ştiţi cã nu suntem simetrici, numai
un cuvânt de învãţãturã şi ochii noştri vãd simetria dintre feţe). Când a vãzut Reiner figu-
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ra provenitã din partea dreaptã a scris: sfântul; iar din figura
provenitã din faţa stângã a ieşit o altã figurã, sub care Reiner,
cunoscutul anatomist, a scris: omul cavernelor, cãci aşa arãta. Mai
târziu, Pãrintele a spus cã poate de aceea a pus Dumnezeu inima
în partea stângã, ca sã-l mai domoleascã pe omul cavernelor şi
sã-l întoarcã spre partea dreaptã, spre Dumnezeu. La Bucureşti
a studiat şi cursurile de misticã ale lui Nichifor Crainic (primul
profesor de teologie care a propus mistica în Teologia de la Bucureşti). Nichifor Crainic a fost ocrotit mai târziu de Pãrintele
Arsenie Boca atunci când a fost urmãrit. A fost în închisori şi la
canal, ca şi Pãrintele Arsenie.

P

rin l952-l953 când Pãrintele a fost la canal, cei de acolo ca sãşi batã joc de Sfinţia Sa, l-au bãgat într-o baracã cu delicvenţi
de rând. Rezultatul a fost cã delicvenţii s-au întors de la faptele

lor rele, vãzându-l şi ascultându-l pe Pãrintele, şi l-au ocrotit.
Când trebuiau sã lucreze la canal, sã sape şi sã care cu roaba,
ei îl scuteau pe Pãrintele de munca pe care trebuia sã o facã,
lucrând ei în locul lui. Erau cronometraţi sã vadã cât au lucrat.
Iatã ce influenţã a avut asupra unor delicvenţi de rând un om al
lui Dumnezeu!

D

sã-i scoatã în cale un mare duhovnic de acolo, însã nu a reuşit.
S-a rugat şi Maicii Domnului,
care l-a dus în vârf de munte, în
Athos, şi a fost dat în grija unui
duhovnic care a trãit cu 200 de
ani înainte de dânsul!
Alãturi de Pãrintele Arsenie

Î

ntorcându-se de la Athos, în l0
Aprilie l942 a fost hirotonit Preot Ieromonah pentru mãnãstirea
Brâncoveanu, rectitoritã de mitropolitul Nicolae Bãlan. Astfel

devine duhovnic al mãnãstirii.
Spovedania era cea dintâi pe
care o fãcea pentru rezidirea
omului. În l947 în postul Sfintei Marii, dupã Sfânta Liturghie
şi spovedanie, Pãrintele Arsenie
citea şi explica pãrţi din Cãrarea
Împãrãţiei.

upã ce s-a întors de la studii din Bucureşti în l940, a fost
tuns în monahism la mãnãstirea Sâmbãta de mitropolitul
Nicolae Bãlan, apoi a fost trimis la Muntele Athos, pentru ca sã
nainte de a fi eu student la teocunoascã felul de viaţã, de organizare şi de trãire de acolo. A
logie, i-am zis Pãrintelui sã ne
mãrturisit o singurã datã cã a cãutat un mare duhovnic care sã-l arate chilia dânsului din stãreţia
înveţe şi pe dânsul sã fie duhovnic. S-a rugat Domnului Hristos veche de la Sâmbãta. Seara pe la

Î
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l0 ne-a arãtat chilia (care era în
faţa bibliotecii): ferestrele erau
spre munte, o masã în colţ,
pe care era o Biblie, o cruce şi
alte cãrţi; mai era un dulap şi
un cuier, dar lipsea soba... în
rest nu prea avea nimic. Ne-a
spus cã vom dormi acolo ca sã
vedem şi noi cum e cãlugãria.
Dupã ce am spus cu toţii câteva rugãciuni, am stins lampa
(nu era electricitate atunci),
Pãrintele s-a aşezat pe scândura dânsului, aşa cum era
îmbrãcat cu rasa, şi noi pe podeaua din mijlocul camerei.
Noi nu am putut sã ne odihnim, dar Pãrintele ne-a întâmpinat dimineaţa zâmbind. A
mai dormit odatã Pãrintele
Arsenie, la noi acasã, când fiul
meu avea câteva luni. Copilul
adormea foarte greu seara.
I-am spus Pãrintelui cã o sã
plângã. Înainte de a ne culca Pãrintele s-a uitat la copil,
a fluierat spre el, iar acesta a
dormit toatã noaptea încât
preoteasa i-a spus Pãrintelui
cã ar fi bine sã mai vinã pe la
noi.

perete de stâncã curgea un mic pârâiaş de apã, nu l-am întrebat
pe Pãrintele, dar am înţeles, cã pentru rugãciunea lui, Dumnezeu
a lãsat acest pârâiaş pentru trebuinţele noastre. Autoritãţile au
interzis apoi lucrarea, iar în l948 Pãrintele a fost mutat de cãtre
Mitropolit la mãnãstirea Prislop, fiind stareţ aici între l949-l950.
Pãrintele spunea cã cu fiecare dintre noi Dumnezeu are un rost
pe care trebuie sã-l împlinim, iar marii duhovnici ne ajutã sã ni-l
descoperim. Pãrintele Arsenie pe unii i-a trimis în monahism, pe
alţii în viaţa de familie pentru a naşte copii dupã rânduialã.

…

Pãrintele spune undeva cã pentru cei pãcãtoşi chiar un
gând spre Dumnezeu, o lacrimã pentru viaţa lor pãcãtoasã,
poate sã aibã ultimul cuvânt înaintea judecãţii Sale. Numai sã ai
acest moment, chiar şi în ultimele zile ale vieţii! Dar la bãtrâneţe,
cu un trup dogit şi mintea pierdutã, nu mai foloseşti la nimic.
Deci, sã ne întoarcem pânã avem conştiinţa minţii, pânã suntem
conştienţi de ceea ce facem.
Diferite învãţãturi

V

orbind despre unirea creştinilor, care ar trebui sã fie şi pe care
sã o facem noi cei de acum, Pãrintele spunea cã se va ajunge
la unire numai când oamenii vor avea astfel de suferinţe îndurate
de la alţii, care vor cere sã nu se mai facã Sfânta Liturghie, încât
abia poate atunci le va veni în minte sã se uneascã, ca sã poatã
împreunã rezista încercãrilor mari care vor veni asupra lumii
prin lucrarea lui Antihrist.

P

ãrintele îl laudã pe Sadhu Sundar Sing care nu era ortodox.
De ce? Pentru cã va veni vremea când va trebui sã trecem
peste confesionalitate, care ne învrãjbeşte şi ne desparte. Acest
om (provenit dintre hinduşi şi nu se ştie exact care era religia lui
n l946 începuse lucrarea la în India) a venit sã cunoascã adevãrul. A fãcut o şcoalã englezã
chilia din munte şi am lucrat unde a aflat de creştinism. A ajuns şi la ideea sinuciderii. Când
acolo o sãptãmânã dormind pe i s-a arãtat Domnul Hristos a devenit apostol al Lui în Europa
jos, pe cetinã de brad. Dintr-un creştinã şi în India. De aceea, Pãrintele a avut numai cuvinte de
apreciere faţã de acest om care a devenit apostol
al Domnului Hristos în veacul XX.

Î

C
P

e importanţã are citirea Sfintei Scripturi? Poate
orice creştin sã o citeascã?

ãrintele le spunea celor care ziceau cã nu se
prea pot ruga sã înceapã cu citirea Noului
Testament; sã înceapãcu Evanghelia de la Matei
şi sã citeascãcu mare atenţie Predica de pe
Munte de mai multe ori pânã ce va pãtrunde şi
în minte ceva din Duhul Evangheliei.

P
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ãrintele a zis despre sectari cã „se duc în iad
cu Biblia în mânã”.

Icoanã pictatã de Pãrintele Arsenie Maica Domnului cu Pruncul Iisus în zeghe

îl chemau oamenii şi se ducea
prin diferite sate. Îmi spunea şi
cum sã merg). Poţi sã iei trenul
-a marcat în mod deosebit un cuvânt sau o faptã a Pãrintelui Ar- pânã la Nochrih şi de acolo nu mai
senie?
e mult; sau poţi sã ajungi şi de la
Arpaş, Sãsãuş, Chirpãr. În satul
unt multe. Am primit de la Pãrintele douã scrisori în tãu sã nu te duci oricât ar trage
împrejurãri foarte grele din viaţa noastrã. Prima a fost când tatãl tãu de tine. Consãtenii s-ar
urma sã se nascã bãiatul nostru, soţia mea având probleme cu târgui cu creştinismul şi ar piersarcina, ajungându-se pânã la consensul medicilor de a face de. Strãinii ţi-i poţi apropia mai
avort. Atunci i-am scris Pãrintelui. Iatã ce mi-a rãspuns: „Necazul bine decât consãtenii şi rudeniile.
vostru e destul de mare, dar trag nãdejde cã îl veţi depãşi cu ajutorul Rãmâi la soluţia a patra: preoţia,
Sfintei Împãrtãşanii. Aşa se ţin ispitele de orice hotãrâre eroicã pentru cã prin ea ai sã te mântuieşti. O
legea lui Dumnezeu. Dragii mei, greu sfat îmi cereţi. Nãdãjduiesc cã conştiinţã preoteascã n-are nimic
Stãpânul vieţii nu va arãta deşartã osteneala atâtor rugãtori pentru de pierdut, ci totul de câştigat în
viaţã. Poate cã vreţi sã vã vorbesc şi ca un om mai real. N-aş putea orice împrejurãri. Ãsta-i sfatul
decât: 1. consultând cele mai autorizate pãreri ale medicilor dintre care meu. La toţi de bine, Arsenie”.
unii ar fi de pãrerea întreruperii sarcinii, iar alţii ar conta pe puterea Rezultatul a fost cã am plecat
de supravieţuire a organismului uman (sã renunţi la medicii care pro- preot la ţarã, am stat la o paropun întreruperea sarcinii, sã asiguri mamei toatã liniştea…) 2. gri- hie de lângã Sighişoara l6 ani
ja sufleteascã prin Sfintele Taine, care sunt un factor neprevãzut în şi jumãtate, apoi, prin concurs,
m-am mutat la Târgu-Mureş,
medicinã”.
unde am stat 3l de ani.
ltã scrisoare: eram diacon la Sibiu şi, aşa cum sunt şi azi absolvenţii de teologie, vroiam sã-mi gãsesc o parohie la oraş.
upã ce ne-am dus la TârEra o parohie în Sibiu, singura care avea post de diacon, şi preogu-Mureş, unde am avut
tul de acolo a venit (dupã ce diaconul pe care-l avusese plecase) o parohie de foşti greco-catola rectorul de la teologie - Pãrintele Nicolae Neaga - cerându-i lici şi ne-a fost destul de greu,
sã-i recomande un diacon.
Pãrintele care a fost în Lazaret
(Sibiu) a fost numit profesor de
m fost recomandat eu, dar pe parcurs lucrurile au luat o teologie. Am vrut sã ne mutãm
întorsãturã destul de grea. I-am scris Pãrintelui Arsenie în Sibiu. I-am spus aceasta
pentru cã nu ştiam ce sã facem. Iatã ce ne rãspunde Pãrintele în Pãrintelui Arsenie care, însã,
l4. VIII. l950: „Dragii mei, odatã mi-a fost pe limbã sã vã întreb de ce a zis: „Acolo-i canonul vostru, la
rãmâneţi în Sibiu într-o situaţie cam neprecisã, provizorie. Poate cã Târgu-Mureş, pânã ieşi la pensie.
atunci nici nu m-aţi fi ascultat. Frate Nicolae, mi-ai dat trei alternati- Cã în adevãr o spun: oamenii aceve: renunţarea la diaconie şi salariu, renunţarea la cooperaţie şi salariu ia au nevoie de voi, mai mult decât
(lucram ca funcţionar civil) şi renunţarea numai la salariul diaconiei. cei din Sibiu care sunt credincioşi,
Din alternativele acestea lipseşte a patra: preoţia la ţarã. Dacã nu te-ai iar bisericile de aici sunt pline”.
gândit la ea, nu ţi-o pot da nici eu, fiindcã nu te încântã perspectivele
ei sau chiar ai vrea sã o ocoleşti. Totuşi situaţia de funcţionar nu-i
nchei cu un cuvânt al
o perspectivã, nu-i poţi împlini condiţiile totale şi rãmâi pe dinafarã
Pãrintelui:
(cum s-a şi întâmplat: lucram la un birou de facturare şi dupã ce
au aflat cei de acolo cã sunt şi diacon m-au dat afarã). Pe cât îţi
Nimeni pe lume nu este absocunosc sufletul şi datoritã examenului pe care l-ai trecut cu soţia ta, îţi
lut necesar pentru nimic. Vei fi
propun, totuşi, sã laşi Sibiul şi sã te retragi la ţarã, pânã şi în Chirpãr sau nu, vei interveni sau ba, pro(un sat din Ţara Fãgãraşului). E mai bine popã decât un numãr în gresul, lumina tot se va face, cu
Sibiu! Rãmânerea ta în Sibiu era motivatã dacã te ţineai de carte. (Dar tine sau fãrã tine. Existã o energie
nu am putut pentru cã au venit copiii şi greutãţile, iar doctoratul ascunsã care mânã lucrurile înase dãdea doar la Bucureşti). Dar cartea şi cu serviciul nu merg bine inte. Sã nu-ţi închipui, sãrmanã
nici una. Mai aveai un motiv sã rãmâi în Sibiu dacã pãrinţii şi socrii fãpturã pieritoare, oricât de bine
puteau sã te ajute. Du-te în Chirpãr şi vezi ce oameni sunt acolo, şi ai fi înzestrat, cã dacã nu eşti tu
dacã-ţi place rãmâi la ei (Pãrintele a fost acolo; când era la Sâmbãta lucrurile n-au sã meargã înainte.
Douã scrisori de la Pãrintele Arsenie
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Lumina se face şi fãrã tine pe deasupra capului tãu.
Poţi fi folositor; dar absolut trebuitor nu eşti pentru
nimic.

P

rin urmare, la ce strãduinţa? Oricum vor sta
lucrurile, tu îndeplineşte-ţi înainte menirea pe
care o simţi, dacã o simţi. Câtã vreme auzi în tine
glasul unei misiuni, continuã-ţi calea mai departe, oricâtã experienţã brutalã ar fi venit sã-ţi arate
cã ţelul crezut al strãduinţei tale s-ar putea lipsi
de munca ta. Ţi-a fost rãnitã prezumţia pe care ai
avut-o? Poate cã nu mai înţelegi rostul încordãrii,
ci sensul utilitãţii tale? Nu înceta sã fii ceea ce ai
fost. Isprãveşte ceea ce fãceai ca şi cum n-ai fi încercat nici o dezamãgire.

P

oate cã, fãrã ştiinţa noastrã, noi slujim vreunui
scop al naturii, un scop care-i prea mare ca sã-l
înţelegem, prea vast ca sã ni-l închipuim şi pentru
care Dumnezeu ne-a pus în suflet impulsia oarbã
pentru noi, dar luminatã pentru El. Soldatul nu
pricepe planul generalului, dar fãrã sã-l priceapã îl
aduce la îndeplinire. Întocmai aşa sunã cuvântul
Scripturii din Vechiul Testament: ori pricep, ori nu
pricep, ori ascultã, ori nu ascultã, tu spune-le cuvântul Meu„…

(4 Aprilie 2002 - Facultatea de Teologie
Ortodoxã din Cluj-Napoca)
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ZIUA SFÂNTÃ DE CRÃCIUN
Dupã ce în perioada 20-23 Decembrie, grupul
de colindãtori al parohiei noastre a colindat
pe la casele dumneavoastrã, aducându-vã
în dar vestea minunatã a Naşterii pruncului
Iisus, în Ziua Sfântului Crãciun, frumoasele
şi tradiţionalele noastre colinde româneşti
au rãsunat iarãşi, încãlzind şi bucurând
inimile tuturor românaşilor noştri, veniţi sã
prãznuiascã cu sufletul curat, naşterea dupã
trup a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus
Hristos.
„Moşul” nu a lipsit nici el, fiind aşteptat cu
atât de mult drag şi nerãbdare, de noi, de toţi,
dar în mod special de copilaşii noştri.
Vã aducem în dar, spre amintire, câteva
fotografii din Ziua Sfântã de Crãciun a anului
2009!

DESPRE SISTEMUL
IMUNITAR
V

-ați întrebat de ce oare în ziua de azi existã
atât de multe boli degenerative, de ce foarte mulți dintre noi suntem alergici la mediul
înconjurãtor, la alimente și chiar la noi înșine,
de ce o persoanã din trei va suferi de cancer în
timpul vieții sale?

țesuturi, precum și din substanțe specifice prezente în sânge.

O

rganismul uman nu este pregãtit pentru
avalanșa de substanțe chimice cu care
suntem bombardați zilnic prin alimentele pe
care le consumãm, apa pe care o bem, aerul pe
care îl respirãm, cosmeticele pe care le folosim,
inclusiv deodorantul, șamponul, sãpunul, etc.
Nu suntem pregãtiți nici pentru stresul care a
devenit un mod de viaţã şi nici pentru lipsa de
nutrienți a hranei noastre.

R

***În alergii, sistemul imunitar reacţioneazã
puternic la o substanțã - alergen - care în mod
normal ar trebui ignoratã. Alergenul poate fi
un anumit aliment, polen, praf și din ce în ce
mai multe substanțe chimice, iar reacțiile sunt
din ce în ce mai puternice.

D

***Funcția timusului, unul dintre organele cele
mai importante ale sistemului imunitar, este
redusã dupã vârsta de 50 de ani.
olul sistemului imunitar este de a proteja
organismul de infecții și a distruge celulele
canceroase care sunt continuu produse în organism.
***Multe dintre simptomele gripei – febrã, dureri de cap, dureri musculare și articulare, se
datoreazã rãspunsului sistemului imunitar la
infecție.

C

e la suprafațã spre interiorul organismului, existã trei nivele de apãrare din ce în
ce mai sofisticate. Bariera fizicã, formatã din
piele și din mucoasele digestivã și respiratorie, funcționeazã ca primul post de apãrare.
Urmeazã o baterie de celule care distrug virusurile, bacteriile și alți patogeni, iar la nivelul
cel mai profund avem un sistem extrem de specializat, de care în mod normal nu trece nimic.

T

***Cele mai importante aspecte pentru protecția
și întãrirea sistemului imunitar sunt: dieta și
nutriția, reducerea stresului și exercițiul fizic
regulat.

onsumul exagerat de antibiotice a dus la
apariția unor „super bacterii” care nu mai
sunt sensibile la antibioticele obișnuite și care
necesitã combinații din ce în ce mai puternice
de antibiotice pentru a fi controlate.
oate aceste probleme sunt cauzate de un
sistem imunitar slãbit, care nu mai poate
face fațã stilului de viațã impus de societatea
modernã.

S

istemul imunitar este unul dintre cele mai
complexe și specializate mecanisme ale organismului uman.

E

ste compus din vase limfatice, organe - timusul, splina, amigdalele, si ganglionii
limfatici; din celulele albe - leucocite de diferite
categorii și din celule specializate prezente în

Dar și:
- Eliminarea substanțelor chimice – alimentare, cosmetice, industriale.
- Eliminarea sau reducerea zahãrului, alcolului, și a altor substanțe toxice.
- Practicarea regulatã a unor metode de relaxare, suficiente ore de somn și odihnã adecvatã.
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N

u este ușor sã controlãm situațiile stresante - ce putem face este sã controlãm
rãspunsul nostru la stres. Cu toții avem o
metodã preferatã de relaxare – sport, muzicã,
picturã, lecturã. Fãceți-vã timp pentru activitãți
plãcute cu familia și prietenii, petreceți mult
timp în aer liber și nu uitați nici rugãciunea.

C

heia unui sistem imunitar sãnãtos este o
dietã sãnãtoasã:

- Consumați între cinci și nouã porții de fructe
și legume proaspete pe zi. Culoarea legumelor se datoreazã diferitelor vitamine pe care le
conțin. De aceea trebuie sã consumãm legume
de culori diferite în fiecare zi.
- Consumați proteine de bunã calitate. Acestea contribuie la crearea celulelor implicate în
imunitate. Alegeți pește – în special cel bogat
în omega 3 – sardele, somn și hering; pui (fãrã
piele), ouã, fasole uscatã și linte.
- Evitați grãsimile animale, dar folosiți ulei de
mãsline, consumați avocado, nuci și semințe,
mai ales semințele de dovleac, bogate în zinc.
- Mâncați usturoi - acesta stimuleazã imunitatea.
- Flora intestinalã sãnãtoasã stimuleazã producerea unor celule cu rol imunitar, deci
consumați zilnic iaurt și kefir pentru culturile
bacteriene pe care le conțin, dar și murãturi de
orice fel.
- Beți cel putin o canã de ceai verde pe zi. Acesta îmbunãtãțește imunitatea și are un efect antiinflamator.
- Reduceţi porțiile – consumul ridicat de calorii are un efect suprimant asupra sistemului
imunitar.
*** Douã schimbãri esențiale în alimentație
sunt: consumul a multe alimente bogate în
antioxidanți și eliminarea deficiențelor de nutrienţi și micronutrienți.

A

ntioxidanții sunt vitamine și minerale care
eliminã radicalii liberi din sânge. Radicalii liberi contribuie la multe boli și provin din
reacțiile metabolice din organism, dar și din
mediul înconjurãtor - poluare, fum de țigarã,
expunere la soare precum și de la substanțele
chimice cu care venim în contact.
*** Alimentele cele mai bogate în antioxidanți
sunt: fructele – zmeurã, cireșe, mere, prune,
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struguri negri, cãpșuni. Dintre legume - broccoli, roșii, usturoi, spanac, porumb, ceapã,
vinete, precum și fasolea uscatã. Ceaiul verde
dar și cel negru, cacao și chiar cafeaua conțin
substanțe antioxidante.

E

ste destul de dificil sã obținem toți nutrienții
din alimentație, de exemplu solul Australiei este sãrac în seleniu, de aceea este bine sã
gãsim o sursã de multivitamine de bunã calitate, specificã pentru nevoile noastre personale
pentru a evita deficiențele de nutriție.

C

ei mai puternici antioxidanți sunt vitaminele A, C, E, B complex, zincul, seleniul și
fierul.

P

lante medicinale - Echinacea, Ginseng, Astragalus, Salvia, Lemnul Dulce (Licorice),
fructele de soc și Isopul au fost și sunt folosite
tradițional cu mult succes pentru întãrirea sistemului imunitar.

N
O

u uitați sã cereți sfatul medicului înainte
de a folosi remedii naturale.

rganismul uman are o capacitate înnãscutã
de a se vindeca și reface, cu condiția
sã avem un mod de viațã sãnãtos și o dietã
adecvatã, precum și o viaţã spiritualã bogatã.
Doctor
Silvia Micşunescu

Pagina Micuţului Creştin
Sã fiţi mândri de
numele ce le purtaţi
şi strãduiţi-vã sã
fiţi la înãlţimea lor!
Sã vã rugaţi mereu
acestor Sfinţi, în fiecare zi şi, veţi vedea
cã neîntârziat aveţi
ajutorul, ocrotirea şi
binecuvântarea lor.
Sã privim împreunã
aşadar, asupra istoriei
numelor,
rânduindu-le
în
ordine alfabeticã,
ce înseamnã ele şi
cum apar în Sfânta
şi
Dumnezeiasca
Scripturã.

EU. . . ŞI NUMELE MEU
Dicţionar creştin ortodox pentru
copii
Dragi copii,
Fiecare dintre noi oamenii purtãm un
nume. La rândul nostru am pus nume tuturor vieţuitoarelor, iar plantele au şi ele
numele lor.
Primul nume a apãrut odatã cu crearea
primului om de cãtre Dumnezeu, „Adam”,
ceea ce în limba ebraicã înseamnã „pãmânt”
sau „cel fãcut din pãmânt” care, aratã tocmai modul în care Dumnezeu l-a creat pe
om, din ţãrânã sau pãmânt. Fiecare nume
are frumuseţea lui. Cele mai multe nume
provin de la diferite cuvinte vechi iar din
generaţie în generaţie, de la un popor la
altul, ele s-au transmis. Sã nu uitãm însã
niciodatã cã mulţi oameni poartã nume de
Sfinţi cãci, ei sunt prietenii lui Dumnezeu
care ne ocrotesc permanent şi vegheazã
asupra noastrã cu rugãciuni şi dragoste
fãrã sfârşit.

În numãrul acesta al revistei noastre, nume ce
încep cu litera A.
ADA - vine din limba ebraicã şi înseamnã
„a înfrumuseţa”, „podoabã”.
Adevãrata podoabã a omului este sufletul
care, aratã atât frumuseţea dar şi urâţenia
lui. În Sfânta Scripturã sunt menţionate
mai multe femei cu numele acesta: Ada a
fost soţia lui Lameh, unul dintre urmaşii lui
Cain, fiul lui Adam şi al Evei. Tot Ada s-a
numit şi soţia lui Isav, nepotul Patriarhului
biblic, Avraam. (Facere 4, 19;Facere 36, 2).
ADAM - vine din limba ebraicã şi înseamnã
„pãmânt”, amintindu-ne cã Dumnezeu l-a
creat pe om din pãmânt sau ţãrânã.
ADINA - vine din limba ebraicã şi înseamnã
om plãcut, gingaş. Adina este un personaj
din Vechiul Testament, cãpetenia neamului
Rubeniţilor, unul dintre ostaşii „cei mai de
seamã” care l-au ajutat pe Regele David (1
Cronici 11, 42).
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ADRIAN(A) – vine din limba latinã, „cel de
la Hadria”, un mare oraş din antichitate, din
pãrţile Veneţiei. Tot de aici şi numele Mãrii
Adriatice. Mulţi sfinţi şi mucenici sunt pomeniţi în calendarul nostru creştin-ortodox,
cu acest nume, cei mai mulţi proveniţi din
vremea persecuţiilor romane ale primelor
veacuri creştine. Aşa a fost şi Sfântul Adrian
(anul 300), pomenit la data de 26 August,
bãrbat învãţat şi exemplu de hotãrâre,
credinţã şi dragoste pentru Hristos. Primeşte
la rându-i moarte martiricã, impresionat fiind de creştinii chinuiţi pentru credinţa lor
în Hristos.
AGAPIA - vine din limba greacã şi înseamnã
„dragoste”. Sfânta Agapia (+304) a fost o
tânãrã din Tesalonic, sãrbãtoritã la data de
16 Aprilie care a refuzat sã se închine idolilor, fiind arsã de vie pentru stãruinţa ei în
credinţa creştinã. Sfântul Mucenic Agapis
(+137) sãrbãtorit la 17 Septembrie, moare
alãturi de cele douã surori ale sale, pentru
credinţa lor în Hristos.
AGATA - vine din limba greacã şi înseamnã
„cea bunã”, „bunãtate”. Sfânta Muceniţã
Agata (+250), sãrbãtoritã la data de 5
Februarie, este patroana turnãtorilor de clopote şi numele ei este invocat mai ales împotriva focului. Primeşte moarte martiricã pentru credinţa în Hristos, refuzând sã se lepede
de credinţa ei.
AGLAIA - vine din limba greacã şi înseamnã
„strãlucitor”, „minunat”. SfântaAglaia (+290)
a fost fiica unuia dintre conducãtorii Romei
în vremea crudului împãrat Dio-cleţian şi
este prãznuitã la data de 19 Decembrie. Ea
este un exemplu de om bogat care, iniţial a
dus o viaţã de pãcat. Când descoperã însã
adevãrata credinţã, se schimbã întru totul,
cinstind şi slãvind fãrã încetare numele lui
Dumnezeu. Îşi pune toatã averea şi sufletul
ei în slujba lui Dumnezeu şi a oamenilor.
Zideşte o bisericã ce adãpostea sfinte moaşte, unde se petreceau numeroase minuni,
ce-i îndemnau pe oameni la credinţã.
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AGNES - vine din limba greacã şi înseamnã
„pur”, „sfânt”, „curat”.
Sfânta Agnes sau Agnia (+305) a fost
o fecioarã din Roma, de o frumuseţe
desãvârşitã, provenind dintr-o familie
înstãritã. Este sãrbãtoritã la data de 21
Ianuarie. Moare, tãindu-i-se capul, pentru
cã ea a dorit sã-şi închine viaţa Domnului
Hristos, refuzând sã se cãsãtoreascã. Tinerii
nobili romani, jigniţi de refuzul ei, au denunţat-o pentru credinţa sa creştinã, iar
chinurile la care a fost supusã au fost fãrã
de margini.
Pe mormântul ei, creştinii au ridicat o
frumoasã bisericã în care se pãstreazã şi
astãzi, cu mare cinste, sfintele ei moaşte.
Sfânta Agnia a fost un exemplu de dãruire,
inocenţã şi dragoste fierbinte pentru
Hristos, iar sacrificiul ei este un îndemn de
trãire fãrã de pãcat, având în egalã mãsurã
grijã atât de suflet cât şi de trup.
ALEXANDRU(A) - vine din limba greacã
şi înseamnã „cel ce apãrã poporul”,
„bãrbatul care apãrã”. Derivate: Sandu,
Sanda, Sandra, etc. Biserica cinsteşte
peste 40 de sfinţi cu acest nume, dar de
o preţuire deosebitã se bucurã Sfântul
Ierarh Alexandru (+337), Patriarh al
Constantinopolului, prãznuit la data de
30 August. Dupã cum aratã chiar numele
sãu, Sfântul Alexandru i-a apãrat pe creştini de erezii. El este unul dintre Sfinţii care
au participat la Sinodul 1 ecumenic, atunci
când Sfinţii Pãrinţi au alcãtuit Crezul sau
Simbolul Credinţei, luptând cu multã tãrie
împotriva ereticului Arie.
Întreaga sa viaţã pãstoreşte cu sfinţenie
Biserica lui Hristos, îndrumându-i pe creştini pe drumul cel bun al sfintei învãţãturi,
dând mereu dovadã de dragoste şi milã.
AMBROZIE - vine din limba greacã şi
înseamnã „nemuritor”. Sfântul Ambrozie
(+397) a fost episcop al oraşului Milano.
Este prãznuit la data de 7 Decembrie. A
pãstorit într-o perioadã plinã de frãmântãri,
în vremuri foarte tulburi. Sfântul Ambrozie

a fost la fel de iubit, şi de cei mulţi şi simpli,
pe care îi îndrepta cu rãbdarea, cu exemplul şi cu rugãciunile sale, şi de împãraţii
vremurilor sale, al cãror duhovnic era. A
scris numeroase predici, imnuri, tratate de
teologie. Fericitul Augustin, impresionat
de cuvântãrile sale, îl numeşte „apostol al
prieteniei”.
ANA - vine din limba ebraicã,
însemnând „Domnul a avut
milã”, „Domnul S-a îndurat”. Derivate: Anca, Aneta,
Anişoara, Nana, Ani, etc.
Sfânta Ana a fost mama Sfintei
Fecioare Maria. Se cãsãtoreşte
cu Sfântul Ioachim, ducând
împreunã o viaţã curatã şi
binecuvântatã de Dumnezeu.
Sfinţii Ioachim şi Ana sunt un
model de smerenie şi viaţã
creştinã, pentru toate familiile creştine şi, un ajutor neîntârziat pentru
toţi cei care se roagã lor. Au sãvârşit de-a
lungul timpului, multe şi mari minuni,
mãrturii ale dragostei lor faţã de oameni şi,
a harului dumnezeiesc ce s-a sãvârşit peste
ei. Sfinţii şi drepţii Pãrinţi Ioachim şi Ana
sunt sãrbãtoriţi la data de 9 Septembrie.
ANASTASIA - vine din limba greacã şi
înseamnã „înviere”, „cea care învie din
moarte”. Derivate: Siţa, Anastase, Nastase,
Tase, etc.
Acest nume deosebit ne aminteşte de cel
mai important moment al existenţei noastre, învierea cea de dupã moarte. Gândul
la înviere ne întãreşte în lupta cu greutãţile
şi cu ispitele, ne dã speranţã, ne linişteşte şi
ne umple inima de bucurie.
Sfânta Anastasia (+304) a trãit la Roma,
în timpul prigonirii creştinilor şi a fost
crescutã de Sfântul Hrisogon, cel care s-a
îngrijit ca tânãra sã cunoascã de micã,
adevãrata credinţã cea întru Hristos. Atunci
când Sfântul a fost aruncat în temniţã pentru credinţa sa, Sfânta Anastasia i-a rãmas
alãturi, pentru a-l încuraja, pentru a-i uşura

cu prezenţa şi cu rugãciunile ei greutatea
lanţurilor. Mãrturisind şi ea cu multã tãrie
credinţa creştinã, a fost condamnatã, dupã
chinuri cumplite, sã fie arsã de vie. Este
prãznuitã la data de 22 Decembrie. Sfânta
Anastasia a rãmas în sufletele credincioşilor prin exemplul ei de dragoste, prin tãria
sufleteascã, prin curajul pe care l-a avut
când şi-a înfruntat cãlãii şi moartea.
ANDREI, ANDREEA - vine
din limba greacã şi înseamnã
„curaj”, „bãrbãţie”.
Derivate: Andrieş, Andru,
Andraş, Andi, Deia, etc.
Sfântul Andrei a fost unul
dintre cei 12 Apostoli ai
Mântuitorului,
fratele
lui Petru (Simon). Dupã
ce Mântuitorul le-a dat
Apostolilor îndemnul sãu
de a merge şi a boteza toate
neamurile, creştinându-le, Sfântul Apostol
Andrei ajunge şi în pãrţile ţãrii noastre,
în Dobrogea, unde întemeiazã primele comunitãţi creştine. Existã numeroase
mãrturii ale trecerii Sfântului Andrei prin
ţara noastrã. Avem astfel: „Peştera Sfântului
Andrei”, „Izvorul Sfântului Andrei”, colindele şi cântecele populare legate de numele
sãu. Moare, fiind rãstignit pe o cruce în
forma literei X, numitã de atunci „Crucea
Sfântului Andrei”. Este prãznuit la data de
30 Noiembrie. Pentru noi toţi, rãmâne un
exemplu de dãruire şi curaj, de izbândã şi
biruinţã asupra rãului. Nu a încetat nici
un moment în a vesti oamenilor credinţa
creştinã şi, nu înceteazã sã se roage pentru mântuirea noastrã. Zilele altor Sfinţi
ce poartã acest frumos nume mai sunt:
Sfântul Andrei Criteanul – 4 Iulie, Sfântul
Andrei Rubliov – 4 Iulie, Sfântul Mucenic
Andrei – 9 Iulie.
ANGELA - atât în limbile greacã şi latinã,
înseamna „înger”, „mesager al Domnului”.
Derivate: Anghel, Angelica.
Acest nume ne aminteşte cã omul bun

51

şi curat la suflet este asemenea unui înger printre oameni, un exemplu de bunã
credinţã, bunã purtare, o pildã vie.
Biserica noastrã cinsteşte amintirea a trei
Sfinţi Mucenici ce au purtat acest frumos
nume, ei rãmânând peste veacuri, pilde
de adevãratã credinţã, curaj şi hotãrâre,
mãrturisind pânã la moarte credinţa întru
Hristos. Ei sunt prãznuiţi la 1 Septembrie,
28 Octombrie si 3 Decembrie.
ANTON, ANTONIA - vine din limba greacã
şi înseamnã „floare”.
Derivate: Antoniu, Antonie, Andone,
Antoaneta, Antoanela, Antonio, Toni,
Donciu, etc.
Numele acesta aminteşte de frumuseţea şi
gingãşia florilor, de culorile vii şi parfumul
lor delicat. Asemenea florilor, omul trebuie
sã se pãstreze curat si pur.
Sfântul Cuvios Antonie cel Mare este un
mare sfânt al Bisericii lui Hristos, fiind
un exemplu de credinţã, smerenie şi simplitate. Se naşte în Egipt, în jurul anului
250, dintr-o familie de neam bun. Rãmâne
orfan la vârsta de 20 de ani şi, împãrţind
întreaga sa avere sãracilor, se retrage în
pustie, dorind o viaţã simplã, închinatã lui
Dumnezeu în rugãciune. Sfântul Antonie
este pãrintele vieţii monahale, mãnãstireşti.
Este prãznuit la data de 17 Ianuarie.
AVRAM – vine din limba ebraicã şi
înseamnã „cel mãreţ ca şi tatãl sãu”.
Avram a fost patriarhul biblic, care, prin
cei doi fii ai sãi, este strãmoşul popoarelor, evreu (prin fiul sãu Isaac) şi mahomedan (prin fiul sãu Ismail). Tocmai de aceea
Dumnezeu i-a schimbat numele lui Avram
în Avraam, ceea ce înseamnã „tatã a multor neamuri”.
Prãznuirea Patriarhului Avraam se face
la data de 9 Octombrie şi în Duminica
dinaintea Naşterii Domnului, adicã între
18 si 24 Decembrie.

Veronica Dincã
52

ÎN ZIUA DE PAŞTI
de Elena Farago
Toţi copiii azi se-mbracã
Cu ce au ei mai frumos
Şi pãrinţii lor le cântã
Învierea lui Hristos.
Şi la masã ciocnesc astãzi
Toţi copiii cei cuminţi,
Ouã roşii şi pestriţe,
Cu iubiţii lor pãrinţi.
Toţi copiii azi sunt darnici
Cãci ei ştiu cã lui Hristos,
Îi sunt dragi numai copiii
Cei cu sufletul milos.
Şi copiii buni la suflet,
Azi cu bucurie dau,
Cozonaci şi ouã roşii
La copiii care n-au.

DE ZIUA MAMEI
de Elena Farago
Eu nu sunt destul de mare
Ca sã pot sã-nvãţ mãcar,
De pe carte, o urare,
Şi nu sunt destul de mare
Ca sã-ţi dau un dar.
Dar îţi dau o sãrutare,
Ici, pe obrãjor,
Şi pe mâna asta care
Mã-ngrijeşte-n fiecare
Zi, cu-atâta dor!
Zile lungi şi voie bunã
Îţi doresc eu mult,
Şi mã rog de flori sã-ţi spunã
Sã mã ierţi, mãmicã bunã,
Cã nu ştiu mai mult!

Mãrţişorul
dupã tradiţii şi obiceiuri la români
L

a sfârşitul secolului al XIX-lea copii,
fete şi bãieţi fãrã deosebire, primeau
de la pãrinţi în dimineaţa zilei de 1 Martie,
înainte de rãsãritul soarelui, un mãrţişor.
De acesta se agãţa o monedã de argint sau
de aur, se purta legat la mânã, prins în
piept sau la gât. El era scos, în funcţie de
zona etnograficã, la o anumitã sãrbãtoare
a primãverii (Mãcinici, Florii, Paşte) sau
la înflorirea unor arbuşti şi pomi fructiferi
(mãceş, porumbar, trandafir, pãducel, vişin,
zarzãr, cireş etc) şi agãţat pe ramurile înflorite. Se credea cã purtãtorii mãrţisorului
nu vor fi pârliţi de soare pe timpul verii, cã
vor fi sãnãtoşi şi frumoşi ca florile, plãcuţi,
drãgãstoşi şi norocoşi, feriţi de boli şi de
deochi. Mãrţişorul se confecţiona din douã
fire rãsucite de lânã coloratã, albã şi neagrã
sau albã şi albastrã şi fãcut cadou în ziua
întâi din luna Martie când apãrea pe cer
Luna Nouã. Aromânii puneau mãrţişorul
în ajunul zilei de 1 Martie, adicã în seara
zilei de 28 sau 29 Februarie. Sãrbãtorile
cu ajun şi calculul timpului în funcţie de
o anumitã fazã a lunii sunt caracteristice
calendarelor lunare care au precedat, atât
la daci cât şi la romani, actualele calendare
solar-lunare. Obiceiul mãrţişorului este o
secvenţã a unui scenariu ritual de înnoire
a timpului şi anului, primãvara, la naşterea
şi moartea simbolicã a Dochiei. Dupã unele
tradiţii, firul mãrţişorului, funie de 365 sau
366 de zile, ar fi fost tors de Baba Dochia în

timp ce urca cu oile la munte. Asemãnãtor
Ursitoarelor care torc firul vieţii copilului
la naştere, Dochia toarce firul anului. De la
români şi aromâni obiceiul mãrţişorului a
fost preluat şi de alte popoare din centrul şi
sud-estul Europei. Fetele şi uneori femeile
tinere purtau mãrţişoare de 1 Martie pentru sãrbãtoarea venirii primãverii, dar şi
pentru caracterul lor de talisman solar.

P

oetul George Coşbuc, într-un studiu
dedicat mãrţişorului, mãrturisea cã
acesta este simbol al focului şi al luminii, al soarelui primãverii, al cãrui chip
seamãnã în credinţa popularã, cu un ban
de argint. Rotundul de argint pur, alb, este
asociat soarelui. Albul reprezintã semn
al puterii, al forţei. În folclorul nostru,
anotimpurile sunt simbolizate cromatic:
primãvara prin roşu, vara prin verde sau
galben, toamna prin negru sau albastru
iar iarna prin alb. De aceea, se poate spune cã şnurul de care se agãţa mãrţişorul şi
care e împletit în culorile alb-roşu, e şi el
un simbol al trecerii de la iarna cea albã,
la primãvara clocotind de viaţã, ca focul
şi sângele. Semnificaţia culorilor mai este
tãlmãcitã şi altfel în credinţa popularã: roşul, dat de foc, sânge şi soare, este atribuit
vitalitãţii femeii, iar albul, ca zãpada rece
şi purã, ca apele înspumate, ca norii de pe
cer, semnificã înţelepciunea bãrbatului.
Astfel, şnurul mãrţişorului exprimã îm-
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pletirea inseparabilã a celor douã principii, ca o permanentã mişcare a materiei.

T

ot George Coşbuc în studiul sãu ne
aratã cã: „scopul purtãrii mãrţişorului
este sã-ţi apropii soarele, purtându-i cu tine
chipul cam cu acelaşi rost cum purtãm o cruce
ori un chip al lui Hristos în sân. Prin aceasta
te faci prieten cu soarele, ţi-l faci binevoitor
sã-ţi dea ce-i stã în putere, mai întâi frumuseţe
ca a lui, apoi veselie şi sãnãtate, cinste, iubire
şi curãţie de suflet”. Şi tot în acelaşi studiu
mai spunea George Coşbuc: „Ţãranii pun
copiilor mãrţişoare ca sã fie curaţi ca argintul
şi sã nu-i scuture frigurile, iar fetele zic cã-l
poartã ca sã nu le ardã soarele şi cine nu le
poartã are sã se ofileascã”.

C

a sã respectãm tradiţia, mãrţişorul
trebuie legat la rãsãritul soarelui, în
prima zi a lunii Martie. El se poartã de la
1 Martie pânã când se aratã semnele de
biruinţã ale primãverii: pânã se aude cucul cântând, pânã ce înfloresc cireşii ori
trandafirii, pânã ce vin berzele sau rândunelele. Atunci, mãrţişorul nu se aruncã, ci
se leagã de un trandafir sau de un pom
înflorit, ca sã aducã noroc.

D

incolo de obiceiuri şi simboluri legate de mãrţişor, el rãmâne ca o întrupare a bucuriei de a trãi, a dragostei
de viaţã, un semn prin care noi oamenii,
salutãm renaşterea naturii odatã cu venirea primãverii. Mãrţişorul rãmâne, peste
timp, simbolul soarelui atotputernic şi al
puritãţii sufleteşti.

T

radiţia dãruirii nu se gãseşte decât în
spaţiul românesc şi la unele populaţii
de la hotarele României. Se pare cã, românii sunt singurul popor din Europa care
sãrbãtoreşte de douã ori anul nou. Pentru cã, de fapt, acest lucru este celebrat
în ziua de 1 Martie. Se presupune cã în
spaţiul românesc, sãrbãtoarea romanã a
Matronaliilor s-a suprapus peste echivalentul local al acesteia, Baba Dochia, per-
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sonaj tradiţional, descinzând din vechiul
cult al Marii Mame. În aceastã zi, femeile şi fetele (uneori şi copiii) îşi agãţau de
gât câte o monedã gãuritã, de obicei de
argint, trimiţând la cultul lunar, deci preponderent feminin. Mãrţişorul avea rolul unui talisman, menit sã-l apere pe cel
care-l purta. De altfel şi modalitatea de
confecţionare a mãrţişorului, dovedeşte
rolul lui de protector. Pentru a se ajunge
la firul împletit alb-roşu, se luau în calcul
toate mãsurile celui ce urma sã îl poarte
cât şi dimensiunile cãilor de acces în teritoriul familial: porţi, uşi şi ferestre. Dimensiunile spaţiului în care evolua viaţa
purtãtorului de mãrţişor, trebuiau ele însele inserate în magia talismanului, magie
care, ulterior se transmitea asupra naturii,
atunci când firul, odatã purtat, era agãţat
în crengile unui pom fructifer pentru a-l
apãra şi a-i spori roada. Se mai obişnuia
sã se punã sub cloşcã sau sã se pãstreze
la icoanã. Rostul lui era cã, prin magia
împletirii armonioase a celor doua fire ce
simbolizau unitatea contrariilor (luminãîntuneric, cãldurã-frig, iarnã-varã), se
aducea sãnãtate şi pazã de boli. Cele douã
culori împletite mai simbolizau şi dragostea şi ura, viaţa şi moartea, binele şi rãul.
Mãrţişorul se poartã în zilele Babei Dochia
(1-9 Martie) şi existã şi acum obiceiul de
a-ţi alege o anume zi din aceastã perioadã,
ca simbol al calitãţii vieţii din an. În mod
firesc, o zi însoritã va prevesti un an bun,
iar una mohorâtã un an pe mãsurã. Tot credinţa popularã spune cã aceastã perioadã
este cea mai capricioasã.

Rapsodii de primãvarã
de George Topârceanu

Sus prin crângul adormit,
A trecut în tainã mare,
De cu noapte, risipind
Şiruri de mãrgãritare
Din panere de argint,
Stol bãlai
De îngeraşi
Cu alai
De toporaşi.
Primãvarã, cui le dai?
Primãvarã, cui le laşi?
Se-nalţã abur moale din grãdinã.
Pe jos, pornesc furnicile la drum.
Acoperişuri veştede-n luminã
Întind spre cer ogeacuri fãrã fum.
Pe lângã garduri s-a zvântat pãmântul
Şi ies gândacii-Domnului pe zid.
Ferestre amorţite se deschid
Sã intre-n casã soarele şi vântul.
De prin balcoane
Şi coridoare
Albe tulpane
Fâlfâie-n soare.
Ies gospodinele
Iuţi ca albinele,
Pãrul le fluturã,
Toate dau zor.
Unele mãturã,
Altele scuturã
Colbul din pãturã
Şi din covor.
Un zarzãr mic, în mijlocul grãdinii,
Şi-a rãsfirat crenguţele ca spinii
De fricã sã nu-i cadã la picioare,
Din creştet, vãlul subţirel de floare.
Cã s-a trezit aşa de dimineaţã
Cu ramuri albe — şi se poate spune
Cã-i pentru-ntâia oarã-n viaţã
Când i se-ntâmplã-asemenea minune.
Un nor sihastru
Şi-adunã-n poalã
Argintul tot.
Cerul e-albastru

Ca o petalã
De miozot.
Soare crud în liliac,
Zbor subţire de gândac,
Glasuri mici
De rândunici,
Viorele şi urzici…
Primãvarã, din ce rai
Nevisat de pãmânteni
Vii cu mândrul tãu alai
Peste crânguri şi poieni?
Pogorâtã pe pãmânt
În mãtãsuri lungi de vânt,
Laşi în urmã, pe câmpii,
Galbeni vii
De pãpãdii,
Bãlţi albastre şi-nsorite
De omãt topit abia,
Şi pe dealuri mucezite
Arãturi de catifea.
Şi porneşti departe-n sus
Dupã iarna ce s-a dus,
Dupã trena-i de ninsori
Aşternutã pe colini…
Drumuri nalte de cocori,
Cãlãuzii cei strãini,
Îţi îndreaptã an cu an
Pasul tainic şi te mint
Spre ţinutul diafan
Al câmpiilor de-argint.
Iar acolo te opreşti
Şi doar pasul tãu uşor,
În omãt strãlucitor,
Lasã urme viorii
De conduri împãrãteşti
Peste albele stihii…
Primãvarã, unde eşti?
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DRAGOBETELE
TRADIŢII ŞI SEMNIFICAŢII
dupã tradiţii şi obiceiuri la români

C

ândva,
Dragobetele
dãdea
startul
primãverii, serbându-se, cel mai adesea, pe 24 Februarie sau, uneori, în primele
zile ale lui Mãrţisor. Data de 24 Februarie nu
era întâmplãtoare, marcând începutul anului agricol şi, dupã unele credinţe populare,
era consideratã ziua ieşirii ursului din bârlog.
Sãrbãtoarea îşi are originile în ciclul naturii,
anunţând momentul în care întreaga naturã renaşte, pãsãrile se împerecheazã şi îşi cautã cuiburi. Aceastã revenire în forţã a sevei creatoare
a naturii se regãsea, conform tradiţiilor, şi în
activitãţile oamenilor şi, mai ales, ale tinerilor. O
data cu natura, reînvia şi
iubirea, iar Dragobetele
era ziua în care întreaga
comunitate sãrbãtorea şi
se pregãtea pentru venirea primãverii. Aşa se
justificã şi celelalte denumiri date sãrbãtorii, precum Cap de primãvarã,
Logodnicul
Pãsãrilor
sau Ziua Îndrãgostiţilor.
Dragobetele era şi prima zi dintr-o scurtã
perioadã (24 februarie 9 martie) de dominaţie a femeii, reminiscenţã
din cultura arhaicã a matriarhatului, restul
anului, începând cu 10 Martie (sfârşitul Babelor
şi începutul zilelor Moşilor) pânã la Dragobetele urmãtor, stând sub semnul patriarhatului.
Corepondentul românesc tradiţional al
lui Cupidon este considerat, în credinţa popularã româneascã, fiul Babei Dochia
şi e închipuit ca un flãcãu voinic, chipeş
şi tare iubãreţ, ce sãlãşluieşte prin pãduri.

I

niţial, Dragobete era o divinitate din panteonul balcanic, un zeu al fertilitãţii şi al dragostei. Sãrbãtoarea dateazã dinaintea apariţiei
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creştinismului şi are la origine credinţe şi ritualuri pãgâne, atât traco-getice, cât şi orientale. În
mitologia dacilor, Dragobete era zeul care oficia în cer, la începutul primaverii, nunta tuturor animalelor. Cu timpul, tradiţia i-a cuprins şi
pe oameni, Dragobete ajungând sã fie considerat zeitatea ce ocroteşte iubirea şi poartã noroc
îndrãgostiţilor.

O

dinioarã, prin sate se putea auzi strigându-se „Dragobetele sãrutã fetele!”, iar în popor încã se spune cã cine participã la Dragobete
va fi ferit de boli tot anul.

I

atã cum se celebra
Dragobetele: în dimineaţa acelei zile, tinerii,
îmbrãcaţi în cele mai
bune haine, se întâlneau
în centrul satului sau în
faţa bisericii. Dacã timpul era favorabil, mergeau cântând în pãdure
sau prin luncile din
apropiere. Acolo, bãieţii
adunau lemne pentru
foc, iar fetele culegeau
flori de primãvarã şi plante miraculoase, pe
care le foloseau apoi la descântecele de dragoste. Dacã vremea era urâtã, se strângeau
în casa unuia din ei, unde stãteau la poveşti.
În unele pãrţi, fetele mari obişnuiau sã strângã
apa din zãpada netopitã sau de pe florile de
fragi; aceastã apã, despre care se spunea cã e
nãscutã din surâsul zânelor, pãstratã cu grijã,
avea proprietãţi deosebite, fãcând fetele mai
frumoase şi mai drãgãstoase. Când Dragobetele se sãrbãtorea în Martie, dacã nu era zãpadã
şi frig, fetele adunau apã de ploaie sau de izvor.
Pe dealurile din jurul satelor, strânşi în jurul
focurilor aprinse, fetele şi bãieţii discutau câte

în lunã şi-n stele. La prânz, fetele începeau sã
fugã spre sat, obicei numit în sudul României
„zburãtorit”. Fiecare flãcãu urmãrea fata care
îi placea. Dacã bãiatul era iute de picior şi fetei îi plãcea hãituitorul ei, alergãtura se lãsa cu
un sãrut prelungit, în vãzul întregii asistenţe.
Sãrutul simboliza logodna ludicã a celor doi
pentru cel puţin un an de zile şi, de multe ori,
aceste logodne precedau logodnele adevãrate.
Comunitatea era interesatã de ce se întâmpla,
fiindcã puteau ghici chiar din acel moment la ce
nunţi urma sã meargã toamna. Dupã-amiaza,
toatã lumea, atât cei care fãceau parte dintr-un
cuplu, cât şi cei singurei, petreceau dansând şi
cântând, fiindcã se spunea, cã tinerii care nu au
petrecut de Dragobete sau cei care n-au vãzut
în ziua aceea nici macar o persoanã de sex opus,
nu-şi vor mai gãsi pereche tot restul anului.
Uneori, flãcãii petreceau Dragobetele şi prin
satele vecine, ca sã le meargã bine peste varã.
La sãrbãtoare participau şi maturii. În aceastã
zi, femeile obişnuiau sã atingã un bãrbat
din alt sat, ca sã fie drãgãstoase tot anul şi,
aveau grijã sã dea mâncare bunã pãsãrilor
din curte şi chiar şi pãsãrilor cerului, nici
un animal nefiind sacrificat de Dragobete.
Sãrbãtoarea dragostei era socotitã de bun augur
pentru treburile mãrunte, nu şi pentru cele mai
importante. Crezând cã Dragobetele îi va ajuta
sã aibã un an îmbelşugat, gospodarii respectau
aceastã sãrbãtoare la fel ca şi pe cele religioase: nu munceau, doar îşi fãceau curãţenie prin
case. Fetele şi femeile care lucrau de ziua lui îşi
doreau sã fie „pedepsite”, luând apoi drumul
pãdurii, unde ar fi fost „nevoite” sã se lase iubite
de Dragobete. Chiar dacã mai „pedepsea” femeile, se considera cã Dragobetele ocrotea şi purta noroc îndrãgostiţilor şi tinerilor, în general.
În credinţa popularã, în ziua aceasta, oamenii aveau încredere în apropierea de orice fel.
Femeile trebuiau sã atingã bãrbaţi strãini, iar
fetele, ca sã se poatã mãrita bine, sã fie fericite şi sãnãtoase,sã meargã cu bãieţii la pãdure,
sã culeagã ghiocei, sã adune apa din zãpada
netopitã şi sã râdã împreunã.

I

atã cã şi tradiţia noastrã popularã are o
sãrbãtoare aşa de minunatã asemenea
Dragobetelui, nefiind necesarã importarea
unor „sãrbãtori” strãine fiinţei
românului.

ANUNŢURI
Bibliotecã de Carte Româneascã
Dorim foarte mult înfiinţarea unei biblioteci de carte româneascã care sã aparţinã
Bisericii şi Parohiei noastre.
Aceia dintre dumneavoastrã care ne pot
dona cãrţi româneşti cu conţinut istoric,
poezie şi literaturã, cãrţi duhovniceşti,
sunt rugaţi sã o facã, pentru a avea în
viitor o frumoasã bibliotecã de carte
româneascã spre folosul nostru al tuturor. Cãrţile pot fi aduse deasemenea în
fiecare Duminicã la Biserica noastrã din
57 Fox Rd, Narre Warren Nth.

Cãlduroasã recunoştinţã şi mulţumirile
noastre, datorãm unor oameni minunaţi,
cu un suflet deosebit de mare: familia
Eugen şi Marica Şerban, din Sydney
care au îmbogãţit Biblioteca de Carte a
Bisericii şi Parohiei noastre, dãruindu-ne
o colecţie foarte frumoasã şi valoroasã de
carte româneascã. Un numãr de aproximativ 100 de volume, poezie, prozã şi
literaturã românã, foarte frumos copertate, vor putea curând fi împrumutate spre
bucuria acelora care doresc a se cufunda
în literatura splendidelor cãrţi .
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SEARÃ ROMÂNEASCÃ LA
MELBOURNE
Românul, oriunde s-ar afla el departe de ţara lui, poartã în sufletul sãu, dorul neîncetat
de „acasã”, de tradiţia sa, de valorile sale autentice, iar acolo unde viaţa îi rânduieşte sã
se aşeze şi sã locuiascã, încearcã sã aducã cu el un strop din mica lui Românie.
Comunitatea noastrã româneascã din Melbourne s-a bucurat la sfârşitul lunii Ianuarie,
la data de 29, de o altã splendidã Searã Româneascã, iar bucuria a fost cu atât mai mare,
cu cât, în mijlocul sãu au fost prezenţi cunoscuţii interpreţi de folclor banãţean Petricã
Irimicã Miulescu şi Liliana Lainici. La seara aceasta minunatã au lucrat aceiaşi oameni
excepţionali cu care ne-am obişnuit deja, care, prin dragostea şi dãruirea lor au fãcut
totdeauna ca aceste evenimente sã fie posibile. Vã aducem în dar câteva fotografii din
culisele pregãtirilor acestor seri speciale dar, şi câteva cuvinte împãrtãşite nouã, tuturor,
de dragii noştri interpreţi veniţi de „acasã”.

Galerie foto
Din culisele Serii româneşti
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Interviu cu invitaţii din România
Suntem foarte bucuroşi sã vã avem în mijlocul
comunitãţii noastre româneşti, de aici din Melbourne
şi, onoraţi sã vã cunoaştem! Bine aţi venit la noi!
O sã încep cu dumneavoastrã domnule Petricã
Irimicã, pentru cã o sã trebuiascã sã vã întoarceţi
iarãşi la cântat. V-am admirat foarte mult pentru cã aţi fost în
mijlocul oamenilor şi aţi jucat
alãturi de ei.
Da, îmi place foarte mult
jocul. Aşa procedez de obicei. De altfel am învãţat întâi
sã joc, apoi sã cânt!
Este extraordinar! Aceasta
îmi aminteşte de vremurile acelea îndepãrtate ale copilãriei mele
când erau încã hore ale satului şi
îmi plãcea foarte mult sã privesc
cum tinerii mergeau şi jucau la
horã!
Ştiţi, la noi în Banat sunt
„Rugile”, obiceiul acela ca de
mari sãrbãtori, cum ar fi Paştile,
Crãciunul sau Hramul Bisericii,
dar nu numai, tot românul, dupã ce se terminã
slujba la Bisericã, sã meargã la cânt şi la horã,
simţindu-se astfel nevoia aceea sufleteascã de a
se bucura alãturi de semenii lui.
Într-adevãr este o tradiţie foarte frumoasã
„Ruga”din Banat. Este ceea ce şi noi ne propunem,
sã împletim cumva tradiţia noastrã româneascã a
jocului şi cântului autentic românesc cu spiritualitatea noastrã de atâtea veacuri. Avem şi noi aici
la Melbourne o „rugã”, valenţele ei sunt tot cultural-spirituale. Este revista parohiei noastre care se
numeşte „Rugã Româneascã”. Numele revistei a
fost inspirat de faptul cã de mai bine de 20 de ani,
în acest colţ de Melbourne, în Dandenong, nişte oameni minunaţi şi-au dorit cu ardoare întemeierea
unei Biserici. Iatã cã ruga lor a fost împlinitã, iar la
un an de la întemeierea Parohiei, am gândit sã avem
şi altceva, ceva deosebit, care sã aminteascã de începuturile istoriei clãdirii acestei Biserici şi Parohii.
Aşa a apãrut „Ruga Româneascã”. Dar sã revenim…, înţeleg cã domnia voastrã nu sunteţi prima
datã la Melbourne şi cunoaşteţi cumva comunitatea
româneascã de aici!
Am fost de foarte multe ori la Melbourne şi

în Australia. Mã simt foarte bine.
Cum vã simţiţi în seara aceasta?
Foarte bine! Sunt încântat sã vãd atâţia români la un loc!
Presupun cã Melbourne nu
este singura dumneavoastrã
oprire!
Nu, nu este singura oprire.
Mai mergem şi în alte oraşe,
cum ar fi Adelaide, Brisbane,
Sydney şi Perth.
Eu vã mulţumesc din suflet,
vã doresc o searã frumoasã în
continuare şi o şedere plãcutã
în mijlocul românilor noştri
de aici şi de pretutindeni din
Australia.
Vã mulţumesc şi eu!
Liliana, înţeleg cã pentru tine este prima datã
când vii la Melbourne!
Da, este prima datã când vin la Melbourne
dar şi pe continental Australian.
Cât intenţionezi sã rãmâi în Australia?
O lunã.
Deşi abia ai venit, de douã zile numai, nu ai avut
timpul necesar sã îţi faci o pãrere de cum este aici,
care este totuşi prima impresie?
Îmi place, mã simt foarte bine.
Cum gãseşti seara aceasta şi prima ta întâlnire cu
comunitatea din Melbourne?
Oamenii sunt minunaţi, au o cãldurã
deosebitã! Este foarte frumos şi am constatat cã
sunt foarte mulţi bãnãţeni!
Desigur, în seara aceasta sunt foarte mulţi
bãnãţeni prezenţi, pentru cã au dorit sã vã vadã, iar
românul nostru poartã în sufletul lui „dorul” acela
nespus de „acasã” care, iatã, se face simţit şi astfel,
prin aceastã dorinţã deosebitã de a vã asculta şi, de
a asculta de fapt folclor autentic, curat, de acolo de
unde ei vin.
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Te-aş întreba Liliana, vezi vreo diferenţã între românii de acasã şi românii din diasporã, în ceea ce
priveşte primirea folclorului şi a tradiţiilor noastre?
Aş zice cã românii din strãinãtate se bucurã
mult mai mult de toate acestea şi le primesc
cu mult, mult drag, tocmai pentru cã nu le au.
Sigur, accesul la informaţie nu este o problemã,
poţi asculta un radio, un CD, poţi privi la televizor sau accesa internetul. Nu este însã acelaşi
lucru ca atunci când te bucuri de muzicã, în realitate. Cei de acasã au toate acestea la îndemânã,
sunt lucruri fireşti.
Porţi un costum absolut
minunat!
Este un costum vechi
care a aparţinut bunicei
mele din partea mamei.
Are peste 60 de ani, este
lucrat cu foarte mult bun
gust şi, vine din zona
Fãgetului de Banat.
Trãind departe de
casã de atâta vreme, am
remarcat cât de mult sunt apreciate de
strãini costumele noastre tradiţionale româneşti!
Într-adevãr! Pe mine mã întristeazã sã vãd
acasã, tot mai mult, cã tinerii noştri nu mai
îmbracã costumele tradiţionale sau le este ruşine cu faptul cã sunt români, nemaigãsind înţelepciunea de a aprecia aceste valori.
Ai cãlãtorit mult, vãzând diferite locuri. Pe unde
ai fost, unde ţi-a plãcut cel mai mult?
Mi-au plãcut multe locuri. Mi-a plãcut mult
în Singapore, în Dubai, în Kuala Lumpur, dar
cel mai mult mi-a plãcut la New York. Am fost
de foarte multe ori acolo şi mã simt ca acasã.
Nu ai simţit nevoia sã rãmâi vreodatã în afarã?
Sigur, ani în urmã! Dar anii au trecut, m-am
realizat profesional şi mã simt împlinitã sufleteşte. Apoi, nu am mai simţit nevoia aceasta.
Câţi ani ai?
Anul acesta, 40 de ani!
Mulţi înainte! Îţi doreşti sã ai propria familie?
Sigur, aştept timpul acela.
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Eşti foarte tânãrã, drãguţã, cânţi foarte frumos
şi, mulţi români au venit sã te vadã, sã te asculte şi
sã te cunoascã în seara aceasta. Îţi place sã cânţi şi
folclor din alte regiuni decât Banatul?
Îmi place foarte mult folclorul ardelenesc,
moldovenesc, de asemenea muzica sârbeascã.
Timişoara, de acolo de unde vin, este un oraş
cosmopolit unde trãiesc oameni din toate regiunile ţãrii. Foarte rar se întâmplã sã cânt doar
muzicã din Banat. Cântul este pentru mine o
pasiune, o plãcere şi o bucurie deosebitã. Am
reuşit sã transform acestã pasiune într-o profesie. Eu am terminat francezã-românã, am practicat 5 ani ani ca profesor de limba românã,
dupã care m-am dedicat total muzicii.
Îţi mulţumesc foarte
mult! Vã mai aşteptãm şi
altã datã pe la noi, cu mult
drag! Sã ai un an foarte
bun! Mult succes în viaţã
şi în activitatea profesionalã!
Sper sã-ţi placã în Australia,
sunt multe locuri frumoase de
vãzut. Şedere plãcutã!
Mulţumesc foarte frumos!

Interviu realizat de
Veronica Dincã

BISERICA-MONUMENT ISTORIC DIN
ŞTEFEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA

J

udeţul Prahova, aşezat în inima României, se particularizeazã între celelalte
unitãţi administrative de acelaşi fel prin
potenţialul economic, social, istoric şi cultural de excepţie. Este suficient sã spunem
„Valea Prahovei” şi, cu siguranţã chiar locuitori din alte ţãri, au o percepţie spaţialã,
istorico-culturalã, destul de clarã.

e teritoriul acestei aşezãri, în satul
Scurteşti, se aflã un lãcaş de cult cu totul aparte şi care, pe bunã dreptate, a fost
declarat monument istoric.

M

P

ulte sunt locurile din acest judeţ care
îi configureazã renumele dar, acum
ne vom opri asupra unuia mai puţin prezent în atenţia mijloacelor de informare în
masã, şi anume, comuna Ştefeşti, situatã pe
Valea Vãrbilãului, între Câmpina şi Vãlenii
de Munte, foarte aproape de Slãnic Prahova.

C

omuna Ştefeşti, este o localitate
binecuvântatã de Dumnezeu cel puţin
pentru peisajul mirific în care este aşezatã,

dacã nu am lua în considerare şi potenţialul ei pomicol, forestier şi nu în cele din
urmã, uman.

P

e la 1783, aici se construia, cu ajutorul
sãtenilor şi a meşterilor locali dar prin
contribuţia financiarã deosebitã a familiei Paraschiv şi Marica Fãlcescu din Bertea,
drept mulţumire lui Dumnezeu, care, dupã
lungi rugãciuni, le-a dãruit un copil, o
bisericuţã din lemn, purtând hramul „Naşterea Maicii Domnului”. Aceastã bisericuţã,
cu un aspect asemãnãtor lãcaşurilor de cult
din unele sate transilvãnene, este construitã
în cea mai mare parte din lemn, fãrã a se folosi cuie din fier (sau foarte puţine).
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P

lanul bisericii este unul dreptunghiular
cu dimensiunile de 12,80/5,50 metri şi
are urmãtoarea dispunere:
- la intrare se aflã un pridvor cu plafon
drept, având o lungime de 1,90 m. Deasupra pridvorului se gãseşte o turlã pãtratã
din lemn, cu latura de 2 m, care multã vreme a fost folositã drept clopotniţã;
- urmeazã pronausul, tot cu plafon drept pe
o lungime de 2,60 m;
- în partea centralã se gaseşte naosul care
are o boltã semisfericã şi se întinde pe o lugime de 5m;
- altarul, care urmeazã în mod logic, are o
lungime de 3,30 m şi o lãţime de doar 4,6o
m. Tavanul altarului este construit în formã
de calotã semisfericã;
- de ambele pãrţi ale pronausului şi naosului se gãsesc stranele pentru enoriaşi. Ca
şi pereţii, pardoseala este realizatã tot din
lemn, mai precis, din scândurã de brad.

P

ânã în anul 1938, pridvorul bisericii a
fost deschis, ca dupã aceea, probabil
pentru a feri de frig pe credincioşi, sã fie
închis.

D

in inventarul acestei biserici fac parte
câteva piese cu valoare de patrimoniu, precum trei icoane care reprezintã pe
«Sfântul Mare Mucenic Dimitrie» ; «Sfântul Arhanghel Mihail» şi «Sfântul Maximilian». În naos se aflã o icoanã a Sfintei Paraschiva pe care se aflã scris textul urmãtor:
„Radu Zugrav. Plãtitã de noi Vlad. Scurteşti
1826”. Cea mai importantã icoanã rãmâne
cea a «Maicii Domnului» a cãrei ramã este
încrustatã cu fir de argint. Toate icoanele
mari sunt zugrãvite pe un strat de pastã
albã, aplicatã pe lemn.

A

lte douã piese de valoare aflate în dotarea acestei bisericuţe ar fi: un clopot
mic, cu greutate de circa 20 kg, care are
inscripţia urmãtoare „Radu Bost şi soţia lui
Nana, la biserica din Scurteşti, 1801” şi, o
Cazanie scrisã cu caractere chirilice datatã:
1823, noiembrie, 1.
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B

iserica a avut o soartã destul de fericitã
deoarece între 1931 şi 1938, un pasionat împãtimit al acestor locuri a fost marele istoric N. Iorga, care a fãcut numeroase
drumeţii în zona comunei Ştefeşti. El a fost
acela care, dându-şi seama de valoarea bisericii, a propus şi a obţinut din partea Comisiei Monumentelor Istorice ca ea sa fie
declaratã monument istoric, ceea ce s-a şi
întâmplat în 1938.

I

nteresant cã ea se menţine şi azi într-o
stare destul de bunã de conservare numai
cã, slujbele se ţin într-o bisericã alãturatã,
construitã în 1999 tot în stil rustic, tot din
lemn, şi având acelaşi hram.
Prof. Dan Nemţeanu-Meşteru
Romania

PAGINI DE ISTORIE
24 IANUARIE,
UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE, MOLDOVA ŞI ŢARA
ROMÂNEASCÃ
du-şi dreptul de a dispune de soarta acestuia,
încheiau la Balta Liman - în primãvara anului
1849 - o Convenţie, valabilã pe şapte ani şi care
ştirbea grav suveranitatea Principatelor. Prin
Convenţie, domnitorii celor douã ţãri, consideraţi înalţi funcţionari ai Imperiului Otoman,
erau numiţi direct de sultan, cu acordul puterii „protectoare” (Rusia) pe timp de şapte ani;
Adunãrile obşteşti (ordinare şi extraordinare)
se suspendau, locul lor fiind luat de Consilii
sau Divanuri Ad-hoc. În Principate erau staţionaţi 25. 000 de soldaţi pentru fiecare din cele
douã puteri; în baza Convenţiei au fost numiţi
domnii: Barbu Ştirbei, în Ţara Româneascã,
şi Grigore Alexandru Ghica, în Moldova. Împotriva celor decise la Balta Liman, emigraţia
românã a adresat un protest Adunãrii Naţionale Franceze, şi din iniţiativa lui C. A. Rosetti,
la Paris, la începutul lunii iunie 1849, s-a constituit Comitetul Democratic Român. Rãzboiul
Crimeii, declanşat în cursul anului 1853, a fost
un rezultat al contradicţiilor dintre puteri şi a
avut importante consecinţe pe plan european;
înfrângerea Rusiei a creat un nou echilibru pe
continent şi a îngãduit ca problema româneascã
sã fie tratatã ca o problemã europeanã.

U

nirea Ţãrii Româneşti cu Moldova,
înfãptuitã la 24 Ianuarie 1859 reprezintã
actul politic care stã la baza României moderne şi a formãrii naţiunii române. Împrejurãrile
istorice nu au permis unirea simultanã a celor trei ţãri române - Moldova, Transilvania,
Ţara Româneascã. Statul naţional român s-a
format treptat, începând cu Unirea din 1859 şi
încheindu-se în 1918, când lupta de eliberare
naţionalã a poporului român va fi încununatã
de victorie.

Î

nãbuşirea revoluţiei nu a pus capãt dorinţei românilor de a înfãptui programele de
la 1848. La aceasta, un rol important l-au avut
exilaţii români care s-au împrãştiat în întreaga
Europã. Imperiul Otoman şi Rusia Ţaristã, sfidând interesele poporului român şi asigurân-

P

rin tratatul de pace încheiat la Paris la 18/30
Martie 1856, Principatele Române erau situate sub garanţia colectivã a Puterilor semnatare
ale actului internaţional. Se solicita întrunirea
la Bucureşti a unei comisii alcãtuite din reprezentanţii statelor semnatare, având obligaţia de
a cerceta starea internã a ţãrii şi a face propuneri cu privire la reorganizare. Turcia trebuia sã
se îngrijeascã de convocarea, în cele douã Principate, a unor Divanuri Ad-Hoc, care sã dea expresie dorinţei românilor. Încã de la începutul
lucrãrilor Congresului, reprezentanţii marilor
Puteri erau informaţi în legãturã cu dorinţa de
unire a românilor, şi în timpul dezbaterilor a
ieşit în evidenţã poziţia diferitã a Puterilor faţã
de Unire. Franţa susţinea înfãptuirea Unirii sub
un principe strãin; pentru Unire s-au pronunţat
Rusia, Prusia şi Sardinia; Anglia nu s-a pronunţat, problema rãmânând deschisã. Împotriva
Unirii au fost de la început, Turcia şi Austria,
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pentru cã fiecare avea sub stãpânire teritorii româneşti.

D

upã anul 1853, paşoptiştii moldoveni
şi munteni s-au reîntors masiv în ţarã;
conducãtorii mişcãrii unioniste s-au organizat
în câte o formaţiune politicã denumitã „Partida
Naţionala”; s-au format Comitete ale Unirii, care
au fãcut o largã popularizare programului politic naţional: autonomia şi neutralitatea Principatelor, unirea, prinţ strãin, guvern reprezentativ,
o singurã Adunare. Lucrãrile Adunãrii Ad-Hoc
s-au deschis în Septembrie 1857, şi pentru prima oarã au fost prezenţi şi deputaţi ţãrani, şi tot
pentru prima oarã toate forţele sociale şi politice erau chemate sã se pronunţe într-o chestiune
crucialã pentru viitorul României. În zilele de
7-8 / 19-29 Octombrie, Adunãrile Ad-Hoc ale
Moldovei şi Ţãrii Româneşti au votat rezoluţii
asemãnãtoare, exprimând unanim voinţa lor de
unire: unirea Principatelor într-un singur stat,
autonomia şi neutralitatea noului stat astfel
format, prinţ strãin dintr-o familie domnitoare
europeanã, inviolabilitatea noului stat, guvern
reprezentativ şi constituţional, garanţia colectiva a celor 7 puteri.

C

ererile Adunãrilor Ad-Hoc, cuprinse într-un
raport al Consiliilor puterilor europene, au
fost înaintate reprezentanţilor puterilor garante la Conferinţa de la Paris din 10/22 Mai - 7/19
August 1858. A fost adoptatã o Convenţie care
cuprindea statutul internaţional şi principiile de
organizare a Principatelor. Se oferea românilor o
unire incompletã.

S

tatul astfel rezultat urma sã se numeascã
„Principatele Unite ale Moldovei şi
Valahiei”dar cu excepţia a douã instituţii cu
adevãrat unice - Comisia Centralã şi Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie - ambele cu reşedinţa la
Focşani, în cele douã ţãri ar fi trebuit sã fie doi
domni, adunãri şi guverne separate. Trebuie
precizat cã prin Convenţie, nici nu se încuraja,
nici nu se descuraja „Partida Naţionalã” din
cele douã ţãri în aspiraţia ei spre unire, întrucât
nicãieri nu se stipula cã domnii aleşi în cele douã
ţãri trebuie sã fie persoane separate. Convenţia
de la Paris cuprindea o serie de principii
importante, precum abolirea privilegiilor şi a
monopolurilor, statornicea raporturile dintre
proprietari şi ţãrani pe baze noi, moderne; legea
electoralã prevedea un cens ridicat, restricţie
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incompatibilã cu progresul. Era nevoie ca unirea
sã fie înfãptuitã printr-un energic act naţional,
care sã punã diplomaţia europeanã în faţa
unui fapt împlinit. De aceea, pe bunã dreptate
V. Boerescu, în „Naţionalul” din 14/26 August
1858 arãta: „Europa ne-a ajutat... rãmâne a ne
ajuta noi înşine. Noi mulţumim Europei cã ne-a
arãtat cã Unirea poate fi posibilã”. În Adunarea
Electivã a Moldovei, dupã mai multe dispute,
a fost propus şi ales în unanimitate domn la
5/17 Ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza „om
nou la legi noi”, dupã cum aprecia Mihail
Kogãlniceanu.

A

dunarea Electivã a Ţãrii Româneşti era
însã dominatã de conservatori, de aceea victoria cauzei naţionale era posibilã numai prin intervenţia hotãrâtã a maselor. Peste
30.000 de oameni s-au aflat în preajma clãdirii
Adunãrii în acele zile istorice; într-o şedinţã
secretã, deputatul Vasile Boerescu a propus la
24 Ianuarie 1859 alegerea tot a lui Alexandru
Ioan Cuza, propunere acceptatã în unanimitate. Alegerea aceluiaşi domn în ambele Principate a reprezentat o însemnatã victorie a poporului român în lupta pentru formarea unui stat
naţional unitar. Puterile europene, întrunite
la Conferinta de la Paris, la 26 August/6 Septembrie 1859, şi sub presiunea evenimentelor
internaţionale - izbucnirea rãzboiului Franţei şi
a Sardiniei împotriva Austriei era iminent - au
fost nevoite sã accepte faptul împlinit de români; Cuza a fost recunoscut ca domn al Principatelor, recunoaştere limitatã însã, numai la
durata vieţii acestuia. Actul de la 24 Ianuarie
1859, a inaugurat politica faptului împlinit şi
a determinat, pe plan internaţional, o reacţie
contradictorie: acceptatã de cãtre Franţa, Rusia,
Sardinia şi Prusia, primitã cu rezervã prudentã
de guvernul englez, dubla alegere a lui Cuza
a fost combãtutã de Turcia şi Austria. Situaţia
creatã în cele douã Principate a fost obiectul
Conferinţelor de la Paris 26 Martie/7 Aprilie 25 August/6 Septembrie, unde, în final, a fost
recunoscutã dubla alegere de toate puterile
europene. Un rol important în realizarea acestui obiectiv, în lipsa unor reprezentanţe diplomatice, l-au avut misiunile speciale, trimise în
capitalele europene pentru a explica faptele şi
a purta tratative cu Puterile semnatare ale Tratatului de la Paris.

R

ecunoaşterea internaţionalã a dublei alegeri
şi a Unirii depline deschidea perspectiva
înfãptuirii României moderne. Un sprijin deosebit de important în punerea în practicã a marilor reforme, l-a avut domnitorul din partea cabinetului condus de cãtre Mihail Kogãlniceanu
(12/24 Octombrie 1863 - 26 Ianuarie/7 Februarie
1865).

Î

n timpul guvernãrii Kogãlniceanu au
fost adoptate, legea secularizãrii averilor
mãnãstireşti, legea organizãrii puterii armate,
legea instrucţiunii publice, legea comunalã şi
au fost, dupã modelul francez, puse în practicã,
codul penal şi de procedurã penalã şi legea
organizãrii judecãtoreşti. Legile electoralã şi
ruralã, cu toate cã au avut anumite limite, au
ajutat mult la dezvoltarea ulterioarã a tânãrului
stat. Prin Proclamaţia (datã la 26 August 1864)
se putea citi printre altele: „De astãzi voi sunteţi
stãpâni pe braţele voastre; voi aveţi o pãrticicã de
pãmânt, proprietate şi moşie a voastrã; de astãzi, voi
aveţi o patrie de iubit şi de apãrat”.

S

ituaţia dificilã din interior, unde Cuza era
suspectat de radicali cã ar intenţiona sã perpetueze regimul personal, neliniştea provocatã
pe plan extern de temerile cã România ar dori
sã-şi proclame independenţa, au slãbit poziţiile
domnitorului şi au reanimat activitatea coaliţiei, hotãrâtã sã-l înlãture. Atrãgând de partea
ei o parte din rândurile armatei (colonelul C.
Haralambie, maiorul D. Lecca, s. a.), l-au constrâns pe domnitor sã abdice în noaptea de
10/22 -11/23 Februarie 1866; a fost instituitã o
locotenenţã domneascã alcãtuitã din L. Catargiu, N. Golescu şi colonelul Haralambie din
partea armatei. Conducerea guvernului a revenit lui Ion Ghica; apoi Senatul şi Comisia au
proclamat ca domn pe Filip de Flandra, din
casa domnitoare belgianã, dar acesta n-a acceptat coroana.

H

ora Unirii, poezia lui Vasile Alecsandri este
publicatã pentru prima datã în 1856, în
„Steaua Dunãrii”, revista lui Mihail Kogãlniceanu.
Se cântã mereu pe data de 24 Ianuarie, cand s-au
unit Moldova şi Ţara Româneascã, sub conducerea
lui Alexandru Ioan Cuza.
Hai sã dãm mânã cu mânã
Cei cu inima românã,
Sã-nvârtim hora frãţiei
Pe pãmântul României!
Iarba rea din holde piarã!
Piarã duşmanii din ţarã!
Între noi sã nu mai fie
Decât flori şi armonie!
Mãi muntene, mãi vecine
Vino sã te prinzi cu mine
Şi la viaţã cu unire
Şi la moarte cu-nfrãţire!
Unde-i unul nu-i putere
La nevoi şi la durere
Unde-s doi puterea creşte
Şi duşmanul nu sporeşte!
Amândoi suntem de-o mamã
De-o fãpturã şi de-o samã,
Ca doi brazi într-o tulpinã
Ca doi ochi într-o luminã.
Amândoi avem un nume,
Amândoi o faimã-n lume.
Eu ţi-s frate, tu mi-eşti frate,
În noi doi un suflet bate!
Vin’ la Milcov cu grãbire
Sã-l secãm dintr-o sorbire,
Ca sã treacã drumul mare
Peste-a noastre vechi hotare,
Şi sã vadã sfântul soare
Într-o zi de sãrbãtoare
Hora noastrã cea frãţeascã
Pe câmpia româneascã.

A

lexandru Ioan Cuza se stinge din viaţã,
departe de patrie, la Heidelberg, în
Germania, în noaptea de 15 Mai 1873, şi a fost
înmormântat la Ruginoasa. În faţa mormântului, Mihail Kogãlniceanu spunea: „Veşnica
lui amintire nu se va stinge din inimile noastre şi
ale fiilor noştri şi cât va avea ţara aceasta o istorie...
cea mai frumoasã paginã va fi aceea a lui Alexandru
Ioan I.”
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Istoria în colecţii...
Regele Carol I şi Leul Românesc

D

e-a lungul secolelor, pe teritoriul actualei Românii, ca de altfel peste tot în
Peninsula Balcanicã, circula un amalgam de
bani strãini. Pe lângã carboave ruseşti, sfanţi
austrieci, zechini (ţechini) veneţieni şi icusari
turceşti, popular era si „löwenthaler”-ul (talerul cu leu), o monedã de argint bãtutã în
Ţãrile de Jos în secolul al XVI-lea. Aceastã
monedã ia numele de „leu” (pe vers era reprezentat un leu ridicat pe picioarele din
spate) nu numai în România, ci şi în Bulgaria
(leva) sau Albania (leka).

L

eul românesc apare greu (imperiul otoman acceptând doar cu condiţia ca pe
monedã sã aparã însemne musulmane), în
14 Aprilie 1867, ca urmare a unei legi date
de Carol I. Iatã articolul 1 al acestei legi: „Se
adoptã sistemulu decimalu metricu astu felu precum existã în Francia, Italia, Belgia şi Elveţia.
Cinci grame argintu compun unitatea monetarã
a României sub denumirea de leu”.

P

entru a ocoli pretenţiile turcilor, au fost
puse în circulaţie mai întâi monedele divizionare de 1, 2, 5 şi 10 bani (în 1867). Ele
erau din bronz şi au fost bãtute în Anglia, la
Birmingham (vezi imaginea urmãtoare).

Löwenthaler, Ţãrile de Jos, sec.18.

C

a o parantezã, variante ale talerului cu
leu trec şi Atlanticul odatã cu primii colonişti, devenind din thaler - „dhaler”, de
unde derivã numele monedei americane,
dolar.

Î

n 1868, au fost emise primele monede româneşti de aur, cu valoarea de 20 de lei (un
„pol”), tirajul fiind simbolic (200 de bucãţi).
Dintre acestea, câteva zeci au fost îngropate
la temelia castelului Peleş, iar altele au fost
dãruite miniştrilor, parlamentarilor ca şi
unor personalitãţi şi diplomaţi strãini.

L

Monedã colonialã americanã de origine
		
olandezã, sec. 18.		

Î

ncã din timpul domniei lui Cuza existaserã
propuneri cu privire la numele pe care ar
trebui sã-l poarte moneda naţionalã, spre
exemplu „romanat” (inspirat de ducat) sau
„român” (inspirat de franc). Ion Heliade Radulescu s-a opus vehement acestei ultime
denumiri, spunând cã „nu poţi merge la târg
sã dai cinci români pentru un bou”.
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a 3 Martie 1870, se înfiinţeazã la Bucureşti
Monetãria Statului, care bate, în acelaşi an,
moneda de argint de 1 leu şi pe cea de aur de 20
lei. Punând în circulaţie aceşti bani, guvernul
român a ignorat complet pretenţia otomanã
(care se referea la existenţa pe monede a unui
însemn musulman al suveranitãţii turceşti).
În anii urmãtori, sistemul monetar românesc
va fi întregit cu piesa de argint de 50 de bani
(numitã „dupcã” în Moldova şi „bãncuţã”
în Muntenia) şi cele de 2 şi respectiv 5 lei.
Prezenţa chipului regelui pe monede este
semnificativã şi curajoasã; pe moneda de
aur de 20 de lei din 1868, Carol I este numit
„Domnul Românilor”. Acest titlu a supãrat
Austro-Ungaria şi Rusia fiind interpretat

ca o dorinţã a lui Carol de a deveni domn
al tuturor românilor, deci şi al celor din
Transilvania şi Basarabia. Din acest motiv,
datoritã presiunilor externe, pe urmãtoarele
serii legenda se schimbã în „Carol I, Domnul
României”, mai apoi însã, în „Carol I, Rege al
Românilor”.

P

rintr-o lege din 1900 s-a autorizat şi
emiterea de piese de nichel, cu valoarea nominalã de 5, 10 şi 20 bani, bãtute la
monetãria din Bruxelles.

Î

n 1906 s-a bãtut încã o serie de monede de
aur, cu valorile nominale de 12,5 lei, 20 lei,
25 lei, 50 lei şi 100 lei aniversând 40 de ani de
domnie a regelui Carol I. Prezentatã mai jos
este moneda de 25 lei, din care au fost bãtute
24.000 de bucãţi; moneda are diametrul de
30.05 mm si greutatea de 8.065 gr aur cu puritatea de 900/1000.

Monedã de aur de 20 lei, 1883.

P

e prima monedã româneascã de aur cu
efigia lui Carol I (polul din 1868), Domnul Românilor apare tânãr, fãrã barbã. Mai
târziu, dupã 1879, gravorul Kullrich a realizat clasicele efigii care s-au perpetuat pe unele monede pânã în 1901, suveranul având un
aer demn şi maiestuos. Spre sfârşitul secolului, Carol I este înfãţişat mai în vârstã de cãtre
gravorul Scharff, iar dupã 1910, în efigiile realizate de Tasset, suveranul apare bãtrân, impunând respect, dupã o domnie neîntreruptã
de peste patruzeci de ani.

Î

ncepând cu 1 Decembrie 1873, ministrul de
finanţe, Petru Mavrogheni anunţã cã monedele strãine „nu vor mai fi primite la casele
publice pe nici un preţ” aceastã mãsurã ridicând apoi constant prestigiul monedei naţionale.

C

a şi Neamul Românesc, leul nostru a avut
o istorie zbuciumatã suferind mai apoi
reforme, inflaţii, stabilizãri, etc, el rãmânând
însã un simbol pentru români.

A

fost cântat prin cârciumile sfârşitului de
veac XIX („Am un leu şi vreau sã-l beu”)
sau a fost folosit de propaganda culturalã cu
ocazia renovãrii Atheneului din Bucureşti
(„Daţi un leu pentr’ Atheneu” sau „Am un
leu dar nu-l mai beu, ci îl dau la Atheneu”).

C

e urmeazã, ştim cu toţii: leul va deveni istorie, înlocuit fiind de moneda
europeanã în 2015.

P

rimele însemne monetare de hârtie sunt
biletele ipotecare, emise conform legii
din 12 Iunie 1877, cu valorile nominale de 5
lei, 10 lei, 20 lei, 50 lei, 100 lei şi 500 lei, de
cãtre Ministerul de Finanţe, pentru a obţine
fondurile necesare susţinerii Rãzboiului de
Independenţã.

L

a 1 Aprilie 1880 este înfiinţatã Banca
Naţionalã a României fiind singura
abilitatã sã emitã monedã de metal şi hârtie.

Notã: Imaginile prezentate aici sunt preluate de pe
Ebay – coins.
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Istoria în colecţii...
Straja Ţãrii şi... Sfântul Gheorghe

S

traja Ţãrii (cunoscutã şi sub numele de
Strãjeria) a fost o organizaţie de tineret
iniţiatã şi patronatã de regele Carol al IIlea cu scopul de a contrabalansa influenţa
crescândã a Mişcãrii Legionare în rândurile
tineretului român. Organizaţia a luat fiinţã în
1935 dar a fost remaniatã pe linia directivelor
lui Carol al II –lea şi legalizatã în urma Decretului-Lege din 15 Decembrie 1938.
rin acest decret, toţi bãieţii între 7 şi 18 ani
şi toate fetele între 7 şi 21 de ani trebuiau
sã facã parte din Straja Ţãrii.

P

Carnetul strãjerului

colectivã dar şi în procesul de formare a cultului personalitãţii lui Carol al II-lea, fiind
mobilizaţi pentru mari defilãri cu caracter
propagandistic.

C

u ocazia Zilei Restauraţiei (8 Iunie –
data revenirii pe tron a lui Carol al IIlea), Fabrica de Timbre a emis, timp de trei
ani consecutivi, câte o serie de mãrci poştale
cu suprataxã pentru înzestrarea acestei organizaţii:
n 1938: Straja Ţãrii – Voievozi, 11 valori;
pe aceste mãrci apar, în ordine:
Dimitrie Cantemir, Maria Doamna (Maria de
Mangop, sotia lui Stefan cel Mare), Mircea
cel Bãtrân, Constantin Brâncoveanu, Ştefan
cel Mare, Alexandru Ioan Cuza, Mihai Viteazul, Regina Elisabeta, Regele Carol al II-lea,
Regele Ferdinand I şi Regele Carol I.

Î

Insigna strãjerului

C

omandantul suprem al Strãjeriei era
(binenţeles...) Carol al II-lea, supranumit şi „Marele Strãjer”. Deviza strãjerilor era
„Credinţã şi muncã, pentru Ţarã şi Rege”.

I

atã „Crezul” (legãmântul) strãjerilor:
„Credinţã şi muncã pentru Ţarã şi Rege:
1. Cred în Dumnezeu şi în Biserica strãbunilor
mei;
2. Cred în Regele Ţãrii, Marele nostru Strãjer,
Cârmuitorul destinelor Poporului Român;
3. Cred în muncã şi jertfã — închinându-mi întreaga mea fiinţã pentru ridicarea şi propãşirea
Patriei;
4. Cred în Straja Ţãrii — chezãşia Unitãţii Neamului, Hotarelor şi Sufletului Românesc.”

Straja Ţãrii – Voievozi

Î

n 1939: Straja Ţãrii – Sfântul Gheorghe,
11 valori; şi pentru cã revista noastrã este
creştin-ortodoxã, sã vorbim ceva mai mult
despre minunatul Sfânt care face subiectul
acestei serii.

O

rganizaţia avea propriile drapele, fanioane şi cântece strãjereşti. Salutul
strãjerilor era o variantã a salutului roman.
Strãjerii erau implicaţi în acţiuni de muncã
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Straja Ţãrii – Sfântul Gheorghe

S

ãrbãtorit la 23 Aprilie, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este unul dintre cei mai
cunoscuţi şi onoraţi sfinţi ai creştinismului.

T

radiţia ortodoxã spune cã Sfântul Gheorghe s-a nãscut în Capadocia fiind fiu de
pãrinţi creştini vestiţi. Rãmas orfan de tatã
(de asemeni mucenic), maica sa se mutã în
Palestina, de unde era neamul sãu şi unde
avea multe averi şi moşteniri. Ajuns la vârsta
desãvârşitã, frumos şi viteaz, Sfântul Gheorghe primeşte dregãtoria de comit şi voievod
de la pãgânul Diocleţian.

S

fântul Gheorghe s-a ridicat cu mult curaj
împotriva hotãrârilor criminale anti-creştine ale Consiliului de la Nicomidia (303),
fapt pentru care a fost chinuit în cele mai
cumplite feluri, otrãvit şi mai apoi decapitat
din ordinul lui Diocleţian.

I

atã cuvântul Marelui Mucenic (la fel de
actual şi astãzi...): „Pânã când, o, împãrate
şi voi domni şi sfetnici, care, fiind rânduiţi pentru îndreptarea legilor bune şi a judecãţilor celor
drepte, porniţi mânia voastrã asupra creştinilor
şi înmulţiţi nebunia voastrã, întãrind hotãrârile
cele fãrãdelege şi judecãţile cele nedrepte, dându-le asupra oamenilor nevinovaţi, care n-au
fãcut nimãnui strâmbãtate? Pentru ce îi prigoniţi
şi chinuiţi pe creştini prin a voastrã pãgânãtate
silind pe aceia, care au învãţat a ţine bine sfânta
credinţã? Pentru cã idolii voştri nu sunt dumnezei. Deci nu vã amãgiţi cu minciunile, cãci Hristos este Unul Dumnezeu şi Acela Unul, întru
slava lui Dumnezeu Tatãl; toate s-au fãcut
prin El şi cu Duhul Lui Cel Sfânt toate s-au
alcãtuit. Ori singuri sã cunoaşteţi adevãrul şi
sã învãţaţi dreapta credinţã, ori pe cei ce ţin de
adevãr şi de dreapta credinţã, nu-i tulburaţi
cu nebunia voastrã!” (Vieţile Sfinţilor, luna
Aprilie, pag. 276).

s-a sãlãşluit într-un mare lac de lângã cetatea
Viritului (Beirut), terorizând localnicii.
Amãgiţi de diavol, locuitorii trebuiau, prin
tragere la sorţi, sã-i ofere zilnic copii pentru
a-i potoli foamea; în final, venindu-i rândul,
împãratul este nevoit sã-i ofere balaurului
unica lui fatã. Atunci a apãrut în cetate
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ostaşul
Împãratului Ceresc care reuşeşte sã rãpunã
balaurul. Drept urmare, împãratul şi întreg
poporul au crezut în Hristos şi au primit
Sfântul Botez; apoi au zidit o bisericã mare şi
preafrumoasã, în numele Preasfintei Fecioare
Nãscãtoare de Dumnezeu şi întru cinstirea
Sfântului purtãtor de biruinţã, Marele
Mucenic Gheorghe.

Ş

i ultima serie, în 1940: Straja Ţãrii – Vederi, 8 valori; pe aceste mãrci apar, în ordine: Defileul Dunãrii la Cazane, Histria (?),
Cetatea Albã, Mãnãstirea Hurez, Mãnãstirea
Voroneţ, Biserica Încoronãrii – Alba Iulia,
Bisericã din Maramureş şi Arcul de Triumf.

Straja Ţãrii – Vederi

Î

n 1940, Straja Ţãrii avea 4 milioane de
membri activi. În acelaşi an, ca urmare a
înlãturãrii lui Carol al II-lea de la putere, organizaţia a fost desfiinţatã.

Î

n credinţa popularã,
pe
lângã
multe
alte minuni, Sfântul
Gheorghe este asociat
cu omorârea balaurului;
legenda spune cã un
balaur înspãimântãtor

Rubrica „Istoria in colecţii...”
este realizatã de Octavian Bebe Ciociu
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Sfântul Patrick
(380-467), Sfânt Ortodox, Episcop şi Apostol al
Irlandei, Prãznuire: 17 Martie
În icoanã, Sfântului Patrick este reprezentat cu un trifoi în mânã, pentru cã
se folosea de aceastã plantã foarte rãspânditã în Irlanda pentru a lãmuri
pãgânilor irlandezi taina Sfintei Treimi: Precum trifoiul are o singurã
tulpinã, dar trei frunze, la fel şi Dumnezeu este Unul în Fiinţã, dar întreit
în Persoane. Pânã astãzi, acest trifoi reprezintã stema Irlandei.
Leoghaire, regele pãgân al Irlandei, a
chemat toate cãpeteniile din ţarã la o mare
adunare, care urma sã fie ţinutã în palatul
regelui din Tara. Leoghaire dãduse hotãrâre ca
toate focurile din insulã sã fie stinse de cu o zi
înainte. Acestea trebuiau aprinse din nou de la
focul ce ardea în casa regelui în dimineaţa zilei
de Duminicã. Încã de Sâmbãtã s-au adunat la
Tara toate cãpeteniile insulei, alãturi de mulţimi
nenumãrate de druizi (vrãjitori) şi oameni de
rând.
Patrick, episcopul creştin al Irlandei (hirotonit
în anul 432), trimis la lucrare de propovãduire
printre asprii pãgâni irlandezi, s-a hotãrât sã
foloseascã acest prilej pentru a face cunoscutã
Evanghelia, cãci acea Duminicã în care focul
trebuia aprins de la casa regelui era Duminica
Paştelui în acel an. Înainte de a pleca cãtre Tara,
se spune cã ar fi rostit o rugãciune scrisã de
el însuşi, numitã „Platoşa Sfântului Patrick”,
pentru a fi ferit de toatã puterea vrãjmaşului.
Patrick a ajuns Sâmbãtã seara şi s-a dus,
împreunã cu însoţitorii sãi, pe un deal aflat la
micã depãrtare de Tara. Fiind Sâmbãta Mare,
la miezul noptii a început sã slujeascã alãturi
de ucenicii sãi Slujba Învierii. Când a împãrţit
credincioşilor Lumina de Paşti, întreaga vale
din Tara s-a umplut de o luminã strãlucitoare
şi minunatã.
Vãzând acestea, regele s-a aprins de o mânie
cumplitã şi a întrebat cine este acela care a
îndrãznit sã aprindã focul înaintea lui.
Înştiinţat prin vrãjile lor de venirea omului
lui Dumnezeu, druizii i-au rãspuns regelui
cine era cel ce fãcuse nelegiuirea, vestindu-i
totodatã cã dacã în seara aceea nu se va stinge
focul ce fusese aprins, acela nu va mai putea fi
stins vreodatã.
Leoghaire, peste mãsurã de furios, a trimis
oameni ca sã îi omoare pe cei ce îi cãlcaserã
porunca. Dumnezeu însã i-a pãzit nevãtãmaţi
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pe slujitorii Sãi, astfel cã ostaşii trimişi s-au
întors în scurtã vreme, spunând cã o putere
nevãzutã nu îi lasã sã se apropie de adunarea
creştinilor. Auzind astfel de cuvinte, Leogharie
a poruncit druizilor sã-şi foloseascã toate vrãjile
şi descântecele pentru a-l birui pe Patrick şi pe
ucenicii sãi.
În fel şi chip s-au strãduit preoţii pãgâneşti
sã stingã Lumina Învierii, însã nimic din toatã
puterea vrãjmaşului nu îi atingea pe creştini.
Sfântul Patrick a continuat liniştit Slujba de
Paşti, terminând-o abia când s-a luminat de
ziuã. Dupã aceasta, adunarea creştinilor,
avându-l în frunte pe Benen care ducea în mâini
o Evanghelie, s-a îndreptat spre Tara, unde era
palatul regelui.
Vãzându-i venind, druizii au început sã-şi
foloseascã cu şi mai multã putere meşteşugurile
drãceşti pentru a-i opri. Sub privirile înfricoşate
ale irlandezilor, au acoperit întreaga vale cu
o pâclã deasã şi întunecoasã. Creştinii însã
înaintau liniştiţi, cântând cu putere „Hristos
a Înviat!” şi când Patrick a intrat în norul de
ceaţã, acesta s-a risipit de îndatã, dând la ivealã
razele strãlucitoare ale soarelui.
Atunci, mai marele druizilor, pe nume
Lochru, vrând sã-şi arate puterea, s-a ridicat
în vãzduh, asemenea lui Simon Magul mai
înainte şi s-a îndreptat spre Patrick. Omul
lui Dumnezeu a îngenunchiat netulburat la
rugãciune şi, de îndatã ce a ridicat mâinile la
cer, druidul a cãzut din zborul sãu, zdrobinduse de pietre.
În cele din urmã, Patrick a ajuns nevãtãmat
la palat şi a început sã propovãduiascã întregii
curţi vestea cea bunã a mântuirii. Mulţi dintre
cei ce erau acolo, auzind cuvintele pline de Duh
ale Sfântului, au crezut în Hristos, vãzând şi
minunile cele slãvite ce se lucrau prin puterea
Dumnezeului creştinilor. Printre cei care au
primit botezul a fost chiar fratele regelui, numit

Conall, care apoi a fost de mare ajutor Sfântului
Patrick.
Redãm mai jos rugãciunea PLATOŞA
SFÂNTULUI PATRICK, ocrotitoare de toatã
puterea vrãjmaşului:
PLATOŞA SFÂNTULUI PATRICK
Mã leg astãzi
Cu vârtutea cea tare a chemãrii Treimii:
Cred în Treimea în Unime,
Fãcãtorul a toate.
Mã leg astãzi
Cu vârtutea Întrupãrii lui Hristos şi a 		
Botezului Sãu,
Cu vârtutea Rãstignirii Sale şi a Îngropãrii,
Cu vârtutea Învierii Sale şi a Înãlţãrii,
Cu vârtutea Venirii Sale în Ziua Judecãţii.
Mã leg astãzi
Cu vârtutea dragostei serafimilor,
În ascultarea îngerilor,
În nãdejdea învierii spre rãsplatã,
În rugãciunea Patriarhilor,
În proorociile Profeţilor,
În propovãduirea Apostolilor,
În credinţa Mãrturisitorilor,
În nevinovãţia sfintelor fecioare,
În faptele oamenilor drepţi.
Mã leg astãzi
Cu puterea Cerului,
Cu lumina soarelui,
Cu strãlucirea lunii.
Cu frumuseţea focului,
Cu scânteierea fulgerului,
Cu iuţimea vântului,
Cu adâncimea mãrii,
Cu trãinicia pãmântului,
Cu tãria pietrelor.
Mã leg astãzi
Pentru ca Puterea lui Dumnezeu sã mã
povãţuiascã,
Tãria lui Dumnezeu sã mã sprijineascã,
Înţelepciunea lui Dumnezeu sã mã înveţe,
Ochiul lui Dumnezeu sã vegheze asupra
mea,
Urechea lui Dumnezeu sã mã audã,
Cuvântul lui Dumnezeu sã-mi dea grai,
Mâna lui Dumnezeu sã mã povãţuiascã,
Calea lui Dumnezeu sã rãmânã în faţa mea,

Scutul lui Dumnezeu sã mã acopere,
Oastea lui Dumnezeu sã mã apere,
Împotriva curselor diavolilor,
Împotriva ispitei patimilor,
Împotriva poftelor firii,
Împotriva tuturor celor ce gândesc sã mã
vatãme,
Fie ei aproape sau departe,
Fie ei mulţi sau puţini.
Chem astãzi toate aceste vârtuţi
Împotriva oricãrei puteri vrãjmaşe şi fãrã de
milã
Care ar putea sã atace trupul şi sufletul
meu,
Împotriva descântecelor proorocilor
mincinoşi,
Împotriva legilor negre ale pãgânãtãţii,
Împotriva legilor mincinoase ale ereziei,
Împotriva înşelãciunilor idolatriei,
Împotriva vrãjilor femeilor, fãurarilor sau
druizilor,
Împotriva oricãrei ştiinte care leagã sufletul
omului.
Hristoase, apãrã-mã astãzi
De toatã otrava, de foc,
De înec, de ranã de moarte,
Ca sã pot primi rãsplatã bogatã.
Hristos cu mine, Hristos în faţa mea,
Hristos în spatele meu, Hristos înlãuntrul
meu,
Hristos dedesubtul meu, Hristos deasupra
mea,
Hristos la dreapta mea, Hristos la stânga
mea,
Hristos în cetate, Hristos în cãruţã, Hristos
în corabie,
Hristos în inima tuturor celor care se
gândesc la mine,
Hristos în gura tuturor celor ce vorbesc cu
mine,
Hristos în fiecare ochi care mã vede,
Hristos în fiecare ureche care mã aude.
Mã leg astãzi,
Cu vârtutea cea tare a chemãrii Treimii:
Cred în Treimea în Unime,
Fãcãtorul a toate.

Maria Chirculescu - România
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TINERI TALENTAŢI
Muzica, pictura, fotografia, poezia sunt forme de expresie a fiinţei noastre,
forme de a fi noi înşine şi, forme de comunicare a
iubirii din sufletul nostru. A iubirii de Dumnezeu,
de naturã, de celãlãlt…
Ne bucurã nespus sã avem printre noi atâţia tineri
talentaţi, cu daruri deosebite. Sã o cunoaştem
de data aceasta pe Adriana Pãpuricã, o tânãrã
adolescentã, frumoasã şi sensibilã, fascinatã de
arta fotograficã şi picturã.
Ce faci Adriana?
Bine, mulţumesc. Mã bucur de vacanţã!
Poţi sã-mi spui câţi ani ai?
Tocmai am împlinit 18 ani!
La mulţi ani, sã fii fericitã! Ai minunate lucrãri
de artã. Ţi le propui sau eşti totdeauna mulţumitã
cu ceea ce creezi?
Ca fiecare artist cred, sau ca orice persoanã
care creazã ceva, de obicei gândeşti ceea ce
îţi doreşti sã realizezi şi, creezi în funcţie de
abilitãţile artistice ce le deţii, ajungând şi la
momentul acela final, când, trebuie sã ştii sã
te opreşti, în aşa fel încât, lucrarea finalã sã
fie ceea ce ţi-ai imaginat a fi.
Când ai descoperit prima datã interesul pentru
ceea ce faci acum?
Dintotdeauna mi-a plãcut arta, sub diferitele ei forme dar, în copilãrie, în clasele primare am gãsit cã îmi doresc sã devin artist.
Apoi, în liceu am realizat aceasta mult mai
serios, iar cu cât studiam mai mult, mi-am
dat seama cã desenul grafic şi fotografia mi
se potrivesc foarte bine. Cu timpul, mi-am
fãcut propriul stil, propriul meu fel de a mã
exprima. Îmi place sã creez folosind acoarelã,
creioane, chiar imagini şi, imagini chiar foar-
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te variate. Fotografia este legatã totdeauna de
ceea ce îmi propun, de subiectul ales.
Inspiraţia se naşte şi în momentul creaţiei
în sine, mai ales cã ceea ce doreşti a transmite
este chiar „frumosul”creaţiei tale.
Ai avut de-a lungul timpului mult suport din
partea familiei şi a prietenilor. Cine te-a încurajat
însã cel mai mult?
Profesorii din liceu. Sigur, familia, prietenii au fost lângã mine permanent şi, am
urmat ceea ce m-a fãcut cu adevãrat fericitã,
însã, profesorii din liceu, în mod special din
ultimii trei ani de liceu, profesorii de desen şi
arte vizuale.
Recent ai terminat liceul. Cum te simţi?
Da, tocmai am terminat liceul. Mã simt
bine, împlinitã aş zice.
Vine însã o perioadã mai ocupatã şi mai
dificilã, gândindu-mã la urmãtorul pas, universitatea.
Ce planuri ai?
Doresc sã urmez cursurile de desen grafic, sigur; apoi am sã vãd unde pot ajunge în
cãlãtoria mea artisticã.

Foarte frumos! Am înţeles cã ai câteva lucrãri
acceptate în expoziţia de artã a Muzeului din
Melbourne. Cum te simţi când ajungi deja la o
asemenea performanţã, la un astfel de nivel artistic, de clasã, foarte înalt şi foarte apreciat?
Este un sentiment minunat, sunt fericitã şi
onoratã în acelaşi timp, pentru cã, lucrãrile
mele stau alãturi de alte foarte valoroase creaţii, ale unor tineri foarte talentaţi şi, sunt
desigur apreciate de oameni din lumea artei
vizuale.
Câteva din cele mai reuşite fotografii ale
mele vor fi expuse la Muzeul din Melbourne, în perioada Martie-Iunie, anul acesta. La
aceastã selecţie au participat elevi din întreg
statul Victoria, elevi de clasa a 12a care au
studiat arte vizuale. Din cei 97 de elevi selecţionaţi, eu fac parte din cei 9 elevi care îşi
expun lucrãrile la galeria muzeului, intrând
astfel în categoria celor mai valoroase creaţii
din acest sezon.
Doreşti sã ne arãţi câteva din lucrãrile ce vor
fi expuse?
Cu multã plãcere!

Sunt foarte frumoase! Înţeleg acum de ce vor
sta ele într-o aşa galerie! Felicitãri!
Cred cã mesajul este grãitor, iar
perioada
anilor
dintre
1920-1960
este foarte bine
reprezentatã.

Ne poţi arãta şi o lucrare care nu face parte
din aceastã expoziţie dar, care ţie îţi este foarte
dragã?
Aceasta este o picturã în culori acrilice şi
creioane colorate, reprezentând o pãpuşã
Barbie şi având o aureolã în jurul capului,
asemenea aureolelor de sfinţi din icoane.
Este de fapt reprezentarea unei fete
sau femei, aşa cum
este ea perceputã şi
promovatã de societate. Trupul femeii sau
al fetei devine asemenea unei pãpuşi Barbie, imagine şi idol al
societãţii contemporane. Este vorba de o
schimbare de valori,
falsul, nerealul luând
locul firescului.
Adriana, iatã-ne şi la finalul convorbirii noastre. Îţi doresc tot binele şi, mult, mult succes în
lucrarea artisticã pe care o desfãşori, cât şi în studiile tale.
Mulţumesc frumos!

Interviu realizat de
Teodora-Maria Dincã
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Din familia reţetelor
Vã spun din nou bun gãsit la rubrica „Din Familia Reţetelor” şi vreau pe aceastã
cale sã mulţumesc tuturor cititorilor care şi-au manifestat un deosebit interes
pentru reţetele prezentate. Vreau de asemenea sã-mi cer scuze celor ce au fost
interesaţi de anumite reţete şi din pãcate nu au putut afla gramajele la unele ingrediente. Mi-am însuşit criticile şi am sã încerc pe cât posibil sã „internaţionalizez” informaţiile. Cred de asemenea cã un dialog continuu cu cititorii rubricii
prin adresa de e-mail a redacţiei ar fi chiar benefic şi pentru „sãnãtatea” rubricii
Reţetelor dar şi pentru cititori care pot pune întrebãri, cere informaţii sau prezenta sugestii. Eu sunt deschis la un asemenea dialog şi aştept cu solicitudine
mesajele dumneavoastrã.
Sã punem deci şortul şi sã trecem la treabã. În aceastã ediţie a „Rugii Româneşti„
ce coincide cu Sfintele Sãrbãtori ale Paştelui, m-am gândit cã ar fi bine ca sã vã
prezint şi câteva reţete de post alãturi de alte douã reţete care pe noi românii
din afara ţãrii ne fac sã ne amintim de copilãrie şi de ţara unde ne-am nãscut.
Nu sunt neapãrat reţete tradiţionale de Paşte, dar eu consider, ca un non-conformist ce sunt, cã tradiţia are uneori nevoie de variaţie.
Sã începem aşadar cu reţetele :
Sarmale de de post cu ciuperci
Mulţi dintre dumneavoastrã ar putea spune cã,
desigur, o asemenea reţetã nu meritã prezentatã
deoarece poate fi gãsitã în mii de variante pe
internet. Am gãsit şi eu cãutând, o mulţime
de variante, din care, recunosc, m-am inspirat
şi am adaptat reţeta ce urmeazã încercând sã
simplific lucrurile cât se poate de mult şi sã
adãug puţinã savoare acestei mâncãri.
Am sã vã dau întâi ingredientele:
Pentru 45-50 de sarmale potrivit de mari
2 cepe mari sau 3 cepe potrivite tocate mãrunt
500 g de ciuperci (cât mai proaspete) tocate nu
prea mãrunt - felii de 3-4 mm grosime
1 morcov mare ras pe rãzãtoarea mare
1 ardei (capsicum) roşu tocat pãtrãţele de cca
5 mm
1 canã de 300 mL de orez cu bob rotund
(medium grain rice) spãlat în 3-5 ape
sare şi piper dupã gust
150 mL bulion de roşii mai gros sau 2 linguri de
pastã de roşii
ulei pentru cãlit ceapa
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Cãlin Gredinã

Pentru fiert
Cimbru uscat 3-4 fire
1 linguriţã de boabe de piper
2-3 foi de dafin
2 cãni de bulion de roşii
apa pânã peste sarmale
2 linguri de ulei
Mod de preparare:
Se pune cam 60-70 ml ulei într-o cratiţã mare şi se
adaugã ceapa tocatã înainte ca uleiul sã fie prea
încins. Se cãleşte ceapa la foc potrivit pânã când
devine gãlbuie şi sticloasã (semitransparentã).
Se adaugã ciupercile tocate şi o linguriţã rasã
de sare şi se cãlesc cu ceapa pânã când ele lasã
zeamã dar nu îşi schimbã culoarea.
Se toarnã apoi orezul spãlat şi scurs bine şi se
amestecã continuu ca sã nu se prindã de fundul
cratiţei. Se cãleşte orezul bine cu ceapa şi
ciupercile pânã când orezul absoarbe aproape
tot lichidul lãsat de ceapã şi ciuperci. Se adaugã
apoi ardeiul tãiat, morcovul ras, bulionul şi
se potriveşte de sare şi piper. Se cãleşte în
continuare amestecul mestecând continuu
pânã când începem sã simţim un miros intens

de ardei copt. Aroma amestecului de sarmale
va cuprinde astfel întreg spaţiul bucãtãriei.
Este timpul sã luãm amestecul de pe foc,
amestecãm încã de câteva ori şi îl punem undeva
la rece pentru o orã, acoperit cu un prosop sã se
rãceascã ca sã putem umple sarmalele.
Între timp pregãtim frunzele de varzã pentru
sarmale.
Pe fundul oalei unde vom fierbe sarmalele
punem 2 linguri de ulei şi apoi aşezãm 2-3
frunze de varzã iar peste frunzele de varzã
presãrãm boabele de piper, aşezãm frunzele de
dafin şi cimbrul.
Dupã ce am împachetat sarmalele, le aşezãm
vertical una lângã alta în oala de fiert pânã
când terminãm sarmalele, având grijã ca în
mijloc sã punem o frunzã de varzã fãcutã rol
pe care o vom scoate prima din oalã şi în aşa
fel nu vom sparge sarmalele când le scoatem
fierte în castronul de servit. Aşezarea verticalã
va permite ca sarmalele sã se fiarbã uniform.
Peste sarmalele aşezate se toarnã întâi bulionul
de roşii şi apoi apã pânã ajunge cam de 1 cm
deasupra sarmalelor.
Aşezãm apoi o frunzã de varzã deasupra
şi aşezãm peste ea o farfurie de porţelan cu
fundul în sus ce va împiedica sarmalele sã se
ridice când încep sã fiarbã.
Punem capacul peste oalã şi o dãm la fiert la foc
potrivit. Când sarmalele încep sã fiarbã tragem
capacul puţin într-o parte ca sã iasã aburul la
fiert şi potrivim focul în aşa fel încât sarmalele
sã clocoteascã molcom (just simmer) pentru 50
de minute. Dacã vreţi ca varza sã fie mai moale
puteţi sã ţineti sarmalele pe foc încã 15-20 de
minute.
Se servesc calde cu mãmãliguţã.
!!!Secret!!!
Înainte de a toca ciupercile nu le spãlaţi sau
curãţaţi pãlãria de coajã cãci astfel ele îşi pierd
toatã aroma naturalã. Ştergeti-le doar uşor
cu o cârpã de vase curatã sau şervetel ca sã
îndepãrtaţi urmele vizibile de pãmânt.
Poftã mare!

Urmãtoarele reţete vã prezintã douã checuri de post
foarte gustoase şi simplu de fãcut. Pot sã spun cã eu
am creat aceste reţete tot încercând sã coc ceva rapid
şi simplu în perioada posturilor care bineînţeles sã le
placã şi bãieţilor mei.

Chec de post cu cacao
Ingrediente (pentru 2 checuri)
3 ½ cãni de fãinã (1 canã fãinã=175g)
280 mL ulei de floarea soarelui
2 cãni de zahãr (canã gradatã 250 mL)
600 mL apã rece
3 linguri de oţet
6 linguri de cacao mai pline trecute prin sita de
fãinã
2 pliculeţe de zahãr vanilat
2 linguriţe de bicarbonat de sodiu alimentar
(trecut de asemenea prin sitã)
½ linguriţã de sare
Pentru copt
2 tãvi de chec potrivite
margarinã sau oil spray pentru uns tava
Pentru ornat
Sirop de arţar (Maple syrup) sau sirop de zahãr
(Golden syrup)
Nucã de cocos rasã de presãrat deasupra
Mod de preparare
Într-un castron mai mare se amestecã cu un tel
ingredientele uscate: fãina, cacao, bicarbonatul
de sodiu, zahãrul vanilat şi sarea.
În alt vas se pune apa şi cele 2 cãni de zahãr şi se
amestecã bine pânã s-a topit zahãrul. Se adaugã
apoi uleiul şi oţetul.
Înainte de a amesteca ingredientele lichide şi
cele solide ungem tãvile de copt pânã sus cu
margarinã sau canola oil spray.
Turnãm apoi treptat ingredientele lichide în
amestecul de fãinã şi cacao mestecând continuu
cu un tel pânã când obţinem un amestec destul
de gros şi omogen care devine spumos din cauza
bicarbonatului şi a oţetului.
Îl turnam imediat în tãvile de copt împãrţind
amestecul aproximativ în douã.
Le coacem în cuptor la 170-180 de grade pe raftul
din mijloc cca. 55 minute, dar facem totuşi testul
cu scobitoarea sã vedem dacã sunt coapte.
Lãsãm checurile sã se rãceascã în tavã cca
20 minute, le rãsturnãm pe o tavã de servit şi
apoi le ungem cu sirop de zahãr sau de arţar şi
presãrãm deasupra nucã de cocos rasã.
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Chec de post cu fructe şi nuci
Ingrediente
1 conservã de 450g compot de fructe – eu am
folosit SPC Peaches and Mango dar se poate
folosi orice compot de fructe
1 1/3 cãni de zahãr (canã gradatã 250 mL)
4 cãni de fãinã (1 canã fãinã=175g)
280 mL ulei de floarea-soarelui
4 linguri de oţet
2 pliculeţe de zahãr vanilat
2 ½ linguriţe de bicarbonat de sodiu alimentar
dat prin sitã
½ linguriţã de sare
150g nuci tocate asortate – nuci, alune,
migdale
Mod de preparare:
Se separã fructele de sucul din compot iar
sucul se pune într-un castron. Fructele se toacã
pastã în robotul de bucãtãrie şi se adaugã
peste suc în castron. Se adaugã apoi zahãrul
şi se amestecã pânã când zaharul s-a topit. Se
adaugã apoi uleiul şi oţetul şi se amestecã bine.
În alt castron mai mare amestecãm bine cu un
tel ingredientele solide: fãina, zahãrul vanilat,
bicarbonatul de sodiu şi sarea.
Înainte de a amesteca ingredientele lichide şi
cele solide ungem tãvile de copt pânã sus cu
margarinã sau canola oil spray.
Turnãm apoi treptat ingredientele lichide în
cele solide mestecând continuu pânã când
obtinem un amestec destul de gros şi omogen
care devine spumos din cauza bicarbonatului
şi a oţetului.
Îl turnãm imediat în tãvile de copt împãrţind
amestecul aproximativ în douã.
Peste aluat presãram nucile tocate mai mare
(5-6 mm).
Le coacem în cuptor la 170-180 de grade pe
raftul din mijloc cca. 60 minute, dar facem
totuşi testul cu scobitoarea sã vedem dacã sunt
coapte.
Lãsãm checurile sã se rãceascã bine în tavã şi
apoi le putem scoate şi tãia felii pentru servit.
Poftã mare!
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Urmãtoarea reţetã pe care vreau sã o prezint o
puteţi gãsi în variantã originala la urmãtorul link
pe internet
http://rommb.org/modules/news/uploads/Reţeta_
mititei_Restaurantul_CARUL-CU-BERE_
Bucuresti.pdf.
Este reţeta renumiţilor mititei de la restaurantul
„Carul cu Bere” din Bucureşti.
Motivele pentru care doresc sã prezint o variantã
actualizatã a acestei reţete sunt de fapt douã.
Primul, pentru cã vreau sã trimit un mesaj celor
care se laudã peste tot cã deţin „piatra filozofalã” reţeta minunatilor mititei şi al doilea pentru cã sunt
convins cã cei ce vor încerca sã prepare mititeii acasã
dupã reţeta asta vor repeta sigur isprava şi altãdatã şi
vor reuşi de fiecare datã sã-şi impresioneze musafirii
cu gustul şi aroma mititeilor.
Încep întâi prin a vã spune ce fel de carne
trebuie sã cumpãraţi. Mergeţi la mãcelarul
dumneavoastrã sau în piaţã (Victoria) şi cãutaţi
carne de vitã de la gât care se numeşte chuck
steak. Cãutaţi carnea care are culoarea roşu
aprins cãci aceea este proaspãtã şi trebuie sã
aibã cel puţin 20-25% grãsime
Dacã nu are grãsime îndeajuns va trebui sã
adãugaţi seu de vacã în mititei (Lard).
Rugaţi-l pe mãcelar sã vã macine carnea de
douã ori prin maşina de tocat.
Ingrediente pentru 1 kg de carne:
1 canã de zeamã de oase (250 mL)
1 linguriţã rasã de piper proaspãt mãcinat
2 linguriţe de cimbru uscat (Thyme)
¾ linguriţã de enibahar proaspãt pisat
(Pimento)
¾ linguriţã de coriandru pisat mãrunt
1 linguriţã de chimen mãcinat (Cumin) (nu
puneti chimion – caraway)
1 anis stelat (Star anise) mãcinat în râşnita de
mãcinat
1 linguriţã de bicarbonat de sodiu
1-2 linguriţe de lãmâie
1 lingurã de ulei
1 cãpãţânã de usturoi curãţat şi ras pe rãzãtoarea
mãruntã
Cum obţinem zeama de carne (stock-ul)
Când cumpãrãm carnea de la mãcelar cerem şi
un os de vacã cu mãduvã (oasele lungi de la
vacã).Îl rugãm pe mãcelar sã îl taie în trei bucãţi
cu fierãstrãul ca sã îl putem bãga în oalã.
Într-o oalã de 8-10 L punem oasele şi apã cât
sã le acopere şi le punem la fiert. Le fierbem la
foc încet cca 2-2 ½ h luând la început spuma.

Aşteptãm pânã când apa a scãzut la jumãtate şi
supa este îndeajuns de concentratã. Strecurãm
supa într-un vas separat şi adãugãm 1-1 ½
linguriţe de sare.
Folosim cam o canã de lichid la un kg de
carne.
Mod de preparare.
Punem condimentele în afarã de bicarbonat în
jumãtate (125mL/kg) din zeama de carne caldã
şi amestecãm bine. Stingem bicarbonatul cu
zeamã de lãmâie.
Începem apoi sã amestecãm carnea ori în mixer
cu paleta de aluat ori cu mâna frãmântãm
carnea în castron. Adãugãm apoi bicarbonatul
de sodiu stins cu lãmâie şi treptat condimentele
cu zeama de carne mestecând bine cca 45-60
minute. E multã muncã dar meritã. Se pune
amestecul în frigider pentru 24 ore.
Ziua urmãtoare scoatem amestecul din frigider
şi îl lãsãm sã se dezmorţeascã cca 30-45 minute.
Adãugãm restul de zeamã de carne care a fost
usor încãlzitã şi mestecãm bine preţ de cca 30
minute.
Între timp facem un mujdei dintr-o cãpãţanã de
usturoi ras şi 100-150 mL apã caldã. Stoarcem
mujdeiul într-un tifon sau o sitã şi adaugãm
sucul de la mujdei la amestecul de carne şi
mirodenii.
Mai frãmântãm amestecul cca 20 de minute.
Acoperim castronul cu amestec cu folie şi îl
punem din nou în frigider pentru 24 h.
Scoatem amestecul din frigider cu cca 2-3 ore
înainte de a forma mititeii. Dupã ce am format
mititeii îi aşezãm pe o folie de nylon şi îi ungem
bine cu ulei de floarea-soarelui cu o pensulã.
Se prãjesc pe plitã (hot plate) la foc iute sau
pe jar şi cãrbuni dacã avem, întorcându-i doar
de trei ori, altfel vor fi prea prãjiti, tari şi de
consistenţa cauciucului.
Se servesc cu o chiflã moale şi muştar din
belşug.

Închei periplul culinar propunându-vã o reţetã simplã
pentru rolul „Diplomat”, prãjitura copilãriei mele pe
care o comandam la fiecare vizitã la cofetaria din colţ
la tanti Neta. Am gãsit pe internet o gramadã de reţete
pentru Tortul Diplomat dar prea puţine pentru Rolul
sau Rulada Diplomat. Am adaptat astfel reţetele pe
care le aveam şi a ieşit ce urmeazã, iar aşa cum am
promis unor prieteni care au gustat deja din ruladã
am sã public acum reţeta.

Rulada Diplomat
Ingrediente (pentru 2 blaturi)
Blatul:
Pentru un blat
3 ouã
3 linguri de zahãr
3 linguri de fãinã
Crema
500 mL de frişcã
2 ouã întregi şi un gãlbenuş
200 g zahãr
1 conservã micã de ananas tocat
20 g de gelatinã cristale
Pentru ornat
500 mL frişcã
2 linguri de zahãr
2 pliculete de zahãr vanilat
Mod de preparare
Blaturile
Se fac douã blaturi din cate 3 ouã fiecare astfel:
Se separã albuşele de gãlbenuşe. Se bat albuşele
spumã, se adaugã zahãrul şi o linguriţã de zeamã
de lãmâie sau rom ca sã se topeascã zahãrul mai
repede. Când s-a topit zahãrul, oprim mixerul şi
continuãm sã amestecãm cu mâna adaugând câte
un gãlbenuş pe rând şi mestecând rotund sã nu
spargem albuşul. La sfârşit dupã ce am incorporat
gãlbenuşele adãugãm treptat fãina cernutã, câte
o lingurã o datã. Amestecãm în aşa fel încât sã
incorporãm fãina şi sã nu spargem albuşul.
Turnãm amestecul într-o tavã întinsã nu prea
adâncã şi coacem blatul la 160 de grade pentru
cca 35 de minute sau pânã se desprinde de pe
margini. La sfârşit trebuie sã obţinem 2 blaturi
de cca 2-2.5 cm grosime.
Imediat ce le-am scos din cuptor, aşezãm blaturile
fiecare pe o cârpã de vase udã şi bine stoarsã şi le
rulãm frumos cu tot cu cârpã. Blaturile
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trebuie sã stea cca 2-3 h în cârpele umede ca
sã prindã forma de ruladã şi sã poatã fi uşor
umplute şi rulate.
Între timp pregãtim crema.
Stoarcem sucul de la conserva de ananas
şi pãstrãm pulpa tocatã într-un alt vas de
preferinţã de plastic.
Sucul de ananas îl amestecãm cu cristalele de
gelatinã într-un vas de plastic şi îl lãsãm cca 3045 minute pânã devine o masã solidã.
Când gelatina s-a solidificat batem ouãle cu
zahãrul în mixer pânã obţinem o pastã omogenã
şi aratã ca o spumã. Punem compoziţia întrun castron metalic şi o punem pe baie marinã
mestecând continuu cu un tel pânã când
obţinem o pastã ca o maionezã mai subţire, cu
atenţie sã nu înceapã sã se formeze cocolosi.
La aceastã compozitie adãugãm gelatina şi
amestecãm bine menţinând vasul pe baie
marinã pânã când gelatina s-a topit în amestec.
Luãm apoi vasul de pe baia marinã şi amestecãm
continuu pânã când s-a rãcit
la o temperaturã ce accepta
degetul.
Batem frişca pe jumãtate
(nu complet, doar pânã
începe sã se îngroaşe) cu
mixerul, şi adãugãm baza
de gelatinã în frişcã şi apoi
şi pulpa de ananas tocatã.
Amestecãm bine şi punem castronul în altul
mai mare care are o canã de apa rece şi cuburi
de gheatã sã cuprindã castronul cu crema pe
dinafarã. Continuãm sã amestecãm crema
pânã când începe sã se întãreascã bine la mânã
şi rãmâne pe telul cu care mestecãm, semn cã
gelatina se întãreşte.
Desfacem blaturile din cârpe şi le umplem pe
fiecare cu jumãtate din cantitatea de cremã. Le
rulãm şi le învelim în folie de nylon şi le punem
în frigider pentru cca 2-3 h, ca sã se întãreascã
crema iar blatul sã se moaie putin.
Înainte de a le servi batem 500 ml de frişcã cu 2
pliculete de zahãr vanilat şi 2 linguri de zahãr.
Punem ruladele pe tava de servit le tãiem felii
de cca 3 cm lãţime şi ornãm fiecare felie separat
cu friscã.
Poftã mare!!!
În încheiere urez tuturor un Paşte Fericit! şi aştept
sugestiile şi întrebãrile dumneavoastrã pe adresa de
e-mail a redacţiei.
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Adunare Generalã
Extraordinarã la Parohia
Sfântul Apostol Toma
Duminicã 14 Martie 2010, orele 12.30pm,
dupã sãvârşirea Sfintei Liturghii, la noul
sediu al parohiei Sfântul Apostol Toma
din 57 Fox Road, Narre Warren North, a
avut loc şedinţa extraordinarã a adunãrii
parohiale desfãşuratã în prezenţa Prea
Sfinţitului Episcop Mihail, şedinţã care a
avut pe ordinea de zi, urmãtoarele:
1. Prezentarea demisiilor unor membrii
din consiliul parohial.
2. Prezentarea noii proprietãţi şi a tuturor
actelor şi cheltuielilor aferente.
3. Prezentarea raportului financiar contabil al parohiei la sfârşitul anului trecut,
situaţia curentã şi raportul cenzorilor.
4. Înfiinţarea la acelaşi sediu a unei noi
asociaţii, cu domenii de activitate asemenea unei şcoli româneşti, unei biblioteci,
unui spaţiu social pentru bãtrâni, care vor
permite şi recuperarea taxei din donaţii.
5. Acordul adunãrii privind adãugarea
unui „caveat”, a unei condiţii legale de
protejare a proprietãţii comunitãţii şi parohiei noastre.
6. Discuţii privind problemele financiare legate de noua proprietate, modificãri
ale clãdirii, cât şi modalitãţi de susţinere
a plãţii împrumutului bancar (morgageului).
Astfel, componenţa consiliului parohial
este urmãtoarea:
Preot Marian Dincã – preşedinte
Ştefan Ghenade
– epitrop şi membru
în Adunarea Eparhialã
Alexandru Gavrilescu – membru în
Adunarea Eparhialã
Octavian Bebe Ciociu – secretar
Ion Mitrea
Nicu Petruse
Cornel Antal
Vasile Gãluşcã
Petre Bodeliţã

De la începuturile funcţionãrii
sale şi pânã la data de 11 Martie
2010, veniturile parohiei au fost de
$359,183.93. Împrumutul bancar
este de $410,000.00. Suma totalã
de achiziţionare a proprietãţii a
fost de $717,526.12, din care, costul
proprietãţii $680,000.00 iar cheltuielile legale şi de stamp duty au fost
de $37,526.12.
Adunarea generalã a aprobat în
unanimitate înfiinţarea asociaţiei
cultural-educative “Unirea”care sã
ajute parohia la buna desfãşurare
a activitãţilor sale şi a colectãrii
de noi venituri, cât şi a permiterii recuperãrii taxei din donaţii,
în conformitate cu legile statului
australian.
Toatã dragostea şi aprecierea
noastrã tuturor credincioşilor care
dupã posibilitãţi, au contribuit la
bunul mers al parohiei noastre.
Datorãm deasemenea mulţumiri
fierbinţi, tuturor acelora dintre
dumneavoastrã care au ajutat la
modificãrile şi lucrãrile desfãşurate
întru buna rânduialã a noii capele,
cât şi minunatelor noastre doamne
care, ca de fiecare datã, au sprijinit
prin dragostea şi dãruirea domniilor
lor, toate acţiunile parohiei noastre,
s-au organizat şi mobilizat nemaipomenit astfel încât, în fiecare zi a
lucrãrilor petrecute, au pregãtit şi
servit masa pentru întreaga echipã
de ostenitori.
Caldã recunoştinţã, tuturor!
Spre amintire şi mulţumire, câteva
fotografii, într-o galerie foto!

Paşte fericit şi binecuvântat!
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