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Coperta 1 - Biserica Sfântul Nicolae - Braşov

De vorbă cu cititorul!
Iubiţi cititori,
Cu ceva vreme în urmă aşezam primele rânduri în paginile acestei reviste, astfel
născându-se o “convorbire”care să deschidă drumul unei mai bune cunoaşteri între noi,
ca membri ai acestei comunităţi şi, dorinţa de a cuprinde lucruri frumoase şi folositoare,
aşa încât, iată-ne acum la cel de-al treilea număr al ”Rugii Româneşti”.
Se cuvine să exprimăm caldele noastre mulţumiri, acelora dintre dumneavoastră
care ne-aţi împărtăşit gândurile cu atâta drag şi bucurie. Vă încurajăm să o faceţi ori
de câte ori simţiţi aceasta, îndemnându-vă deopotrivă să scrieţi chiar dumneavoastră
rânduri care să încarce sufletul nostru, al tuturor, cu bucuria deplină a frumuseţilor
ce merită a fi aduse spre cunoaştere. Vă reamintim că adresa de email a redacţiei este
ruga.romaneasca@yahoo.com.au şi, vă aşteptăm articolele, cu încântare, în spiritul nostru
creştin ortodox, românesc, de înaltă şi aleasă limbă, vorbind despre sănătatea, cultura,
obiceiurile, tradiţiile şi istoria noastră.
Scrierile din paginile Rugii Româneşti se doresc a fi un îndemn pentru cititori de a
cunoaşte şi aprofunda trecutul şi prezentul nostru, ca neam şi, ca şi creştini ortodocşi, de a
înţelege rolul Bisericii noastre mame în spiritualitatea poporului şi, mai ales , să determine
pe orice credincios să trăiască şi să aplice în viaţa de fiecare zi principiile noastre creştine.
Fie ca năzuinţele către care aspirăm să fie binecuvântate de atotputernicul Dumnezeu şi
să ne bucure de roadele dorite.
“Tragedia întregii lumi trebuie plânsă ca propriile noastre păcate. De nu te ocupi de
mântuirea celui de lângă tine, dacă nu preţuieşti că este cineva lângă tine, ca să-l poţi ajuta, nu te
poţi nici tu salva. Diferenţa dintre tragedie şi dramă este că în tragedie eroii mor, în dramă eroii
biruie. Noi nu avem tragedii. Noi avem numai drame. Eroii noştri au biruit, deşi au fost răstigniţi
şi li s-au tăiat capetele!. . . Erou este cel care primeşte, nu cel care loveşte. Bineânţeles primeşte în
Hristos…
Învierea Mântuitorului a confirmat divinitatea, a confirmat valoarea operei Lui. De aceea a
şi rămas Învierea lucrul cel mai mare. Învierea a confirmat Dumnezeirea”.
Arhim. Arsenie Papacioc
(„Cuvânt despre bucuria duhovnicească-Convorbiri” 2003)
						

Colectivul de redacţie
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CREZUL ORTODOX ŞI COPIII
NOŞTRI
Fără îndoială se spune cum că, copiii
sunt viitorul unei familii, al unei generaţii,
sau al unui neam. De aceea şi noi, slujitorii
Sfintelor altare trebuie să punem un accent
deosebit pe creşterea şi educarea copiilor
noştri în spiritul nostru pur creştinesc şi românesc, înţelegând prin aceasta şi împreună
lucrarea cu familia, căci familia este icoana
copilului, iar părinţii naturali ai copiilor
sunt cei dintâi chemaţi la educaţia pruncilor domniilor lor, prin aceasta înţelegând şi
educaţia de natură spirituală şi deprinderea
rugăciunii şi a faptelor bune.
Voi incerca să prezint necesitatea învăţării şi înţelegerii Crezului de către copii
noştri, vorbind despre vârstele copilului,
psihologia copilului şi necesităţile spirituale
ale copilului care, văzând din pruncie totul
prin prisma familiei, îşi va însuşi foarte repede rugăciunea Crezului, unde mărturisirea noastră este despre cele Trei Persoane
ale Familiei Sfintei Treimi şi despre marea
familie a celor ce mărturisesc pe Dumnezeu,
cler şi credincioşi, şi anume Sfânta Biserică.
Crezul ortodox reprezintă chintesenţa
credinţei creştin ortodoxe. Este mărturisirea pe care o facem şi prin care ne arătăm
apartenenţa spirituală a credinţei noastre în
Dumnezeu. Crezul ortodox este structurat
în aşa fel încât mărturisirea este evidentă,
plenară şi liber consimţită.
Cuvântul „Crez” vine din latinescul
“credo”, care înseamnă EU CRED. Filozofic
vorbind, ne putem folosi de conceptul lui
Descarte: „cuget, deci exist”. Dacă cugetăm la
Dumnezeu şi ceea ce cugetăm credem, mărturisim şi trăim în Dumnezeu, atunci existenţa noastră este evident creştină. Mărturisirea
credinţei pe care o facem în Crez arată nu
numai în ceea ce credem ci şi cum existăm,
motivul existenţei şi valoarea noastră ontologică, fiinţiială pe care o datorăm Bunului
Dumnezeu pe care îl mărturisim în această
rugăciune.
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Crezul nu este o înşiruire didactică sau de
idei teologice rece, ci este un act mărturisitor
al iubirii depline a lui Dumnezeu faţă de noi
şi, prin această mărturisire a iubirii noastre
faţă de Dumnezeu. Fiind o mărturisire de
iubire Dumnezeu-om, va fi simţită ca atare,
şi de aceea putem spune că se cuvine să rostim această rugăciune copiilor noştri, la toate
vârstele lor şi să-i învăţăm să o rostească, să o
iubească şi să o înţeleagă. Aşadar vom vorbi
despre Crez în corelaţie cu vârsta şi logica copilului, care este întotdeauna legată de dragostea familiei. Am abordat aceasta temă şi
folosindu-mă de experienţa mea ca părinte,
care mi-am văzut propriul copil cum înţelege explicaţiile mele despre credinţă şi poate
că înţelegerea aceasta simplă ar trebui să ne
caracterizeze şi pe noi, adulţii, care în fapt
suntem copiii Bunului Dumnezeu.
Copiii se pot educa în spirit creştin din
vârstă foarte fragedă dacă este să privim la
aspectul vârstei şi dacă considerăm copilăria ca fiind intervalul vieţii mai apropiat de
sfinţenie, mai capabil de credinţă. Din pruncie, copiii încep să interacţioneze cu părinţii
şi contactul firesc îl au cu mama, şi anume
cu privirea mamei. Cercetările ştiinţifice
arată faptul că încă de la vârsta de 4 luni copiii încep să urmărească privirea mamei şi
neputându-se folosi de cuvinte începe şi se
foloseşte de privire, încercând să comunice
cu mama astfel, sau să privească în direcţia
în care mama se uită. De aici putem înţelege
cât de uşor se stabileşte relaţia copil-mamă
la nivelul comunicării vizuale. Mama înţelege dorinţele copilului, iar copilul înţelege şi
simte ajutorul şi devotamentul mamei. Mai
mult decât atât, relaţia mamă-copil se stabileşte pe receptivitatea copilului la sunetele
vocii umane. Se ştie că copilul reacţionează la
orice inflexiune verbală din partea mamei şi
reacţia i se poate citi fie în privire, fie pe faţă.
Din glasul mamei copilul poate înţelege
dragostea mamei, căldura vorbelor, dulceaţa
cuvintelor.

În jurul vârstei de 10/11 luni copilul începe
să gângurească, dar s-a dovedit stiinţific că,
copilul chiar dacă nu poate rosti un cuvânt,
asta nu înseamnă că nu-i înţelege sensul ci
dimpotrivă. Se poate observa că copilul reacţionează imediat dacă i se cere să aducă
o jucărie, chiar dacă nu poate spune ca şi
mama aceleaşi cuvinte.
Nu întâmplător se spune că copilul înţelege perfect, dar nu poate spune şi nu poate
exprima câte înţelege. De aceea consider că
este foarte bine să
încercăm ca atunci
când rostim copilului Crezul, să îl şi
explicăm, fără a ni
se părea că vorbim
degeaba, pentru că
ei înţeleg, pornind
de la credinţă în cele
spuse de Domnul
nostru
Iisus
Hristos, că până nu
vom avea înţelegerea copiilor nu vom
intra în Împărăţia
Cerurilor (Matei 18,
3). Mântuitorul ne
porunceşte să nu
dispreţuim pe copii şi înţelegerea lor
angelică, “că îngerii
lor, în ceruri, pururea
văd faţa Tatălui Meu”
(Matei 18, 10).
Dacă este să
vorbim despre necesitatea angelică a copilul, să-şi audă mama sau tatăl rugându-se,
vom spune că rugăciunea de mărturisire a
Crezului îşi va atinge scopul creştin, şi anume acela de a percepe de la vârsta prunciei
dragostea mărturisită în Crez. Mama creştină trebuie să se roage cu copilul în braţe,
pentru ca astfel, din privirea ei, care mărturiseşte dragostea cu care Dumnezeu ne iubeşte, copilul să poate citi dragostea pe care
mama o nutreşte pentru Dumnezeu, mărturisită în momentul citirii Crezului.
Inflexiunile vocii care sunt reproduse

atunci când rostim sublim, dar hotărât:
„Cred”, vor fi simţite de copil şi astfel, în
sufletul şi în conştiinţa lui se va forma sublimul credinţei mărturisite şi determinarea
pe care trebuie să o aibă un creştin. Părintele
privind cu ochi smeriţi la icoană în momentul rugăciunii Crezului, îl va determina pe
copil să înţeleagă şi să coreleze momentul
rugăciunii cu privirea smerită la icoană. De
cele mai multe ori spunem copiilor din pătuţ
la care am pus o icoană – „Uite aici e Doamne,
Doamne!”
Uite, devine cuvântul care va determina
privirea
copilului să se îndrepte spre icoană, şi astfel copilul
va privi la icoană
exact în modul în
care noi o facem,
iar
inflexiunea
vocii atunci când
spunem Doamne,
Doamne, vor deveni cuvintele care
vor lega imaginea
icoanei de prezenţa
divinităţii. Din experienţă părintească aşa cum se ştie,
copilul este pus să
arate unde este nasul, ochii, gura etc,
şi o face fără a şti să
spună cuvântul. De
asemenea, se ştie că, dacă părinţii au spus
copilului, uitându-se la o icoană Doamne,
Doamne, atunci când copilul este întrebat
unde este Doamne, Doamne el va arăta spre
o icoană.
La vârsta de 1 an, copilul va începe odată cu mersul şi statul lângă părinţi, să imite
mai mult părinţii. Personalitatea începe să-şi
facă apariţia şi este de cele mai multe ori cea
care derivă din relaţia cu părinţii. Copilul înţelege faptul că este o persoană separată de
părinţii săi, dar şi faptul că este dependent
total de ei. Prezenţa bunicilor şi explicarea
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cine este bunica
şi cine este bunicul, îl face pe
copil să înţeleagă
că mama şi tata
au la rândul lor
părinţi.
Chiar dacă copilul nu reproduce cuvintele corect dar le înţelege sensul,
înţelege totul din priviri şi, începe să conştientizeze necesitatea paternală.
Pornind de aici, putem spune că rostirea
rugăciunii Tatăl nostru şi a Crezului sunt
necesare, având copilul în preajmă, deoarece rostirea primului articol de credinţă:
„Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul,
Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor
celor văzute şi nevăzute” îl face pe copil să înţeleagă că şi mama şi tata au la rândul lor pe
lângă bunici, şi un alt Tată pe care îl numesc
cu primul cuvânt, Dumnezeu. Atunci copilul face corelarea că, în afară de părinţi şi
bunici există un alt Părinte, Părintele ceresc,
deoarece de la Rugăciunea Domnească ştie
că Tatăl locuieşte în cer.
O dată cu dezvoltarea ideii de sine, apare
la copil şi frica de abandon. Copilul conştientizează că depinde de părinte, că părintele
îi conferă siguranţă şi putere. De aici putem
spune că copilul începe să conştientizeze
ideea de existenţă de sine, dar frica de abandon şi dependenţa de părinte, îl pot face pe
copil, prin primul articol de credinţă, să înţeleagă că fără Dumnezeu-Tatăl se va simţi
abandonat. Dependenţa de părinte devine
dependenţa de Dumnezeu-Tatăl, Care îi
va conferi siguranţa existenţială, cât şi puterea rugăciunii care, îl face atât pe părinte
cât şi pe copil, să simtă puterea relaţiei cu
Dumnezeu. Dacă copilul se simte sigur şi
confident în prezenţa părintelui său natural,
văzându-şi părintele că are nevoie de aceeasi siguranţă şi putere care vine din mărturisirea faptului că are un Părinte ceresc, va
determina copilul să înţeleagă că peste toate
există Dumnezeu-Atotţiitorul, Cel care poate şi ţine toate. Faptul că părintele conferă
copilului putere, face ca repetiţia care se face
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de la rugăciunea Tatăl nostru, „care eşti în ceruri” la cea de la Crez „Făcătorul cerului şi al
pământului” să determine copilul să înţeleagă şi mai mult că Dumnezeu Tatăl locuieşte
în cer şi că de la El vin toate.
Din înţelepciunea bunicilor am învăţat că
atunci când copilul râde în somn, el de fapt
vorbeşte cu Maica Domnului, sau că atunci
când se joacă şi râde singur, de fapt vorbeşte şi se joacă cu îngerul său. Înţelegem deci
că copilul are acces la lumea nevăzută care
nouă, părinţilor naturali, nu ne este accesibilă, dar care ne-a fost. De aceea, când terminăm de rostit articolul întâi al simbolului de
credinţă „... făcătorul cerului şi al pământului,
al tuturor celor văzute şi nevăzute” copilul înţelege că Dumnezeu-Tatăl a creat ceea ce noi
vedem şi nu vedem.
Relaţia filială, părinte-copil este fără îndoială cea care determină cel mai mult copilul să
se simtă atras de părinţi. Din citirea Crezului,
copilul înţelege începând cu Articolul al
doilea al Simbolului de Credinţă că el este
copilul părinţilor, dar şi că Dumnezeu Tatăl
- aşa cum este şi numele - are la rândul său
un Fiu, şi anume „Şi într-Unul Domn lisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care
din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii.”
De aici înţelege că aşa cum el, ca şi copil are
un nume şi se identifică şi răspunde la acel
nume, aşa şi Dumnezeu-Tatăl are un Fiu, al
cărui nume este Iisus Hristos. Cum ideea
de sine şi de persoană individuală este ceva
care se înfiripă în sufletul copilului de la vârsta de un an, aceeasi idee este cea care este
unită cu ideea de unicitate şi anume faptul
că copilul este unic părinţilor săi - chiar dacă
ar mai avea fraţi sau surori. Unicitatea personală şi filială este şi aceea care reiese din
cuvintele lesne de înţeles datorită psihologiei copilului, că Fiul lui Dumnezeu este Cel
Unul Născut. Mântuitorul Iisus Hristos este
astfel pentru copii, Unul adică Fiul unic. Este
născut pentru că în mintea copiilor cât şi a
noastră numele şi calitatea de tată implică
logic numele şi calitatea de fiu. Cu alte cuvinte, dacă tatăl natural are un copil, atunci
şi Tatăl Ceresc are un Fiu.
Caracteristic psihologiei copiilor este

neînţelegerea dimensiunilor şi a capacităţii măsurării. La întrebarea, cât de mult iubeşte pe mama sau pe tata, datorită lipsei
de apreciere a dimensiunilor, copilul fie va
răspunde că mult, fie va întinde mânuţele şi
va spune: atât de mult. Fie că spune cu gura
ca şi o mărturisire curată a dragostei faţă de
părinţi, fie ca o arată gestual, încercând să
explice un sentiment printr-o deschidere a
braţelor. Aceasta ne arată faptul că, copii
ştiu să-şi exprime dragostea şi înţeleg că au
făcut totul care să arate dragostea ce o poartă părinţilor, cu toate că ar fi şi mai mult de
arătat dar, poate în altă dimensiune. De aici
până la explicarea cuvintelor „...mai înainte
de toţi vecii” mai rămâne doar un pas, deoarece, copilul când îşi întreabă bunica când s-a
născut, bunica răspunde: „demult, demult!”
Atemporalitatea este ceva care devine astfel
lesne de înteles copilului.
Stările emoţionale ale copilului sunt legate şi de experimentări. Stările fizice sunt cele
mai evidente atât pentru adulţi cât şi pentru
copii. Un simplu experiment ne arată faptul
că dacă afară este lumină, când se deschide
uşa sau fereastra aceeaşi stare luminoasă se
produce şi în casă. Lumină din Lumină poate fi înţeleasă de către copii, dar şi de către
adulţi ca o stare, ca ceva care provine ca din
deschiderea unei ferestre şi astfel, starea luminoasă devină accesibilă în ambele părţi.
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat
este ceva care, nouă copiilor spirituali ne-a
fost dată de Sfinţii Părinţi de la Sinodul I
ecumenic din anul 325 pentru a înţelege
că, atunci când Dumnezeu deschide omenirii uşa Sa, aduce omenirii starea de lumină care este în ceruri şi că, Dumnezeu Fiul
ca şi Dumnezeu Tatăl, aduce aceeaşi stare
luminoasă.
Atunci când copiii încep să îşi descopere părţile corpului ei înţeleg prin comparaţie că au acelaşi corp ca şi al părinţilor, cu
mici diferenţe, dar că naturile omeneşti sunt
asemănătoare. Dacă copilul se vede ca fiind
fiinţial asemănător părinţilor, aceasta reprezintă un ajutor nespus atunci când recităm
Crezul în prezenţa copiilor pentru ca astfel să fim siguri de înţelegerea conceptului

Deofiinţimii Fiului cu Tatăl.
Un alt aspect al psihologiei vârstei copilului este şi acela că, pe măsură ce înaintează
în vârstă, devine curios şi nerăbdător să afle
cum functionează fiecare lucru deşi, încă nu
posedă destulă îndemânare pentru a realiza
acest lucru în siguranţă, fără a se accidenta. De aici perceperea că există întotdeauna
cineva sau ceva prin care anumite lucruri
funcţionează sau că, în afară de mama şi
de tata mai este nevoie de cineva care să
facă anumite lucruri să funcţioneze. Apare
astfel ideea de Cineva care face şi prin care
toate s-au făcut pentru noi. De aici copilul
va înţelege foarte usor şi sensul cuvintelor:
„...care pentru noi oamenii şi pentru a noastră
mântuire“. Derivă de aici înţelegerea pe care
copii o au că, atunci când părinţii nu pot rezolva o anumită problemă, trebuie să vină
cineva care să-i ajute. Astfel înţeleg ei, cum
Dumnezeu Fiul a venit pentru noi oamenii,
şi anume, a venit ca Cel care a venit să ajute
pe mama şi pe tata.
De la necesitatea pe care părinţii o au pentru a fi ajutaţi în a rezolva anumite lucruri,
extrapolând, atunci când copilul face ceva
de care are nevoie sau de care se teme că a
stricat, apelează la ajutorul părinţilor care
să-l scoată din situaţia respectivă. Răspunsul
prezenţei prompte a părinţilor care să scoată copilul din criza în care se află, produce
copilului o uşurare care este în primul rând
sufletească. Această uşurare spirituală este
de fapt înţelegerea faptului că, părintele a
făcut ceva care el nu a putut face, că a făcut-o atunci când i s-a cerut ajutorul şi, totul
îi va apare ca ceva de care a fost uşurat. În
acest mod înţelege copilul termenii: „pentru
a noastră mântuire”, ca ceva care nu am putem face fără ajutorul lui Dumnezeu.
O altă caracteristică a vârstei
copilului
este
aceea la care copii învaţă care
sunt termenii relaţiei lui cu celelalte persoane şi
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îşi înţelege rostul
său în casă. Unul
dintre cele mai
importante
aspecte ale acestei
înţelegeri ale relaţiei cu părinţii
este faptul că el,
copilul, locuieşte
în aceeaşi casă cu tata şi cu mama. Faptul că
Dumnezeu Tatăl locuieşte în ceruri, îl determină pe copil în logica sa, să înţeleagă că şi
Fiul, ca şi Tatăl locuieşte în aceiaşi casă cerească. De aceea putem deduce cât de simplu este copilului să înteleagă că Dumnezeu
Fiul s-a pogorât din casa cerească pentru a
ne ajuta pe noi oamenii.
Sfârşitul articolului trei „...S-a întrupat
de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a
făcut om” aduce în auzul copiilor din citirea Crezului de către părinţi, faptul că
Mântuitorul nostru Iisus Hristos S-a întrupat, adică a devenit om ca şi noi, aceasta fiind uşor de gândit copiilor, care vor înţelege că, Dumnezeu Fiul este în acelaşi timp şi
Om, asemenea nouă. Dacă până aici rostirea
Crezului aduce în mintea copiilor pe Tatăl şi
pe Fiul, prin citirea acestui sfârşit de articol
apare şi mama lui Iisus. De la locul mamei
în familie şi în viaţa copilului, devine apoi
lesne de înţeles pentru copii, rolul şi locul
persoanei Sfintei Fecioare Maria. Logica copilului funcţionează şi gândeşte că dacă el
are tată şi mamă, atunci şi Iisus are Tată dar
şi Mamă, pentru că El s-a făcut om.
Făcând trecerea la alt patrulea articol de
credinţă: „Şi S-a răstignit pentru noi în zilele
lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a
înviat a treia zi după Scripturi. Şi S-a înălţat la
ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va
să vie cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui
împărăţie nu va avea sfârşit” cu acesta se începe partea povestirii despre ce a făcut Iisus
pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire. Povestea despre întâmplările biblice
cu Iisus este cea care trebuie să însoţească
citirea Crezului, deoarece copilul înţelege
dragostea Tatălui care pentru a scăpa oamenii de păcat, îl trimite pe Fiul Său şi suferă
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moarte, dar Dumnezeu Tatăl, din iubire şi
dreptate Îl înviază din morţi, iar El se întoarce înapoi în casa Tatălui.
În mintea unui copil totul se întâmplă
exact ca în interiorul unei familii, în care fiecare persoană este identificată şi îşi găseşte
rolul familiar în aceeaşi ordine ca şi în Crez,
Tatăl şi Fiul. Apare şi personajul mama,
Mama lui Iisus care îşi găseşte fireşte rolul
în logica copilului.
Mergând mai departe cu citirea Crezului,
urmează articolul despre Duhul Sfânt: „Şi
întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul,
Care de la Tatăl purcede; Cel ce împreună cu Tatăl
şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin
prooroci”. Aşa cum am precizat mai înainte,
copilul înţelege ca Tatăl şi Fiul locuiesc în
ceruri, iar persoana Sfântului Duh va fi ca o
altă persoană care locuieşte în această casă
cerească. Nu trebuie să intrăm în explicaţii
teologice pe care să le facem copiilor privind
deofiinţimea celor Trei Persoane Sfinte. Aici
ne putem folosi de Sfânta Icoană a Sfintei
Treimi la stejarul Mamvri în care fiecare persoană apare în chipul unui înger, deoarece
copilul este cel care asociază îngeraşii ca fiind de la Doamne, Doamne.
Şi nu numai pentru copii, ci şi teologic vorbind, Îngerul Domnului în Sfânta
Scriptură a Vechiului Testament are rolul ca
fiind fie însuşi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu
cel prin care proorocii au grăit, fie Domnul
Însuşi. Este bine pentru a înţelege cele expuse să facem o mică paranteză scripturistică
şi să spunem pentru a rămâne la perceperea
angelică a copiilor noştri că identitatea îngerului Domnului a fost discutată teologic,
mai ales din cauza felului în care El se adresa de multe ori oamenilor. Să reţinem următoarele: în Jud. 2:1, îngerul Domnului spune:
„Eu v-am scos din Egipt şi v-am adus în ţara pe
care am jurat părinţilor voştri că v-o voi da. Am
zis: „Niciodată nu voi rupe legământul Meu cu
voi”. Când sunt comparate cu alte pasaje din
Scriptură care descriu acelaşi eveniment,
aceste acţiuni erau fapte ale Domnului,
Dumnezeului legământului Israeliţilor. El a
fost Cel care a jurat lui Avraam, Isaac şi Iacov
să dea ţara Canaanului urmaşilor lor (Gen.

13:14-17; 17:8; 26:2-4; 28:13); El a promis că
acest legământ va fi veşnic (Gen. 17:7); El i-a
scos pe Israeliţi din Egipt (Ex. 20:1-2); şi El
i-a ajutat să intre în ţara promisă (Ios. 1:1-2).
Când îngerul Domnului a apărut înaintea lui
Iosua, acesta s-a aruncat cu faţa la pământ şi
s-a închinat înaintea Lui (Ios. 5:14). O astfel
de reacţie a făcut pe mulţi să creadă că acest
înger era o manifestare vizibilă a Domnului
Dumnezeu Însuşi; altminteri îngerul l-ar fi
învăţat pe Iosua că nu trebuie să i se închine
(cf. Apoc. 19:10; 22:8-9). Chiar mai explicit,
îngerul Domnului care i s-a arătat lui Moise
în rugul aprins, a spus în termeni categorici:
„Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul
lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul
lui Iacov” (Ex. 3:6; vezi Gen. 16:7, Ex. 3:2).
Copilul înţelege ca acolo sus în ceruri, Domnul Iisus locuieşte împreună cu
Tatăl, iar când vine pe pământ are Mamă.
Distincţia o facem când prezentăm articolul
despre Biserică: „Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică”. Atunci când
părinţii creştini duc copii la biserică spun
că merg acasă la Doamne, Doamne. Astfel
copii înţeleg că Dumnezeu are o casă aici,
pe pământ precum şi una în ceruri. Sfânta
Biserica îl aduce pe copil în interacţiune cu
ceilalţi copii pe care îi vede, care la rândul
lor au o familie, că ei locuiesc în case diferite
şi, ca şi el, au venit să se roage în aceeaşi casă
a lui Doamne, Doamne.
Articolul depre botez: „Mărturisesc un
botez spre iertarea păcatelor”, poate fi uşor de
explicat dacă spunem copiilor că atunci, la
botez au primit un îngeraş de la Dumnezeu,
şi este chiar cel cu care el se joacă câteodată.
“Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce
va să vie“ sunt ultimele cuvinte ale Crezului
care pot fi explicate prin asocierea persoanei
Domnului Iisus cu binele făcut oamenilor,
iar Dumnezeu Tatăl, în marea Sa dragoste
faţă de oameni, L-a Înviat din morţi. Fără să
vrem, copiii aud părinţii vorbind că cineva a
murit. Nu trebuie să ne ferim ci, chiar trebuie să le spunem că atunci când oamenii mor,
dacă au făcut fapte bune, adică au fost cuminţi şi ascultători, aşa mai pe înţelesul lor,
merg la Doamne, Doamne iar El, îi înviază

din morţi pentru a trăi împreună cu ceilalţi
oamenii buni pentru totdeauna.
Anul acesta, Biserica Mamă are ca parte a
programului Anului 2010 - Crezul. Noi, slujitorii sfintelor altare ortodoxe împreună cu
enoriaşii noştri, care sunt părinţi sau bunici
copiilor şi tinerilor noştri, avem împreună
responsabilitatea învăţării şi educării lor,
în spiritul păstrării şi perpetuării credinţei
noastre creştin ortodoxe.
Hristos trebuie împărtăşit copiilor.
Indiferent de vârsta copilului, el trebuie
să ştie cui se roagă, în cine crede şi pe cine
mărturiseşte.
Rugăciunea trebuie să devină parte conştientă a vieţii spirituale, obişnuinţă, a doua
natură, a celor care vor fi viitorul nostru şi
al societăţii noastre, iar natura creştinului
trebuie să fie întotdeauna, a mărturisirii credinţei în Dumnezeu.
Trebuie să le vorbim copiilor despre
Crezul nostru şi al lor în Dumnezeu.
Mântuitorul Însuşi ne spune: „Lăsaţi copiii să vină la Mine, căci a unora ca aceştia este
Împărăţia Cerurilor” (Matei 19,14)

Preot Marian Dincă

Cateheză susţinută la Biserica Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel, cu ocazia desfăşurării seriei de comunicări teologice legate de anul 2010 - Anul Omagial
al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti.
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POSTUL ÎN BISERICA ORTODOXĂ
Cine a aşezat postul ca trebuinţă pentru mântuire?
Domnul
nostru
Iisus
Hristos, prin pilda (Matei
IV, 2) şi prin învăţătura Sa.
(Matei VI, 16; XVII, 21).
Care este scopul postului?
Curăţirea trupului, întărirea
voinţei. Înălţarea sufletului
deasupra trupului. Mai presus de toate, preamărirea
lui Dumnezeu şi cinstirea
Sfinţilor Lui.
În ce constă postul?
1. În înfrânare de la anumite
mâncăruri,
2. În înfrânare de la gânduri,
dorinţe şi fapte rele,
3. În înmulţirea rugăciunii,
a milosteniei, precum şi în
lucrarea stăruitoare a tuturor virtuţilor creştine.
Cum împărţim posturile?
În două grupe: posturi de
o zi şi posturi de mai multe
zile.
Care sunt posturile de mai
multe zile?
Există patru posturi de
mai multe zile, cu o durată
diferită:
Postul Crăciunului, care durează şase săptămâni;
Postul Paştelui, care durează şapte săptămâni;
Postul Sfinţilor Apostoli
Petru şi Pavel, cu durată
schimbătoare şi
Postul Sfintei Născătoare de
Dumnezeu, care durează
două săptămâni.
Datele tuturor acestor posturi de mai multe zile sunt
însemnate în calendarul
ortodox.
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Care sunt posturile de o zi?
Fiecare Miercuri şi Vineri din cursul anului, în afară de
săptămâna Crăciunului, săptămâna de după Duminica
Vameşului şi a Fariseului, înainte de Postul Mare, săptămâna Patimilor şi săptămâna Pogorârii Sfântului Duh.
Alte zile de post mai sunt: Ajunul Botezului Domnului,
Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul şi Înălţarea
Sfintei Cruci.
Postul trebuie privit ca un motiv de bucurie, să înţelegem
bine la ceea ce suntem chemaţi şi să trăim timpul lui, ca un
timp în care, examinându-ne, golim tot ceea ce este păcat
pentru a ne umple de iubire şi sfinţenie.
Postul nu înseamnă numai alimentaţie fără carne, lapte,
brânza şi ouă, ci mult mai mult, respectiv iertare, împăcare, bunătate şi răbdare. Postul vine din grecescul «asceza»
şi înseamnă exerciţiu. Deci, perioada postului este o perioadă în care oamenii trebuie să facă exerciţii pentru a fi
mai buni, mai înţelepţi, mai blânzi, să privească mai mult
la ei şi mai puţin la cei din jur, să nu fie lacomi la mâncare
chiar dacă alimentele sunt fără carne sau lactate, pentru că
lăcomia este un păcat. În plus, sunt scutiţi de la post copiii micuţi, militarii, oamenii care călătoresc şi persoanele
bolnave.
Cei care nu reuşesc să postească ar putea încerca să facă
acest lucru fie şi pentru câteva zile, întrucât postul înseamnă exerciţiu şi este drept cumpătare atunci când este vorba
de mâncare şi băutură, dar
şi bunătate, răbdare şi înţelegere în relaţiile cu cei din
jur.
Postul alimentar trebuie însoţit de abstinenţa trupească, dar mai ales de conduita
morală. Pe parcursul postului, credincioşii trebuie să
se spovedească şi apoi, dacă
primesc dezlegare din partea
părintelui duhovnic, să primească Sfânta Împărtăşanie.
În post nu se fac cununii
religioase.
Din punct de vedere medical, postul este perceput
ca o schimbare a regimului

alimentar. Are loc trecerea de
la o alimentaţie bazată în principal pe alimente de origine
animala, la o alimentaţie în
principiu de origine vegetală,
bazată pe ofertă de fructe şi legume în special, care creează
un aport de vitamine şi minerale ce ajută organismul. Este
recomandată o alimentaţie din
care să lipsească carnea, ouăle, untul şi laptele. O dată cu
trecerea la alimentaţia de post
are loc o scădere a aportului
de proteine şi grăsimi de origine animală. Acestea asigură
o senzaţie de saţietate de durată mai lungă datorită digestiei mai greoaie. Astfel, poate
apărea necesitatea ca de la un
regim de 3-4 mese principale
zilnic să se treacă la 4-5 mese/
zi, lucru absolut normal. Se va
urmări o dozare adecvată a
porţiilor din punct de vedere
caloric, pentru a nu apărea o
supra/subalimentare.
Alimente care nu se mănâncă:
ouă, lapte, brânză, carne, unt,
smântână, toate produsele
lactate.
Alimente care se pot mânca:
orice produs din soia: carne de
soia, lapte de soia, iaurt de soia,
legume şi fructe, halva, biscuiţi şi produse de patiserie (fără
ouă, lapte, brânză, unt sau carne), miere, dulceţuri, fulgi de
orice fel: orz, ovăz, porumb,
murături, mămăligă, zacuscă,
măsline, fructe uscate.

Preot Valentin Ion Soare
România

DESPRE CELE ŞAPTE PĂCATE
DE MOARTE
1. Mândria
2. Invidia
3. Iubirea de argint
4. Desfrânarea
5. Lăcomia pântecelui
6. Trândăvia
7. Mânia
1. Mândria
Mândria este păcatul de moarte prin care a căzut îngerul şi s-a facut diavol şi din lumină a devenit întuneric.
Din aceasta se naşte slava deşartă, îngâmfarea, ipocrizia, megalomania, aroganţa, înfumurarea, lăudăroşenia, neruşinarea, ocara şi altele, care sunt toate fiice ale
mândriei. Din mândrie se nasc doua surori: îngâmfarea
şi neruşinarea. După Sf. Nectarie al Eghinei, îngîmfarea
este patima cea mai rea dintre toate şi pricină a tuturor
relelor dintre oameni. Aceasta produce toate scandalurile, aceasta aduce dezbinările, provoacă schismele,
răstoarnă aşezămintele, tulbură pacea din lume, aduce lupte şi războaie şi toate nenorocirile dintre oameni.
Mândria naşte neruşinarea, necredinţa, ura, mânia, dispreţul, duşmănia, dispreţuirea aproapelui, împietrirea
inimii, cruzimea; pe când cel ce are smerenie scapă de
toate acestea şi le biruieşte. Fericit este cel ce are smerenie, căci acela va moşteni pământul celor blânzi, adică al drepţilor... Căci, cel ce se smereşte pe sine se va
înălţa.
2. Invidia
Invidia este păcat de moarte şi dintr-însa ies zece ramuri, adică: complotul, mânia, duşmănia, cearta, nemu1ţumirea, luarea în râs, bucuria de răul altuia, ura,
ţinerea de minte a răului, uciderea. lnvidia este patima
unui suflet înrăutăţit, chinuit de bunul mers şi faptele bune ale aproapelui. Invidiosul, ca şi tuberculosul,
este mâncat pe dinlăuntru şi este mistuit de patimă.
Invidiosul urăşte pe cel ce îl întrece cu situaţia, cu bogăţia, cu cinstea. Invidiosul pofteşte necontenit bunurile
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aproapelui său, urăşte pe cei frumoşi şi buni. Este prietenul şi ajutorul satanei. Invidiosul se hrăneşte cu nenorocirea aproapelui său. “Nu este patima mai otrăvitoare
ca invidia - zice Marele Vasile. Aşa cum rugina mănâncă
fierul, aşa şi invidia macină sufletul celui ce o are”. “Invidia
este cea mai nedreaptă dintre toate patimile, dar şi cea mai
dreaptă: pe de o parte, izgoneşte tot binele, iar pe de alta, chinuie pe cel care o are”. (Sfântul Grigorie Teologul). Dar cel
ce are adevarată dragoste de Dumnezeu şi de aproapele,
pe toate acestea le biruieşte şi le nesocoteşte şi de nici
una nu este rănit; pentru că “dragostea îndelung rabdă,
este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu
se trufeşte, nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu
se aprinde de mânie, nu gândeşte răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede,
toate le nădăjduieşte, toate le rabdă, dragostea nu cade niciodată”, după Sfântul Apostol Pavel. (I Cor. 13. 4)
3. Iubirea de argint
Iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor, după
cuvântul Sfântul Apostol Pavel, căci dintr-însa se nasc:
mărturia mincinoasă, lăcomia, minciuna, nemilostivirea,
vicleşugul, nedreptatea, furtul, batjocorirea celor sfinte,
cămătăria, închinarea la idoli. Toate acestea sunt roadele
şi copiii iubirii de argint. Iubirea de argint este alipirea
iraţională de bani, este patima înfricoşată, nedreaptă,
fără de lege şi nesăturată. Iubitorul de argint este mai
nenorocit decât toţi; are totul şi nu are nimic. Niciodată
nu se ridică sătul de la
masă, iar dacă este invitat la altcineva mănâncă precum porcul.
Niciodată nu este îndestulat cu ceea ce are
iar, pe lângă ceea ce are,
doreşte, dacă ar fi cu
putinţă, să grămădească toţi banii din lume.
Iubitorul de argint şi
lacomii sunt cei mai
mari, mai înfricoşaţi, răi
vătămători materialişti
şi duşmani ai omenirii. Bogatul iubitor de
argint se aseamănă cu
animalul care transportă aur, dar se hrăneşte
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cu paie. Marele Vasile zice
despre iubitorul de argint:
“Necontenit vede aur, necontenit cugetă la aur şi numai pe
acesta îl vede înaintea ochilor şi
îşi aduce aminte numai de el”.
Dar cel ce face milostenie, pe
toate acestea le calcă în picioare şi de nici una nu este vătămat, căci milostenia face pe
om asemenea cu Dumnezeu:
milostiv, îndurător, iubitor
de oameni, bucuros, compătimitor; îl face prieten al lui
Dumnezeu, şi numele lui este
cunoscut tuturor.
4. Desfrânarea
Desfrânarea este păcat de
moarte, oprit şi de cele zece
porunci ale lui Dumnezeu.
Din acest păcat se nasc: sodomia, onania, corupţia, amestecarea sângelui, silnicia, bestialitatea, adulterul, nefrica de
Dumnezeu ş.a. Toate acestea
sunt copiii şi roadele desfrânării. “Prin patru lucruri - zice
un părinte - se trezeşte patima
desfrânării: din mâncare şi băutură peste măsură, din somn
mult, din nelucrare, joacă şi
multă vorbire şi, din împodobirea hainelor”. Iar Marele Vasile
zice: “Cel stăpânit de diavolul
desfrânării nu are numai acest
păcat, ci adaugă şi altul. Adică,
vorbeşte neruşinat, se îmbată şi
ispiteşte şi pe alţii. Iar cel ce are
curăţie, pe toate acestea le biruieşte, le calcă în picioare şi de
nimic nu este vătămat, căci înfrânarea păzeşte pe om feciorelnic, curat, nestricat, asemenea
îngerilor lui Dumnezeu şi aduce
lui Dumnezeu jertfă vrednică,
totdeauna, în tot timpul şi locul.

5. Lăcomia pântecelui
Lăcomia este păcatul de moarte din care se naşte: risipa, ilegalitatea, jurământul mincinos,
beţia, furtul, senzualitatea, răpirea, linguşirea, neruşinarea,
nesăturarea. Toate acestea sunt
progeniturile şi rodul lăcomiei
pântecelui. Grija de pântece
este rădăcina tuturor relelor.
“Cel ce-şi îngrijeşte stomacul şi
luptă să biruiască duhul desfrânării este asemenea celui ce voieşte să
stingă focul cu gaz. Când pântecele este strâmtorat, se smereşte inima, dar când acesta este îngrijit,
gândul se fuduleşte”. (Sfântul
Ioan Scărarul) “Cine se îndestulează cu mâncare se aseamănă
cu animalele şi cu fiarele: cu tigrul, cu leul, cu ursul şi cu porcii, şi nu cu oamenii”. (Sfântul
Ioan Hrisostom) “Nu murdăria este rea, ci lăcomia pântecelui. Căci multă mâncare şi deasă
mâncare este cauza desfrânării”.
(Maxim Mărturisitorul) “Însă
mare bun este postul. Acesta nimiceşte rănile păcatului, potoleşte aprinderea patimilor trupeşti
şi le îmblânzeşte, este sălaşul bunătăţii, odrăslire a rodului bucuriei” (Sfântul S. Metafrast). Iar
cel ce posteşte pe toate acestea
le biruieşte şi le dispreţuieşte,
pentru că postul este însoţit de
înfrânare, de nevoinţă, de curaţie şi de rugăciune.
6. Trândăvia
Trândăvia este păcatul de
moarte căruia îi urmează: deznădejdea, lenea, nepăsarea,
neglijenţa, împietatea, necredinţa, slăbănogirea, osândirea altuia, amânarea ş.a.; care

sunt copiii trândăviei. “Cel stăpânit de trândăvie urăşte
cele prezente şi doreşte pe cele ce nu sunt de faţă” (Sf. Ioan
Damaschin). “Multă nepăsare şi trândăvie este mai vătămătoare decât toată lucrarea diavolească, şi diavolul care îi
stăpâneşte, prin trândăvie îi stăpâneşte. Pe când cel râvnitor
şi veghetor cu sufletul, de toate acestea este scăpat şi le biruieşte cu totul, căci cel veghetor are apărători rugăciunea, evlavia, pocăinţa, căldura, studiul, cinstea, frica de Dumnezeu,
spovedania, cugetarea la Sfintele Scripturi, prin care găseşte
viaţa veşnică”.
7. Mânia
Mânia este păcatul de moarte din care se nasc: nebunia, blasfemia, cruzimea, tulburarea, spaima trupului,
ocara, iritarea, prostia, schimbarea trupului, uciderea
şi multe altele, care toate
sunt copiii mâniei. Toate pe
care le fac oamenii stăpâniţi
de mânie sunt oarbe, fără
de minte, păcate. De aceea,
zice Sfântul Ioan Gură de
Aur, trebuie să ne păzim
de mânie şi să vorbim cu
cuviinţă; şi nu numai a nu
ne mânia, ci nici a nu striga,
căci răcnirea este materie a
mâniei. Să tăiem aripile mâniei, ca nu cumva răutatea
să crească iarăşi; căci arzătoare este patima mâniei;
arzător şi teribil jefuieşte
sufletele noastre. De aceea
trebuie ca totdeauna să-i astupăm ieşirea ei. Foc teribil
este mânia şi pe toate le mistuie. Beţie este mânia şi mai
teribilă decât beţia, mai mizerabilă decât diavolul. Dar,
dacă ne păzim să nu ridicăm glasul, am găsit calea cea
mai bună. Omul răbdător pe toate acestea le suferă şi
le biruie, pentru că din răbdare se naşte nerăutatea şi
resemnarea prin care toate se biruiesc şi se risipesc.

Preot Valentin Ion Soare
România
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Pe urmele Pãrintelui Arsenie Boca
Mãrturisiri (2)
PĂRINTELE ARSENIE, O PERSONALITATE
DE ÎNALTĂ STATURĂ MONAHALĂ, CUM
N-A MAI AVUT BISERICA ORTODOXĂ
ROMÂNĂ
Arhim. Vasile Prescure
Ţara Făgăraşului a fost binecuvântată de
Dumnezeu şi odată cu ea întreaga noastră
ţară, trimiţându-ni-l pe Părintele Arsenie
Boca spre a trezi, sfătui, mustra duhovniceşte şi îndruma pe oameni pentru a-şi trăi viaţa
în duhul şi spiritualitatea autentic creştină,
asemenea primilor creştini.
A fost o mişcare care a cuprins zeci de mii de
creştini de toate vârstele şi treptele sociale.
Din rândul acestora a făcut parte şi un tânăr
dintr-o comună din apropierea Mănăstirii
Brâncoveanu, care a auzit vorbindu-se despre Părintele Arsenie şi astfel s-a născut în
sufletul său dorinţa de a-l vedea, de a-l cunoaşte şi, mai ales, de a se lăsa îndrumat de
Sfinţia sa.
După ce au trecut câţiva ani, angajat sufleteşte şi perseverând pe calea vieţii duhovniceşti;
cu râvnă sporită, cu multe rugăciuni şi osteneli, a ajuns să se spovedească la Părintele
Arsenie. A fost cea mai mare bucurie a vieţii sale până la acel moment binecuvântat.
Stările de har, de trăire duhovnicească nu le
putea descrie, dar le simţea din plin şi mulţumea lui Dumnezeu cu lacrimi pentru această
binecuvântare.
A trecut un an de la spovedania făcută la
Părintele Arsenie când, pe neaşteptate, a simţit în suflet un gând vrăjmaş, păgân, hulitor
de Dumnezeu şi de tot ce este sfânt. Cu trecerea timpului aceste stări au luat proporţii aşa
încât, după încă un an, uraganul necredinţei,
al ateismului s-a dezlănţuit cu o furie pe care
numai iadul, duhul negaţiei şi al minciunii
putea să-l dezlănţuie. Luptându-se din răsputeri cu ispita satanei, a ateismului, tânărul
se îngrozea, gândindu-se că va ajunge să-şi
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piardă credinţa şi odată cu aceasta şi mintea.
Singura lui scăpare era Dumnezeu şi
Părintele său duhovnicesc, Arsenie, pe care
s-a hotărât să-l caute la mănăstire. Durerile
lui sufleţeşti nu le-a destăinuit nimănui, nici
chiar părinţilor lui, adică a păstrat o tăcere desăvârşită în acest sens. Răvăşit sufleteşte, tulburat, îngrozit, aproape de pragul
sau doaga nebuniei, s-a înfăţişat la Parintele
Arsenie care, văzându-l, l-a întrebat, înainte
ca tânărul să-i spună durerea sa: „Ce fac cei
din sat, care spuneau că nu este Dumnezeu şi tu
spuneai că este?“. Părintele s-a referit la gândurile de referinţă care îl luptau furibund în
timp ce el era în sat. Tânărul i-a spus cu ochii
în lacrimi: „Părinte, mă chinuieşte cumplit gândul necredinţei“. A confirmat personal ceea ce
Părintele i-a spus cu câteva momente înainte. „Dacă nu veneai se putea să ajungi ateu“, i-a
spus Părintele Arsenie şi apoi l-a îndemnat să
cheme în ajutor mila şi harul lui Dumnezeu,
spunându-i: „Spovedania şi Împărtăşania“. Aşa
a luat sfârşit chinul tânărului greu încercat
de ispita necredinţei.
După câţiva ani de zile s-a găsit la Mănăstirea
Brâncoveanu o copie a unui manuscris al
Părintelui Arsenie în care se descriau stările sufleteşti ale celor care, datorită păcatelor
înaintaşilor lor sau poate ale celor în cauză,
trăiau momente asemănătoare cu cele pe care
le-a trăit tânărul respectiv.
*
O tânără dintr-o comună de lângă Făgăraş s-a
hotărât să intre într-o mănăstire cu dorinţa de
a se călugări, după ce, câţiva ani de zile, a cercetat Mănăstirea Brâncoveanu - Sâmbăta de
Sus - unde l-a cunoscut pe Părintele Arsenie.
Sfinţia sa, după un scurt timp, a primit-o la
Sfânta Taină a Spovedaniei, fapt care a fost o
surpriză în viaţa celor care se osteneau cercetând această mănăstire. Uneori au fost situaţii
când credincioşii aşteptau ani de zile până le
venea rândul să se spovedească la Părintele
Arsenie.

Pãrintele Arsenie Boca
Formată duhovniceşte în atmosfera de evlavie a acestei mănăstiri, tânăra Viorica - în
călugărie Veronica - a intrat în Mănăstirea
Bistriţa - Vâlcea, apoi la Mănăstirea Ţigăneşti
- Ilfov şi, la urmă, la Mănăstirea Horezu, unde
a urmat câţiva ani Seminarul teologic monahal. Prin decretul de expulzare a monahilor
din mănăstiri, monahia Veronica a plecat din
mănăstire cu inima îndurerată, împreună cu
alte monahii, lucrând apoi în viaţa civilă în
domeniul sanitar ca, după câţiva ani, să înceapă un şir de suferinţe fizice, care au durat
12 ani.
Înzestrată de Dumnezeu cu o sensibilitate
sufletească deosebită, interiorizată, la care
s-au adăugat roadele nevoinţelor călugăreşti,
monahia Veronica a atins un grad de puritate morală, de viaţă duhovnicească deosebită, fiind o pildă vie pentru toţi cei care au
cunoscut-o. După trecerea sa la cele veşnice
în anul 1985, surorile sale duhovniceşti din
Mănăstirea Prislop, cu care a făcut ucenicie
la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, au întrebat pe
Părintele Arsenie: „Prea Cuvioase părinte, care
va fi acum starea sufletului Maicii Veronica, având
în vedere lunga ei suferinţă, pe care a purtat-o
mulţumind lui Dumnezeu pentru că a cercetat-o
astfel, apoi curăţia îngerească a vieţii sale, râvna
pentru cele duhovniceşti şi viaţa sa de adevărată călugăriţă?“. La această întrebare Părintele
Arsenie a dat un răspuns pe care numai un
părinte duhovnicesc de talia Sfinţiei sale a
putut să-l dea: „Dacă aţi şti voi în ce lumină se
află acum sufletul Maicii Veronica!…“. Părintele
ştia ceea ce se petrece cu un suflet după ce a
trecut dincolo.
*
Părintele Arsenie a aflat, prin darul lui
Dumnezeu, că un episcop nu şi-a mântuit sufletul plecând din lumea aceasta şi a ajuns la
locul de osândă. În viaţa lui se îngrijise foarte
mult de o mănăstire şi călugării L-au pomenit la Sfânta Liturghie şi la parastase. După
30 de ani, în timpul unei Sfinte Liturghii,
Părintele a spus că în acel moment episcopul
acela a ieşit din chinurile cele veşnice şi, şi-a
mântuit sufletul.
Părintele Arsenie, referindu-se la realităţile cereşti, a afimat că după plecarea sa din
lume, el va merge acolo unde a mai fost: „Eu

ştiu unde mă duc, eu am mai fost acolo“. De asemenea, a spus fiului său duhovnicesc - părintelui Simion Todoran - următoarele cuvinte,
care se referă tot la realităţile cereşti: „Mă duc,
dar de acolo de unde mă voi duce, eu vă ajut mult
mai mult decât am făcut până aici“.
Preotul Constantin Prescure din parohia
Berivoii Mici din Ţara Făgăraşului mergea
adeseori la biserica parohiei Drăgănescu, pe
care o picta Părintele Arsenie. Erau apropiaţi
sufleteşte, aşa încât Părintele, la un moment
dat, i-a destăinuit un gând, care L-a uimit pe
preotul respectiv: „Mă, să ştii că eu, dacă vreau,
pot să trăiesc până în anul 2000″. Întâlnirea
dintre ei, când a rostit aceste cuvinte, a avut
loc în jurul anului 1970. Preotul respectiv
este fratele semnatarului acestor rânduri şi,
pentru că a auzit un lucru care l-a uimit, a
simţit nevoia să-l spună şi altora. În situaţia
aceasta mi s-a adresat, spunându-mi: „Auzi,
mă, să dispună cineva de viaţa sa încât să poată
muri atunci când vrea el“.
Mai spunea Părintele: „Mă, să creşteţi în
Hristos!“

CONFERINŢA DE LA TIMIŞOARA,
24 NOIEMBRIE 2004 (EXTRASE)
Firea sa retrasă, reţinută, interiorizată şi puţin comunicativă avea ca suport un caracter
moral inflexibil, vulcanic, dinamic, fapt dovedit în momentul în care a început lucrarea
de trezire religioasă realizată la Mănăstirea
Brâncoveanu. La această mănăstire era, în
acea vreme, un pelerinaj de proporţii, „bulboană spirituală uriaşă“- cum a numit-o Nichifor
Crainic — „când toată ţara lui Avram Iancu se
mişca în pelerinaj cântând, cu zăpada până la
piept“. Dar nu numai atât, ci credincioşi din
aproape toate regiunile ţării îşi îndreptau
paşii spre Mănăstirea Brâncoveanu pentru
a-l asculta pe Părintele Arsenie, fapt care l-a
determinat pe Părintele Stăniloae să spună:
„Părintele Arsenie a fost un fenomen unic în istoria monahismului românesc, adică o personalitate
de o înaltă statură monahală, cum n-a mai avut
Biserica noastră Ortodoxă Română“.
În lucrarea duhovnicească săvârşită de
Părintele nostru este de presupus că avea,
pe lângă însuşirile native de excepţie, şi o
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pregătire intelectuală şi o latură harismatică,
un dar deosebit dăruit de Dumnezeu ca urmare a nevoinţelor şi a purităţii vieţii sale morale, fapt care i-a determinat pe colegii săi de
liceu şi de la teologie să-i spună „Sfântul“. Că
a fost un harismatic, că s-a învrednicit de vederea unor persoane sfinte, a Mântuitorului
Hristos, a Maicii Domnului şi a Sfântului
Serafim de Sarov a mărturisit-o Sfinţia Sa
însuşi câtorva din apropiaţii săi. Fiind la
Sfântul Munte Athos, în Grecia, s-a rugat
Mântuitorului Hristos şi Maicii Domnului
să-i călăuzească paşii spre un duhovnic cunoscător al tainelor vieţii duhovniceşti, care
să- L îndrume în viaţa
călugărească. După
rugăciuni stăruitoare
la Fecioara Maria s-a
învrednicit de o vedenie în care Maica
Domnului l-a luat de
mână, L-a urcat pe
un munte înalt, cu o
prăpastie atât de mare
încât cu greu putea
cineva să meargă cu
piciorul liber, şi L-a
încredinţat Sfântului
Serafim de Sarov
(1759-1833), care L-a
îndrumat în viaţa monahală. În momentul
acela Maica Domnului
s-a făcut nevăzută.
Când avea nevoie de
duhovnic mergea singur în acel loc, iar Maica Domnului L-a întărit încât a postit 40 de zile, timp în care a fost
îndrumat de sfântul care i s-a arătat.
Părintele Teofil de la Mănăstirea Brâncoveanu
de la Sâmbăta de Sus ne-a arătat în cartea sa:
„Cine sunt eu?“ că în anii liceului a ascultat
o predică a Părintelui Arsenie în care a spus
că Mântuitorul Hristos i s-a arătat în biserica Mănăstirii Brâncoveanu sub chipul unui
copil care plutea în aer, Mântuitorul fiind
în acel timp în cadrul uşii din peretele care
desparte naosul de pronaos. În această vedenie Domnul i-a arătat haina cu care Părintele
era îmbrăcat, deşi albă şi curată, avea totuşi
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o pată. Această pată reprezenta un păcat
(Părintele nu a spus niciodată ce a fost acel
păcat).
Altădată Domnul Hristos i s-a arătat în
Sfântul ltar deasupra Sfintei Mese, tot sub
chipul unui copil, căruia i s-a adresat cu cuvintele: „Sfinte îngere, roagă-te lui Dumnezeu
pentru mine, păcătosul“. Neprimind nici un
răspuns şi-a dat seama că nu este un înger,
ci Însuşi Domnul, Căruia i s-a adresat apoi:
„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-mă pe mine, păcătosul“ şi a primit
răspunsul din care a înţeles că va trebui să
rămână acolo, la acea mănăstire, şi să săvârşească
lucrarea duhovnicească
rânduită.
Într-o conferinţă pe care
a ţinut-o în faţa unor preoţi a spus următoarele
cuvinte: „Aşa că, în deplină cunoştinţă a misiunii
noastre, putem păşi la lucru
că noi nu suntem singuri.
Mântuitorul este cu noi.
Personal am această cunoştinţă de care nu sunt vrednic. Mi-am văzut Stăpânul
şi mi-a arătat păcatele! Aşa
se deosebeşte adevărul de părere căci mi-a arătat păcatele mele, nu ale altora. Harul
lui Dumnezeu, sălăşluit în
sufletele celor care au fost
luminaţi cu Sfântul Botez,
devine lucrător în măsura
în care credinciosul colaborează cu el, adică prin
nevoinţe, rugăciuni, postiri, privegheri, ajunări,
prin lacrimi de pocăinţă. Urmarea acestei nevoinţe este că cel în cauză ajunge până la o măsură
dumnezeiască încât se face vrednic să săvârşească lucruri mai presus de puterile omeneşti, de a
săvârşi fapte supranaturale, atunci când şi unde
voieşte Dumnezeu“.
De asemenea daruri s-a învrednicit Părintele
Arsenie. Dovadă sunt faptele săvârşite înaintea multor credincioşi, despre care aceştia
dau mărturie.
Un fost cântăreţ de la Mănăstirea Sâmbăta îşi
aminteşte că atunci când Părintele Arsenie

Pãrintele Arsenie Boca
era stareţul mănăstirii, într-o dimineaţă, ieşind Părintele din biserica cea veche pentru
a merge spre altarul din pădure pentru a săvârşi Sfânta Liturghie, uitându-se în urmă să
vadă dacă Părintele vine, s-a cutremurat şi a
zis: „Vai, Părinte, sunteţi în foc?“. „Am simţit
şi eu că mă arde ceva“ a zis Părintele. Şi atât.
S-a ferit să comenteze sau să comunice stările
de har ale milei lui Dumnezeu care nu l-au
părăsit niciodată.
Ne spunea Părintele că ne ştie toate păcatele
noastre şi ale neamului nostru, că a vorbit cu
sfinţii pe care-i pictează. Cei care mergeau la
el îi simţeau puterea şi ajutorul şi pe mulţi îi
vindeca pe loc.
*
În lucrarea Părintelui Arsenie avem şi cazuri
de vindecări miraculoase. A vindecat un orb
pe care mai întâi l-a spovedit şi l-a împărtăşit
şi apoi i-a zis să iasă din biserică. Cei prezenţi
au vrut să-l ajute fiind orb, dar Părintele i-a
oprit zicându-le să-l lase să meargă singur.
Ajungând la uşă bolnavul a zis: „Măi, fraţilor,
eu văd?“. În acel moment i-a revenit vederea
pentru toată viaţa.
*
Un om paralizat la pat a fost dus cu căruţa
la mănăstire şi Părintele i-a zis să coboare
din căruţă. El a coborât şi de atunci a mers
normal.
*
La Mănăstire la Sâmbăta a venit o femeie
care era adventistă. Părintele o cunoştea şi
i-a spus să-şi facă cruce. Ea a început o rafală
de cuvinte la adresa Sfintei Cruci. Părintele
i-a spus din nou să-şi facă cruce. Dar ea mai
vehement vorbea cuvinte de hulă împotriva
Sfintei Cruci. Atunci Părintele a luat crucea şi
a lovit-o peste gură, spunând: „Arză-te Sfânta
Cruce!“. În acel moment femeia a căzut jos ca
leşinată. După câteva momente s-a ridicat. În
acest timp s-a văzut o dihanie care a trecut
pe lângă ea şi a dispărut. Toţi au rămas încremeniţi. Părintele a zis: „Vedeţi cine a oprit-o pe
femeie să-şi facă Sfânta Cruce?“. Primul lucru
pe care l-a făcut femeia după ce s-a ridicat a
fost Sfânta Cruce.
*
Ultima serbare a Sfintelor Paşti la care a
participat Părintele Arsenie la Mănăstirea
Sâmbăta a fost în anul 1948. Am fost şi eu

acolo. Între cei care au participat a fost şi părintele Stăniloae şi o mulţime de tineri, cei
mai mulţi studenţi la diferite facultăţi din
ţară. La sfârşitul Slujbei Învierii, Părintele a
citit o rugăciune de dezlegare. Finalul acestei
rugăciuni a fost mişcător până la lacrimi, mai
ales când Părintele a rostit cu ochii plini de
lacrimi: „Iartă-i, Doamne!“. Toţi cei prezenţi
plângeau, gândindu-se, poate, că acesta e
momentul solemn al despărţirii Părintelui de
Mănăstirea Sâmbăta. După câteva luni a fost
mutat la Mănăstirea Prislop, ca să urmeze
calvarul închisorilor, canalul Dunăre - Marea
Neagră, urmărirea permanentă de către autorităţile de atunci.
*
L-am cunoscut de timpuriu pe Părintele
Arsenie şi mulţumesc lui Dumnezeu că m-a
învrednicit să cunosc un om sfânt. Cu cât trece mai mult vremea cu atât conştientizez mai
mult faptul că omul acesta a fost, într-adevăr, trimis de Dumnezeu. Părintele Arsenie
mi-a fost de ajutor în multe din împrejurările vieţii. Mi-a spus de o suferinţă pe care
o aveam. Înainte de a pleca în armată m-am
dus la Părintele, care era la Prislop, să-mi dea
un sfat înainte de a pleca şi aveam o durere
sufletească pe care nu o spusesem nimănui.
Eram foarte tulburat sufleteşte. Când m-am
dus acolo mi-a spus el de ce m-am dus! Mi-a
dat un remediu foarte simplu: Spovedania
şi Împărtăşania. Mai era acolo părintele
Dometie Manolache, care este înmormântat
la Mănăstirea Râmeţ. L-am mai întâlnit şi la
Bucureşti în câteva rânduri.
Niciodată nu voi putea să mulţumesc lui
Dumnezeu că am întâlnit un om sfânt cu care
ne-a binecuvântat pe noi, românii. Aproape
la toţi oamenii se adresa: „Mă…“. Era foarte categoric şi foarte deschis. A fost preţuit de foarte multă lume, l-au preţuit până
la a-i acorda un cult; dar a fost şi detractat
de oameni care l-au bârfit, lucru care l-a
mâhnit foarte mult. Spunea că a suferit mai
mult din partea creştinilor decât din partea
Securităţii.
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“Cânta la Stupca o Vioară…
Ciprian Porumbescu”

C

“

reatorul primei operete lirice româneşti
“Crai Nou”, marele şi neîntrecutul
nostru compozitor şi violinist, Ciprian
Porumbescu, vede lumina zilei la 14
Octombrie 1853, la Şipotele Sucevei, fiind
cel de-al doilea fiu, din cei nouă copii ai
Emiliei şi preotului Iraclie Porumbescu.

Era o fire optimistă, un caracter sensibil şi
iubitor, apropiat de tot ce era bun şi nobil,
era volubil şi antrenant, prietenul tuturor, răsfăţatul colegilor şi sufletul petrecerilor, matca
în jurul căreia roiau albinele”, aşa cum îl descria bunul său prieten şi, mai târziu, biograful său, Constantin Morariu.
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C

Octombrie este deci de două ori

zi binecuvântată, întrucât, creştinătatea românească ortodoxă o prăznuieşte
pe Sfânta Parascheva de la
Iaşi cu mare evlavie şi, iată,
se naşte încântătorul muzician Ciprian Porumbescu.

ondeiul lui Constantin Ghiban, deapănă şi evocă în “Cânta la Stupca o Vioară”, ampla monografie a vieţii şi operei
compozitorului, multitudinea tainelor legate de viaţa sa nefericită şi
de drama sa.

C

A

copilărit, a compus, a
iubit şi a murit la Stupca, iar creaţia lui muzicală este remarcabilă.

N

u se cunoaşte un alt
talent în arta noastră
muzicală care, până la vârsta de 29 de ani, să fi lăsat
peste 200 de lucrări pline
de o bogăţie şi o sensibilitate sufletească atât de
aparte.

CIPRIAN PORUMBESCU
1853-1883

T

iprian
Porumbescu
deprinde primele semne ale muzicii, de la Carol
Miculi, care-şi căra pianul
la Şipote, pentru a aduna
cântece nealterate de forfota lumii. Primele lecţii
sistematice de vioară le ia
cu instructorul de vioară
Simon Mayer, de la şcoala nemţească, cel care-i şi
deschide aripile talentului
înnăscut, pregătindu-l pentru zborul spre înălţimile
muzicii.

alentul lui fascina iar
cântecele adunate de la lăutari îl făceau
fără pereche, seva sănătoasă a folclorului
simţindu-se din plin.

ntre anii 1873 şi 1877, tânărul Ciprian
urmează Institutul Teologic Ortodox din
Cernăuţi.

C

A

reaţiile sale muzicale au devenit veritabile perle ce au cucerit generaţiile
prin acea legătură netăgăduită dintre el şi
masele populare, făcându-se ecoul suferinţelor şi năzuinţelor acestora.

M

elodia creaţiilor sale trăieşte şi emoţionează cu aceiaşi forţă, totdeauna,
pentru că ea reprezintă principalul mijloc
de expresie artistică a gândurilor sale.

18

Î

ici este iniţiat în tainele muzicii bisericeşti polifonice şi primeşte noţiuni
sistematice de armonie, compoziţie, cântări populare laice, teorie muzicală şi dirijat coral, de la Isidor Vorobchievici. Devine
curând şi dirijorul corului seminarului, al
cărui repertoriu de muzică bisericească şi
laică era bazat şi pe propriile-i compoziţii.

Î

n particular ia şi lecţii de vioară, pian şi
violoncel.

Î

n perioada 1879-1881 urmează cursurile Conservatorului din Viena. Studiază
armonia cu Anton Bruckner şi primeşte
noţiuni despre muzica corală, de la Franz
Krenn. Se perfecţionează în teoria muzicii,
in particular, tot la Viena, cu Eusebie Mandicevschi, compozitor bucovinean. Frecventează numeroase spectacole de teatru,
operă, precum şi concertele care aveau loc
în diferitele săli şi biserici din Viena. Revenit în ţară, îşi continuă pregătirea la Braşov,
luând lecţii cu Hermann Geifrig, dirijor şi
organist la Biserica Neagră. Între timp urmează şi cursuri de filosofie la Cernăuţi şi
Viena. La Cernăuţi va conduce corul Societăţii culturale “Arboroasa”, iar la Viena dirijează corul Societăţii studenţeşti “România
Jună”. Aici va scoate, în anul 1880, colecţia
de 20 de piese corale şi cântece la unison,
reunite în “Colecţiune de cântece sociale pentru studenţii români”, “Cântecul gintei latine”,
“Cântecul tricolorului” şi “Imnul Unirii: Pe-al
nostru steag”, melodie folosită astăzi de către Albania pentru imnul naţional “Hymni I
Flamurit”. După această perioadă urmează
cea mai fecundă etapă a vieţii sale artistice.
La 11 Martie 1882 are loc premiera operei
sale “Crai Nou”, piesa în două acte scrisă pe
textul poetului Vasile Alecsandri. Succesul
imens impune reluarea spectacolului la 12
Martie şi la 23 Martie 1882, pe aceiaşi scenă a sălii festive a Gimnaziului Românesc
din Braşov, astăzi “Colegiul Naţional Andrei
Şaguna”, unde, pentru scurtă vreme este şi
profesor de muzică 1881-1883). În acelaşi
an, opereta este montată şi la Oraviţa. A
fost unul dintre cei mai faimoşi compozitori români ai vremii sale.

T

atăl său, Iraclie Porumbescu, bărbat
înalt, frumos, clădit zdravăn, era şi el
cântăreţ din gură neîntrecut, cum mai rar
altul, povestitor şi scriitor deopotrivă, poet,
compozitor, iubitor al folclorului care, se
alătură cu mult entuziasm cărturarilor paşoptişti, alegându-se cu prietenia temeinică
a lui Aron Pumnul şi Vasile Alecsandri.

Î

n neamul Porumbeştilor, dragostea pentru popor, tradiţiile şi valorile sale, au rămas legi ale tuturor urmaşilor. Şi Ciprian
le-a urmat cu o vigoare neobişnuită. Din
această pricină a fost arestat, pentru activitatea sa intensâ, iritând autorităţile habsburgice care, foarte discret îi vegheaseră
acţiunile din interiorul societăţii Arboroasa, al cărei scop era: “…perfecţionarea membrilor pe terenul naţional, literar şi social, prin
prelegeri literare, îndeletnicirea în arta oratorică, susţinerea unui cabinet de lectură, a unei
biblioteci, organizarea de evenimente identitar
–naţionale, serate literare, muzicale şi petreceri
româneşti, sprijinirea membrilor sărmani şi
tratarea lor gratuită în caz de boală”.

Î

n timpul detenţiei a scris cele mai bune
piese. Printre lucrările sale se numară
“Rapsodia română pentru orchestră” (1882 iniţial pentru pian), “Baladă pentru vioară şi
pian” şi numeroase lucrări corale: “Cântecul tricolorului”, “Inimă de român”, “Hora”,
“Gaudeamus igitur”, “Odă ostaşilor români”,
serenada “Dormi usor”, “Noapte de primăvară”, cântată vals, “La malurile Prutului”,
“Altarul Mânăstirii Putna” cântată pentru
solişti, cor bărbătesc şi pian. A mai compus
muzică vocală: “Te-ai dus, iubire”, “Cât team iubit”, “Dedicaţiune”, “Lăsaţi-mă să cânt”,
muzică religioasă pentru coruri bărbăteşti:
“Cântările Sfintei Liturghii în do major”, “Tatăl nostru”, “Adusu-mi-am aminte”, “Condacul Maicii Domnului “ şi, lucrări pentru coruri mixte: “Priceasnă de Paşti” şi “Axion la
Rusalii”.

S

ensibilul şi minunatul Ciprian îşi leagă
gândurile, speranţele, cele mai frumoase alcătuiri muzicale, decepţiile, de Berta,
ghemotocul de fată a pastorului luteran
Gorgon, din Ilişeşti. El plânge pe strunele
viorii sale, dragostea ce i-o va purta veşnic.

S

uccesul său muzical nu a fost suficient
pentru a-şi asigura o viaţă fericită alături de iubita sa, Berta; tatăl fetei, opunân-
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du-se cu înverşunare iubirii lor. Pe lângă
diferenţa de religie, activitatea politică a tânărului compozitor, a reprezentat încă un
motiv pentru ca familia Gorgon să împiedice această iubire.Dar, suflete sensibile ca
al lui şi al Bertei, încununate de simţământul iubirii celei mai înalte, nu pot fi departe
de Dumnezeu.

T

otul este atât de grăitor, dincolo de tragedia unei vieţi atât de tulburătoare.

“

Început de Iunie,
se lasă seara…o
tuse grea îl scutură,
un val de sânge se revarsă…apoi tusea se
stinge, mâinile încep
să se răcească, dar el e
liniştit…
E miezul nopţii:”Eu
mă duc, să fiţi liniştiţi şi tari ca tata.
Aveţi grijă ca muzica
mea să nu moară”.
O roagă pe Mărioara
sa-i cânte “Nocturna
Mormântul lui
Berta”…”Adoarme liCiprian Porumbescu
niştit, respiră rar…”

Î

nainte de zorii zilei lui 6 Iunie, inima lui
Ciprian bate ultimele măsuri, lăsând lumii prin care a trecut, tot ceea ce a avut mai
bun în ea, muzica.

M

tei…

oare răpus de necruţătoarea tuberculoză de care suferea şi, de dorul Ber-

R

ămâne Mărioara să păzească ultima
dorinţă a “Viorii de la Stupca”:

”Să nu lăsaţi muzica mea să
moară”!

20

“

În vara anului 1866, an de secetă şi de
foamete cumplită, la părintele Iraclie
Porumbescu, venit de un an în Stupca,
ajung câţiva ţigani înfometaţi, cu cerşitul.

P

rintre ei, bătrânul lăutar Stănică îl roagă
cu lacrimi în ochi să-i cumpere vioara,
pe care, din cauza bătrâneţii şi a slăbiciunii,
el nu mai putea cânta demult.

“

Din mână cinstită mi-a venit scripca
asta, în mână cinstită să ajungă; cumpăr-o că-i de soi, e scripcă domnească”.

S

cripca nu arăta prea bine, înegrită şi
stricată, cum scăpase din joaca nepoţilor lui Stănică…

D

upă ce vioara a fost reparată la Luxemburg, în interiorul ei se putea citi
următoarea inscripţie: ”Nicolaus Amati,
Fecit Cremonae 1626”.

A

mati, Stradivari, Guarneri au fost trei
familii de meşteri legendari din Cremona care, timp de 120 de ani, de prin 1620
până la 1740, au învăţat lemnul să cânte şi
să prindă viaţă. Viorile lor au făcut lumea
muzicii să frământe, lume care a creat de
atunci, nepieritoare sonate pentru vioară,
concerte, romanţe, balade…

U

na dintre primele viori ale lui Nicolaus Amati, pornită la drum prin 1626,
după neştiute umblări prin lumile lui Paganini, Mozart, Chopain, a poposit la un
tânăr boier moldovean disperat că-şi pierduse soaţa în bejania din vremea răzmeriţei lui Ipsilanti.

L

a conacul cuconului, cânta din Horodniceni, vestitul taraf al lui Trifu. Când
Stănică, fiul lui Trifu, dă drumul la ”Of,
sărmană turturea”, cântată de el cu ”inima-n gură şi în arcuş”, disperatul boier se
repede în casă, aduce vioara şi o dăruie tânărului lăutar de 17 ani. La câte sărbători şi
petreceri s-o fi însoţit de atunci cremoneza

cu ţiganul Stănică, e greu de spus, doar că,
gârbovit de vreme, Stănică n-a mai putut
a o struni şi, a lăsat-o în joaca nepoţilor.
Abia la seceta din 1866 şi-a amintit de ea
şi a vândut-o preotului din Stupca, pentru
”cuconaşul” Ciprian. Avea Ciprian o vioară, şi încă una bună, dar pe cremoneză a
făcut-o mireasa lui pe viaţă.

M

ultă muzică şi-a cules Ciprian de la
lăutarii din vatra Stupcii şi din împrejurimi, multe jocuri şi cântece uitate de
lume a învăţat de la Bidirel, de la Ionel al
lui Leontie şi de la Pârsână. Nu era vacanţă
fără să treacă pe la ei, să-i asculte, să cânte
cu ei, mai cu seamă cu Ilinca Ţiganca.

“

1887, august 15. În “Revista Politică” se
anunţă:
Violina răposatului Ciprian Porumbescu, o
cremoneza de N.Amati, din 1620, e de vânzare
cu preţul de 250 de florini. Reflectanţii binevoiască a se adresa la părintele răposatului Ciprian, parohul Porumbescu.”

“

Stupca, sat mare şi curat, fost cândva
prisaca mânăstirii Solca, cu oameni harnici şi plini de voie bună, cu holde bogate,
păduri de brad şi fag ce freamătă de viaţă,
iar prin ferestrele cu muşcate, strecurânduse ades zvonuri de cântec românesc.

Î

n latura dinspre deal a satului era casa
parohială, mare şi aerisită, construită din
lemn, cu prisacă şi livadă de pomi în spate
şi, grădina de flori în faţă.

A

lături în curte, ”canţileria” părintelui
şi o bucătărie de vară, singura construcţie păstrată, cea care adăposteşte şi
astăzi casa memorială”.

S

tupca, astăzi se numeşte Ciprian Porumbescu, în memoria marelui compozitor.

C

remoneza a fost răscumpărată de Mărioara, sora lui Ciprian, pentru fiul ei
Ciprian.

Î

n timpul primului război mondial, mireasa lui Ciprian Porumbescu, dispare
fără urmă.

Pădurea de la Stupca

Vioara şi pianul
lui Ciprian Porumbescu

Veronica Dincă
Casa Memorială Ciprian Porumbescu

Bibliografie:
Constantin Ghiban”Cânta la Stupca o Vioară”, Editura Militară 1967
Vioara de la Stupca, Cronologie, Editura Terra Design,
2003
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Rugãciune a

Pãrintelui Arsenie Boca

Morminte Porumbeşti

Pe data de 6 Iunie 2010, o dată
cu împlinirea a 127 de ani de la
moartea marelui compozitor,
la parohia noastră a avut loc
slujba de comemorare.
Veşnica lui pomenire!
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Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă
ca astăzi toată ziua să mă lepăd de mine
însumi, că cine ştie din ce nimicuri mare
vrajbă am să fac, şi astfel, ţinând la mine,
să Te pierd pe Tine.
Doamne Iisuse Hristoase ajută-mi
ca rugăciunea Prea Sfântului Tău Nume
să-mi lucreze în minte mai repede decât
fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor
rele să nu mă întunece, că iată păcătuiesc
în tot ceasul.
Doamne, Cela ce vii în taină între
oameni, ai milă de noi, că umblăm
împiedicându-ne prin întuneric. Patimile
au pus tină pe ochii minţii, uitarea s-a
întărit în noi ca un zid, împietrind în noi
inimile noastre şi toate împreună au făcut
temniţa în care Te ţinem bolnav, flămând
şi fără haină, aşa risipind în deşertăciuni
zilele noastre, umiliţi şi dosădiţi până la
pământ.
Doamne, Cela ce vii în taină între
oameni, ai milă de noi. Pune foc temniţei
în care Te ţinem, aprinde dragostea Ta în
inimile noastre, arde spinii patimilor şi fă
lumină sufletelor noastre.
Doamne, Cela ce vii în taină
între oameni, ai milă de noi. Vino şi Te
sălăşluieşte întru noi, împreună cu Tatăl
şi cu Duhul Tău cel Sfânt. Căci Duhul se
roagă pentru noi cu suspine negrăite, când
graiul şi mintea rămân neputincioase.
Doamne, Cela ce vii în taină, ai milă
de noi, căci nu ne dăm seama cât suntem
de nedesăvârşiţi şi cât eşti de aproape de
sufletele noastre şi cât Te depărtăm noi
prin păcatele noastre.
Ci luminează lumina Ta peste noi,
ca să vedem lumea prin ochii Tăi, să trăim
în veci prin viaţa Ta. Lumina şi bucuria
noastră, slavă Ţie. Amin.

CELE ŞAPTE SFINTE TAINE
După Catehismul Creştin Ortodox

C

1. SFÂNTA TAINĂ A
BOTEZULUI

e numim Sfinte Taine?
Sfintele Taine sunt lucrări văzute, instituite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi
încredinţate Sfintei Sale Biserici prin care puterea mântuitoare nevăzută - care se numeşte
har dumnezeiesc - revarsă asupra celor care o
primesc daruri minunate.

e este Sfânta Taină a Botezului?
Aceasta este Sfânta Taină prin care
persoana care se botează se curăţă de toate
păcatele, personale sau moştenite, şi care, ca
un copil nou-născut al lui Dumnezeu, intră în
Biserica lui Hristos.

C

C

e este harul lui Dumnezeu?
Harul lui Dumnezeu sunt acele daruri ale
lui Dumnezeu pe care Dumnezeu Tatăl le dă
prin Sfântul Duh şi prin lucrările Fiului.

C

are sunt aceste
daruri?
Toate darurile bune
cu putinţă care sunt
necesare
pentru
naşterea din nou,
sfinţirea şi mântuirea
noastră.

N

e mântuim noi
numai
prin
harul lui Dumnezeu?
Da, dacă primim harul
dumnezeiesc cu voie liberă prin credinţă, care
se arată prin fapte bune.

C

âte Sfinte Taine are Biserica Ortodoxă?
Are şapte Sfinte Taine: Botezul, Mirungerea,
Împărtăşania, Spovedania, Preoţia, Căsătoria
şi Maslul.

C

are dintre Sfintele Taine pot fi repetate şi care nu?
Nu pot fi repetate: Botezul, Mirungerea şi
Preoţia. Celelalte pot fi repetate.

C

are este cea mai importanta lucrare în
această Sfântă Taină?
Întreita cufundare în apă în numele Sfintei
Treimi: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
Duh, cu rugăciunile corespunzatoare rostite de
preoţi.

D

upă a cărui poruncă considerăm că
botezul este necesar pentru fiecare
membru al Bisericii?
Potrivit poruncii lui Hristos: Întâi, urmând
propria Sa pildă; În al doilea rând, urmând
poveţele pe care El le-a dat ucenicilor Săi: “Drept
aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile,
botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh” (Matei XXVIII, 19). În al treilea
rând, având în vedere mustrarea Sa aspră: “De
nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu
va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu”
(Ioan III, 5).

C

e semnificaţie are întreita cufundare
şi scoatere din apă a persoanei care se
botează?
Întreita cufundare în apă semnifică moartea
păcatelor împotriva Sfintei Treimi, iar întreita
scoatere din apă înseamnă viaţa în Sfânta
Treime.

C

are sunt cele trei lucruri pe care preotul le cere de la persoana care se botează?
Lepădarea de Satana, pocăinţa şi dreapta
mărturisire de credinţă (Simbolul Credinţei)
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C

um sunt botezaţi copiii? Cine exprimă
lepădarea, pocăinţa şi mărturisirea de
credinţă în numele lor?
Naşul, care este garant în acest caz.

C

e îndatoriri are naşul?
Să înveţe sau să ajute copilul botezat în
dobândirea tuturor adevărurilor creştine şi la
educaţia acestuia.

C

e fel de cinste se acordă naşului?
Naşului i se acordă o cinste însemnată, ca
unui părinte duhovnicesc.

D

e ce trebuie să fie botezaţi copiii?
În primul rând, de teama ca nu cumva
copilul să moară nebotezat şi să nu intre în
familia creştină şi astfel să se numere la Judecata
de Apoi cu păgânii.
În al doilea rând, pentru că apostolii au botezat
copii (Fapte X, 44; I Corinteni I, 16).
În al treilea rând, Domnul Iisus a iubit foarte
mult copiii. El a poruncit: “Lăsaţi copiii să vină
la Mine” (Marcu X, 14).

Iar dacă copilul supravieţuieşte, preotul va
săvârşi până la capăt slujba Botezului, şi va
săvârşi Sfânta Taină a Mirungerii.

2. SFÂNTA TAINĂ A
MIRUNGERII

C

e este Sfânta Taină a
Mirungerii?
Aceasta este Sfânta Taină prin
care persoana botezată primeşte
darurile Sfântului Duh, putere,
înţelepciune şi alte daruri care o
ajută să păstreze dreapta credinţă şi să ducă o
viaţă sfântă.

C

um se săvârşeşte această Sfântă Taină
la persoanele botezate?
Preotul unge fiecare parte a trupului persoanei
botezate cu Sfântul Mir, pronunţând cuvintele:
“Pecetea darului Sfântului Duh. Amin”.

D

e unde sunt luate aceste cuvinte?
De la Sfântul Apostol Pavel, care a spus:
“Iar Cel ce ne întăreşte pe noi împreună cu voi,
în Hristos, şi ne-a uns pe noi, este Dumnezeu,
Care ne-a şi pecetluit pe noi şi a dat arvună
Duhului, în inimile noastre” (II Corinteni I, 2122).

D

e ce se unge mai întâi fruntea?
Pentru a se sfinţi cugetul şi pentru a cugeta
la Dumnezeu şi la Legea Sa.

C

D

C

D

um sunt consideraţi părinţii care din
nechibzuinţă lasă să le moară copiii
nebotezaţi?
Ca ucigaşi ai copiilor lor.
e trebuie făcut în situaţia în care nu
există preot în apropiere, iar copilul
este foarte bolnav?
În această situaţie, Biserica îngăduie oricărui
creştin, bărbat sau femeie, să săvârşească Botezul
în formula lui cea mai scurtă, adică întreita
cufundare a copilului în apă, rostind cuvintele:
“Se botează robul lui Dumnezeu (N) în numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh; Amin”
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e ce pieptul?
Pentru a se sfinţi inima şi pentru a-L iubi
pe Dumnezeu.
e ce ochii?
Pentru a-i sfinţi spre a vedea bunătatea lui
Dumnezeu din fiecare făptură.

D

e ce urechile?
Pentru a le sfinţi spre a asculta cuvintele
lui Dumnezeu.

D

e ce obrazul?
Pentru a se sfinţi şi a exprima bucuria

3. SFÂNTA TAINĂ A
ÎMPĂRTĂŞANIEI

pentru tot binele ce i s-a făcut şi ruşinea pentru
păcat.

D

e ce gura?
Pentru a o sfinţi spre a putea slăvi pe Domnul
Dumnezeu şi să grăiască totdeauna adevărul şi
binele.

C

e ce mâinile?
Pentru a le sfinţi spre a săvârşi fapte bune
şi drepte înaintea lui Dumnezeu.

D

e este Sfânta Taină a
Împărtăşaniei?
Împărtăşania este Sfânta Taină
în care creştinii evlavioşi, se
împărtăşesc, în chipul pâinii şi
a vinului, cu însuşi Trupul şi
Sângele Domnului nostru Iisus Hristos.

D

C

e ce picioarele?
Pentru a le sfinţi spre a merge pe calea
creştină cea dreaptă, cale care duce la împăraţia
lui Dumnezeu.

C

um am putea numi toate aceste lucruri
pe scurt?
Sfinţirea întregului om, a sufletului şi a trupului,
spre a fi sfânt, aşa cum este Dumnezeu.

E

ste drept să se săvârşească Sfânta Taină
a Mirungerii îndată după Botez?
Este drept, aşa după cum spune Sfânta Scriptură
şi Sfânta Tradiţie. Pentru că botezul cu apă
înseamnă curăţire, iar Mirungerea înseamnă
sfinţirea prin Sfântul Duh. Citiţi aceste texte:
I Ioan II, 20-27; II Corinteni I, 21-22; Fapte
VII, 14-16. Botezul şi Mirungerea nu pot fi
despărţite una de cealaltă, (cititi si cartea Iesirii
XXIX, 4-7).

P

reotul este acela care săvârşeşte Sfânta
Taină a Mirungerii?
Da, preotul sau (şi) episcopul.
Episcopii pregătesc şi sfinţesc Sfântul Mir, fără
de care preotul nu poate săvârşi Sfânta Taină a
Mirungerii.

A

existat în Vechiul Testament vreo
practică care să preînchipuie Sfânta
Taina a Mirungerii?
Da. Vechii împăraţi erau unşi (I Regi X, 1; XVI,
13; Psalmii LXXIX, 20). Acum toţi creştinii
sunt unşi, pentru că Hristos ne-a făcut pe noi
“împărăţie, preoţi ai lui Dumnezeu şi Tatăl
Său” (Apocalipsa I, 6).

ine a aşezat Sfânta Taină a
Împărtăşaniei?
Domnul nostru Iisus Hristos, înaintea ucenicilor
Săi, la Cina cea de Taină, înainte de Patimile şi
moartea Sa.

C

um a aşezat El această Sfântă Taină?
Chipul în care Hristos a aşezat această
Sfântă Taină este descris în Sfânta Evanghelie:
“Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi
binecuvântând, a frânt şi, dând ucenicilor, a zis:
Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu. Şi luând
paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: Beţi
dintru acesta toţi, că acesta este Sângele Meu,
al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre
iertarea păcatelor” (Matei XXVI, 26-28).

Î

n cadrul cărei sfinte slujbe, în biserică,
se pregăteşte şi se primeşte Sfânta Taină
a Împărtăşaniei?
În cadrul celei mai însemnate slujbe bisericeşti,
care este Sfânta Liturghie.

D

e ce este Sfânta Liturghie cea mai importantă dintre toate sfintele slujbe?
Pentru ca ea înfăţişează întreaga dramă a vieţii
lui Hristos, de la naştere până la înălţarea Sa la
cer.

C

are este cel mai însemnat moment al
Sfintei Liturghii?
Sfinţirea pâinii şi a vinului săvârşită de episcop
sau preot.

D

e ce se săvârşeşte această Sfântă Taină
neîncetat în Biserică?
Pentru că Hristos a dat poruncă: “Aceasta să
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faceţi spre pomenirea Mea” (Luca XXII, 19).
e ce este atât de necesar să ne împărtăşim?
Pentru că de aceasta depinde viaţa noastră
veşnică. Hristos a spus: “Cel ce mănâncă Trupul
Meu şi bea Sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu
îl voi învia în ziua cea de apoi” (Ioan VI, 54).

D
C

are
sunt
urmările
neprimirii
împărtăşaniei?
În acest caz suntem în primejdie de moarte, căci
Domnul a spus foarte limpede: “dacă nu veţi
mânca Trupul Fiului Omului şi nu veţi bea
Sângele Lui, nu veţi avea viaţa în voi” (Ioan VI,
53).

C

um trebuie să ne pregătim pentru primirea Sfintei Taine a Împărtăşaniei?
Prin post şi rugăciune, prin mărturisirea
păcatelor noastre şi iertarea acelora care ne-au
greşit.

C

e primim prin Sfânta Taină a
Împărtăşaniei?
Primim pe însusi Hristos şi astfel, uniţi cu El,
avem viaţă veşnică, după cuvintele Lui: “Cel
ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu
rămâne întru Mine şi Eu întru el” (Ioan VI,
56) şi “cel ce mă mănâncă pe Mine va trăi prin
Mine” (Ioan VI, 57).

P

D

e câte ori ar trebui să ne împărtăşim?
De cel puţin patru ori pe an (în cele patru
posturi), dar este recomandat să ne împărtăşim
cât mai des, după pregătirea celui care se
împărtăşeşte. Deosebit de importantă este
împărtăşania la vreme de boală.

C

e rugăciune trebuie să spunem înainte
de a primi Sfânta Taină a împărtăşaniei?
“Cred, Doamne, şi mărturisesc că Tu eşti cu
adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu,
Care ai venit în lume să mântuieşti pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu. Încă cred că
acesta este însuşi Preacurat Trupul Tău şi acesta este însuşi Scump Sângele Tău. Deci mă rog
Ţie: Miluieşte-mă şi-mi iartă greşelile mele cele
de voie şi cele fără de voie, cele cu cuvântul sau
cu fapta, cele cu ştiinţă şi cu neştiinţă. Şi mă
învredniceşte, fără de osândă, să mă împărtăşesc
cu Preacuratele Tale Taine, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci. Amin”

oate fi Sfânta Taină a Împărtăşaniei înfăţişată mai limpede printr-o compara-

ţie?
Copiii iau de la mamele lor lapte, care este chiar
trupul şi sângele mamei, iar cu aceasta hrană
trupul creşte. Asemenea şi noi prin Sfânta
Împărtăşanie, luăm Trupul şi Sângele lui
Hristos şi, cu aceasta hrană, sufletele noastre
cresc şi se desăvârşesc.

C

e am mai putea spune despre aceasta
hrană a sufletelor noastre?
Trupurile noastre sunt din pământ, pentru că
se hrănesc cu hrană pământească, dar sufletele
noastre sunt de esenţă cerească, pentru aceea
trebuie să se hrănească cu hrană cerească. Şi
Hristos a spus despre Sine: “Aceasta este pâinea
care s-a pogorât din cer” (Ioan VI, 58).
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(continuare în numărul viitor)

Obiceiuri şi Tradiţii de Botez
după tradiţii şi obiceiuri la români

Despre Creştinare
Botezul este Taina iniţierii creştine, poarta de
intrare în creştinism sau taina fundamentală şi
indispensabilă pentru mântuire, prin care omul
renaşte pentru viaţa spirituală, adică devine
membru al Bisericii lui Hristos, dobândind iertarea păcatului strămoşesc (la prunci), precum
şi a tuturor celorlalte păcate personale făcute
până la botez (la adulţi).
Botezul se săvârşeşte numai în biserică.
Biserica Ortodoxă are practica botezării copiilor
mici, mărturisirea credinţei facându-se de către
naşi. Naşul de la botez trebuie să fie creştin ortodox şi bun credincios. Nu pot fi naşi părinţii
copilului. Rolul naşului este foarte important,
el nerezumându-se doar la cadourile făcute
finului. Pentru cel botezat, naşul este părinte
spiritual, răspunzător în faţa lui Dumnezeu,
alături de părinţii trupeşti, de creşterea ca bun
creştin a finului. El trebuie să vegheze ca fiul
său spiritual să primească o bună educaţie religios-morală. La rândul său, finul este dator să
asculte pe naş şi să-l respecte, la fel ca pe părinţii săi după trup.

Slujba Botezului
Prima parte din slujba Botezului este sfinţirea apei pentru botez. Urmează apoi ungerea
celui ce se botează cu undelemnul bucuriei (Ps. 44, 9) pe frunte, pe piept, la mâini şi la
picioare. A treia şi cea mai importantă parte a
Sfântului Botez este savârşirea Tainei, adică întreita cufundare a pruncului în apa sfinţită de
către preot, în numele Sfintei Treimi. Această
întreită cufundare arată, pe de o parte, că temeiul credinţei noastre este Sfânta Treime şi,
pe de alta, închipuie cele trei zile petrecute de
Domnul în mormânt (Mt. 12, 40). Prin afundarea în apă se închipuie moartea noastră pentru
viaţa de păcat de până atunci, şi îngroparea
noastră împreună cu Hristos, iar prin ieşirea
din apă se închipuie învierea noastră împreună cu El, pentru viaţa cea nouă întru Hristos.
Botezul se poate oficia în orice zi, de preferat în
zile de sărbătoare, după Sfânta Liturghie.

Lumânarea de Botez
Lumânarea de botez revine în sarcina naşilor.
Se decorează cu fundă albastră pentru băiat şi
roz sau roşie pentru fată,ori alb, pentru ambele
situaţii. De asemenea, naşii îi dăruiesc copilului un trusou complet de îmbrăcat. În biserică,
naşa ţine copilul ,iar după scoaterea lui din apa
sfinţită îl înfăşoară într-o bucată de pânză albă,
nefinisată, necusută (nu prosop sau păturică).
Faşa de legat, cumpărată tot de naşi nu trebuie să fie nici prea scurtă (copilul se va căsători

repede) nici prea lungă (se va căsători târziu).
Un alt obicei este ca naşa copilului să prindă
la rever celor ce asistă la slujbă, cruciuliţe legate
cu aceeaşi culoare ca funda lumânării de botez
(mărturii).
Pentru slujbă, părinţii copilului trebuie să
ducă la biserică vin şi ulei, pentru împărtăşanie şi ungere. În unele locuri, obiceiul este ca la
slujba de botez, copilul să fie dus de moaşă şi
adus înapoi de naşul său. În pragul casei, naşul îi dă mamei copilul şi îi spune: “MI-AI DAT
UN PĂGÂN, ŢI -AM ADUS UN CREŞTIN.”
A doua zi după botez, naşii vin acasă la fin
să-i facă baie. Acesta este momentul când pruncului i se fac “ursitele”. În cădiţă se pune un ban
de argint pentru purificarea apei, busuioc, flori
parfumate, grâu. Apa din scăldătoare trebuie
aruncată deasupra unui păr ascuţit sau la rădăcina unui pom, pentru ca nimeni să nu poată
călca peste ea. În timpul ritualului, lumânarea
de botez trebuie să stea aprinsă, iar la sfârşit se
stinge de tavan.

Ursitoarele
Credinţa în ursitoare, în puterea lor de a croi
soarta fiecărui om, a fost şi mai este încă răspândită şi înrădăcinată în sânul poporului român,
ea fiind moştenită de la romani. Sunt trei aşa
numite zâne care vin în nopţile fără soţ (3, 5, 7)
din prima săptămână de viaţă a copilului nounăscut şi-i menesc soarta. Se zice că în timpurile
străvechi, aceste ursitoare erau văzute şi auzite cum ursesc de către moaşele, care „în acele
zile”privegheau nou-născuţii, pe mamele acestora şi chiar pe ambii părinţi.Pentru că moaşele
au destăinuit acest secret, în zilele noastre ele
nu mai au acest dar.

Prima baie
În apa de la prima baie, tradiţia populară
spune că trebuie să se pună:
Busuioc, ca să fie atrăgător copilul mai ales
dacă este fată.
Grâu, să fie cinstit.
Mărar, să fie plăcut ca mărarul în bucate.
Mentă şi romaniţă, să crească uşor şi să fie
sănătos.
Măciulii de mac, ca să doarmă bine.
Seminţe de cânepă, ca să crească repede.
Pene, ca să fie uşor ca pana.
Apă sfinţită, ca să fie copilul curat ca aceasta.
Lapte dulce
Ouă, ca să fie sănătos şi plin ca oul, care trebuie să rămână întreg, mama copilului urmând
să-l pună în apa de baie din a 2-a zi.
Bani, ca în viaţă copilul să nu aibă parte de
lipsuri.
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Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena
S

finţii Constantin şi Elena, “cei întocmai
cu Apostolii”, sunt pomeniţi în Biserica
Ortodoxă pe 21 Mai. Sărbătoarea Sfinţilor
Constantin şi Elena este strâns legată de taina şi puterea Sfintei Cruci, semnul central
al religiei creştine.
Sfântului Constantin i s-a arătat pe cerul amiezii semnul
Crucii spre biruinţă
(In hoc signo vinces –
“Întru acest semn vei
învinge”), în pragul
înfruntării cu păgânul Maxenţiu, iar
Sfânta Elena, mama
sa, a descoperit la
Ierusalim Crucea pe
care Mântuitorul a
fost răstignit. Sfânta
Împărăteasă Elena a
trecut la Domnul la
anul 327, puţin după
întoarcerea de la Ierusalim, iar Sfântul
Împărat Constantin
în 337, după 31 de
ani de domnie.
onstantin
cel
Mare s-a născut în oraşul Naissus (Nis, Iugoslavia) în jurul anului 274.
A devenit suveran al întregului Imperiu
Roman după învingerea lui Maxenţiu şi a
lui Liciniu. Potrivit mărturiilor lui Eusebiu
şi Lactanţiu, în ajunul luptei cu Maxenţiu,
Constantin a văzut pe cer ziua, în amiaza
mare, o cruce luminoasă deasupra soarelui
cu inscripţia: “in hoc signo vinces“ (prin acest
semn vei birui).
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N

oaptea, în timpul somnului, i se descoperă Hristos, cerându-i să pună
semnul sfintei cruci pe steagurile soldaţilor. Dând ascultare poruncii primite în vis,
iese biruitor în lupta cu Maxenţiu. Pe Arcul
de Triumf al lui
Constantin, care
se păstrează la
Roma, se află inscripţia: “instinctu
divinitatis” = “prin
inspiraţie divină”,
ce descoperă cum
a fost câştigată
victoria asupra
lui Maxenţiu.
ea mai însemnată realizare a împăratului Constantin
a fost Edictul de
la Milano (313),
prin care creştinismul ajunge să
fie recunoscut de
stat. Însă, el va
deveni religie de
stat în timpul lui
Teodosie cel Mare
(379-395).

C

D

upă edictul din 313, împăratul scuteşte
Biserica de impozite, îi acordă dreptul
de a primi donaţii şi le dă episcopilor dreptul să judece pe cei ce nu doreau să fie judecaţi după legile statului. Împăratul Constantin a convocat primul Sinod ecumenic
la Niceea (325), unde după lungi dezbateri,
învăţătura lui Arie a fost condamnată şi s-a
adoptat formula că Fiul lui Dumnezeu este
de o fiinţă cu Tatăl şi deci, din veci cu El. La

sinod au fost alcătuite şi primele 7 articole
ale Simbolului de credinţa (Crezul), a fost
fixată data Paştilor (prima Duminică după
luna plină, după echinocţiul de primăvară)
şi s-au dat 20 de canoane referitoare la disciplina bisericească.
fântul Constantin cel Mare a fost botezat
pe patul de moarte de către episcopul
Eusebiu de Cezareea. A murit la scurt timp
(337) în Nicomidia şi a fost înmormântat în
biserica Sfinţii Apostoli din Constantinopol, ctitorită de el.

S
Î

mpărăteasa Elena-Flavia Iulia Helena
s-a născut în provincia Bitinia. În anul
293, generalul roman Constanţiu Chlorus,
la îndemnul Împăratului Diocleţian, divorţează de împărăteasa Elena. Aceasta nu se
recăsătoreşte, ci trăieşte departe de atenţia
publică, dar aproape de fiul său. A reuşit
să descopere pe dealul Golgotei crucea pe
care a fost răstignit Hristos. Potrivit tradiţiei, în urma săpăturilor s-au găsit trei cruci.
Pentru a se identifica crucea pe care a fost
răstignit Hristos, au atins cele trei cruci de
un mort. Acesta a înviat în momentul în
care a fost atins de Crucea Domnului. La
14 Septembrie 326, episcopul Macarie I al
Ierusalimului a luat crucea şi a înălţat-o
în faţa mulţimii. Ziua de 14 Septembrie a
devenit sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci
în calendarul creştin. Împărăteasa Elena a
zidit Biserica Sfântului Mormânt, Biserica
din Bethleem, pe cea din Nazaret si multe
alte sfinte locaşuri.

N
E

umele Constantin este de origine latină şi vine de la constans, constantis
(“constant”, “ferm”).
lena, străvechiul nume Helene este explicat de unii prin gr. helane (“torţă”,
“făclie”, dar şi “foc sacru”, la sărbătorile
numite Heleneia, dedicate zeiţei Artemis),
iar de alţii prin gr. hele (“lumina arzătoare a
soarelui”).
ărerile istoricilor asupra lui Constantin
cel Mare (306-337) sunt contradictorii. Biserica Ortodoxă îl cinsteşte ca Sfânt,

P

iar cea Romano-Catolică recunoaşte ca e
“mare”. În schimb, protestanţii şi unii cercetători profani văd în el doar un însemnat
om politic, condus de interese personale şi
de stat, care a servit Biserica pentru a şi-o
aservi. Însă majoritatea istoricilor, dintre
cei mai obiectivi, apreciază favorabil pe
Constantin cel Mare ca om de convingere
religioasă.
onvertirea lui la creştinism, nu poate
fi totală dintru început, iar politica lui
religioasă nu trebuie judecată numai după
unele acte. Cât priveşte realitatea şi sinceritatea convertirii lui la creştinism, ea este
evidentă, fiind mărturisită de el însuşi şi
de contemporanii lui. Înainte de toamna
anului 312, religia lui era păgână: cultul
sincretist al soarelui - Sol invictus, introdus
de împăratul Aurelian, cu unele influenţe
neoplatonice. Schimbarea suprinzătoare a
lui Constantin s-a produs în ajunul luptei
cu Maxenţiu şi este interesant că el atribuie
victoria obţinută ajutorului lui Dumnezeu.
După istoricii creştini, Eusebiu de Cezareea şi Lactanţiu, Constantin a văzut pe cer
ziua, în amiaza mare, o Cruce luminoasă,
deasupra soarelui cu inscripţia: in hoc signo vinces. Noaptea, i s-a arătat, în timpul
somnului, Iisus Hristos, cu semnul crucii,
pe care-l văzuse ziua pe cer, cerându-i să-l
pună pe steagurile soldaţilor ca să le servească drept semn protector în lupte. La
ziuă, confectionă un steag, după modelul
arătat în vis, cu monograma creştină, steag
numit “labarum”. Victoria a fost câştigată,
spune Lactanţiu, cu ajutorul lui Dumnezeu,
deoarece Constantin, ajungând în apropierea Romei, nu avea decat 20.000 de soldaţi,
iar Maxenţiu 150.000 de soldati. Constantin a povestit mai târziu lui Eusebiu, cu jurământ, că semnele care i s-au arătat l-au
încredinţat de puterea lui Hristos şi l-au
făcut să treacă de partea creştinilor.
upă acest eveniment, Constantin s-a
apropiat tot mai mult de creştinism,
convins fiind de valoarea religioasă şi morală a acestuia, l-a apărat şi susţinut continuu, declarându-l religio licita în imperiul
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roman, recomandându-l îmbrăţişării tuturor.
olitica religioasa este caracterizată mai
ales de câteva fapte de importanţă majoră:
a) Edictul de la Milan (313) - Prin acest
edict asigura libertatea şi victoria creştinismului în imperiu. Din tolerant faţă de
toate religiile, Constantin devine protector
al creştinismului. Împăratul acordă creştinismului o serie de măsuri favorabile: scuteşte pe clericii creştini de obligaţia grea
şi costisitoare a funcţiunilor municipale,
acordă subvenţii importante pentru întreţinerea clerului, înlătură din legile penale
dispoziţii şi pedepse contrare spiritului
creştinismului: răstignirea, zdrobirea picioarelor, stigmatizarea (arderea cu fierul
rosu). Constantin cel Mare a generalizat, ca
zi de repaus în imperiu, în 321, Duminica,
sărbătoarea săptămânală a creştinilor.
b) Înfrângerea lui Liciniu - După
victoria finală asupra lui Liciniu in 323,
emblemele păgâne încep să dispară
şi se înmulţesc măsurile favorabile
creştinismului. Constantin tolerează cultul
păgân, restrângându-l însă treptat prin
anumite măsuri. Cultul împaratului a
pierdut sensul lui religios, păstrând mai
mult semnificaţia lui politică: cinstirea
autorităţii împăratului ca exponent al
puterii Imperiului roman. Împăratul
şi mama sa Elena, dădeau episcopilor
îndemnuri şi mijloace materiale ca să
repare bisericile sau să ridice altele mai
mari. Cultul creştin a luat o mare dezvoltare,
pelerinajul la Locurile Sfinte a luat un mare
avant. În unele locuri, unde creştinii erau
în majoritate, ei au luat templele păgâne,
le-au transformat în biserici, le-au închis
sau chiar le-au dărâmat.
c) Alegerea unei noi capitale - Roma
nu mai era capitala unică a Imperiului
roman, de la Diocleţian, care o mutase
la Nicomidia. Constantin s-a hotărât să
părăsească definitiv Roma păgână şi să
ridice un alt oraş de reşedinţă. Acesta a fost
Bizanţul, pe Bosfor, care a primit numele
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de Constantinopol - oraşul lui Constantin,
inaugurat la 11 Mai 330. Constantin face
din Bizanţ o capitală de Imperiu Creştin,
care trebuia să arate aceasta, prin bisericile,
monumentele, atmosfera sa.
d) Convocarea Sinodului I ecumenic de la
Niceea din 325 - Reprezintă o măsură importantă pentru liniştea Bisericii. Aceasta
pe lângă alte măsuri de interes bisericesc,
dovedeşte dorinţa lui Constantin cel Mare
de a ridica şi de a ajuta Biserica, de a asigura unitatea creştinismului şi a face din
această unitate elementul de viaţă şi de rezistenţă al Imperiului.
cordând libertate, ajutor şi privilegii
creştinismului, el a făcut din minoritatea urgisită, dispreţuită, persecutată, instituţia cea mai însemnată. Cu ajutorul împăratului, Biserica creştină a intrat într-un
“secol de aur”.
onstantin a primit botezul de la episcopul semiarian Eusebiu de Nicomidia şi alţi clerici, cu câteva zile înainte de
Rusalii, în luna mai 337. El a murit curând
după aceea, la 22 Mai, acelaşi an, în Duminica Rusaliilor şi a fost îngropat în Biserica
Sfinţii Apostoli din Constantinopol, ctitoria
sa, cu mare fast. Pentru meritele sale şi mai
ales pentru marile servicii aduse creştinismului, Biserica l-a cinstit în chip deosebit,
trecându-l în rândul Sfinţilor şi numindu-l
“Cel întocmai cu Apostolii”.
omnia lui Constantin cel Mare, care
va transforma Imperiul păgân întrunul creştin, iar Roma va fi deposedată de
primatul ei în favoarea Constantinopolului,
marchează începutul istoriei bizantine.
Trebuie însă menţionat faptul că nu vom
asista acum la o ruptură netă între istoria
romană şi cea bizantină: timp de trei secole
până la eşecul lui Justinian în încercarea sa
de a reface unitatea Imperiului, el va apărea
mai degrabă ca o continuare a romanităţii.
Timp de 300 de ani moştenirea Romei şi a
Greciei, ameninţată de invaziile popoarelor
barbare, a fost treptat transferată la Bizanţ,
iar Imperiul a căpătat caracterele esenţiale
ale Imperiului bizantin. De aceea fără
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să ne hazardăm putem spune că istoria
bizantină are un sfârşit sigur: cucerirea
Constantinopolului de către otomani pe
29 Mai 1453. În schimb, actul fondator
este crearea noii Rome decisă de către
Constantin ce Mare, pe malurile Bosforului
şi care va purta numele său: Constantinopol,
inaugurat pe data de 11 Mai 330. Prin
aceasta, împăratul urmărea apropierea de
frontierele cele mai ameninţate, Dunărea
şi Eufratul, fără a urmări neapărat crearea
unui nou Imperiu.
n 330, Imperiul roman continua. Atunci
când valul invaziilor va acoperi partea
occidentală a acestuia, iar vechea Romă va
cădea în 476, Imperiul roman va continua
în Orient: nu exista o altă soluţie de continuitate. Constantinopolul a fost întemeiat
pe locul anticului Bizanţ, dar locuitorii noii
Rome ca şi cei ai Imperiului nu-şi vor lua
numele de bizantini; ei vor fi în continuare
romani, Imperiul lor va rămâne Imperiul
roman, iar împăratul va fi în continuare
împăratul romanilor. Numai câţiva pasionaţi de literatura antică vor avea conştiinţa
acestei îndepărtate preistorii a oraşului şi îl
vor numi ocazional Bizanţ.
ici un suveran în istorie poate că nu
merită mai mult titlul de “Mare” ca în
cazul lui Constantin, deoarece în 15 ani el a
luat 2 decizii care au modificat viitorul lumii civilizate. Prima a fost adoptarea creştinismului drept religie oficială a Imperiului
roman. A doua a fost transferul capitalei
acestui Imperiu de la Roma la Constantinopol. Aceste două decizii cu consecinţele pe
care le vom vedea pe parcurs, i-au conferit
lui Constantin dreptul de a concura pentru
titlul de omul cel mai influent în istorie.
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Sfântul Ioan Gurã de Aur
Despre rugãciune
Toţi ştiu că începătura a tot binele este
rugăciunea, mijlocitoarea vieţii veşnice şi
a mântuirii. Sunt nevoit, dar, să vă grăiesc
de dânsa, pe cât voi putea, ca unora ce,
deprinzându-vă a vieţui în rugăciune şi
îndeplinindu-vă de-a pururea lucrurile
lui Dumnezeu, cuvântul acesta şi mai silitori să vă facă pe voi. Iar, pe de altă parte, ca cei ce vieţuiesc molatic în rugăciune
şi îşi lasă sufletul pustiu, să-şi cunoască
paguba pentru vremea trecută şi să nu
se lipsească de mântuire în cealaltă vreme. Deci, iată cel dintâi mare lucru ce voi
grăi despre rugăciune: tot cel ce se roagă
vorbeşte cu Dumnezeu. Dar cum se poate, om fiind, să vorbească cu Dumnezeu?
Toţi, adică ştiu, dar nu putem spune cu
de-amănuntul cinstea aceasta. Că această cinste covârşeşte şi marea vrednicie
a îngerilor, măcar că ei mai bine o ştiu,
precum un slăvit prooroc spune despre
dânşii că, făcând ei cu frică rugăciunile,
pe care le aduc lui Dumnezeu, îşi acoperă
cu aripile feţele şi picioarele, cu multă cuviinţă, cucernicie şi cu sfială. Că adică, nu
pot tăcea de atâta frică. Asemenea şi celelalte toate, adică firea şi viaţa şi înţelepciunea şi cunoştinţa şi tot ce se poate spune, toate sunt deosebite de ale noastre. Iar
rugăciunea este lucru de obşte al îngerilor
şi al oamenilor. Şi nu este nici o deosebire între amândouă firile de rugăciune. În
taină te aşează, deci, împreună cu dânşii,
şi degrabă vei păşi în viaţa lor, în cinstea
şi în bunul neam, şi întru cunoştinţă, prin
viaţa ta, în tot locul şi ceasul.
Deci, să ne sărguim către Dumnezeu,
prin rugăciuni, că ce lucru va fi mai luminos
decât al celor ce vorbesc cu Dumnezeu şi I
se roagă? Şi ce este mai drept? Şi ce este mai
înţelept? Dar ce se cuvine a mai zice când
e vorba de cei ce vorbesc cu Dumnezeu şi
I se roagă? Aceluia se cuvine cinstea şi stăpânirea în veci!
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Moaşte Sfinte la Melbourne
Pentru toţi aceia dintre dumneavoastră care şi-au exprimat dorinţa
fierbinte de a avea în căminele domniilor lor, Sfintele Acatiste ale
Sfinţilor din ale căror părticele avem spre închinare, am găsit de
cuviinţă ca în fiecare număr al revistei noastre, să aşezăm pentru
dumneavoastră şi pentru folosul nostru duhovnicesc al tuturor,
pentru slavă şi ajutor de la Bunul Dumnezeu, câte un Sfânt acatist.

Acatistul Sfântului Gheorghe
Condacul 1
Mult nevoitorului al lui Hristos, Marelui
Mucenic Gheorghe, acum toţi din suflet să-i
cântăm, lăudându-l pe el în sfinţitele locaşuri,
ca pe un preastrălucit mare soare al mucenicilor; şi ca unul apărător al credincioşilor şi ajutător, cu credinţă să-i strigăm: Bucură-te, Mare
Mucenice Gheorghe!
Icosul 1
Înger întru nevoinţă cu adevărat te-ai arătat,
purtătorule de biruinţă al lui Hristos Gheorghe;
ca materialnic şi cu trup fiind, vitejeşte pentru
credinţă ca un nematerialnic şi fără de trup teai nevoit; pentru aceasta strigăm ţie unele ca
acestea:
Bucură-te, că te-ai arătat fire mai presus de fire;
Bucură-te, că te-ai arătat materie mai presus de
materie;
Bucură-te, tânărule, veselule şi preafrumosule;
Bucură-te, începătorule de nevoinţă al lui
Hristos prea-alesule;
Bucură-te, înger în trup, care covârşeşti pe cei
muritori;
Bucură-te, lumescule om, mai presus de lume
cu mintea;
Bucură-te, că întru nevoinţă în chipul soarelui
te-ai arătat;
Bucură-te că, după fel, ca un înger te-ai
înfăţişat;
Bucură-te, adevarată lucrare a darului;
Bucură-te, curată nelucrare a firii;
Bucură-te, cel prin care credinţa s-a înălţat;
Bucură-te, cel prin care rătăcirea s-a stricat;
Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghe!
Condacul 2
Vederile minţii avându-le curăţite, ai ales mai
mult a pătimi pentru Ziditorul şi împreună a
muri cu El, decât a trăi şi a avea vremelnică
câştigare; căci ai dorit a te încununa cu cununa
mucenicilor şi a cânta Domnului: Aliluia!
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Icosul 2
Gheorghe, de trei ori fericite, plugar al cinstirii
de Dumnezeu te-ai arătat dupa numire; iar necinstirii dezrădăcinător, toată înşelăciunea idolilor din rădăcină smulgând-o. Pentru aceasta,
vrednic eşti a auzi de la toţi acestea:
Bucură-te, semănătorul copacilor dreptei
credinţe;
Bucură-te, tăietorul neghinelor înşelăciunii;
Bucură-te, că ai smuls spinii idolilor;
Bucură-te, că ai semănat holda credinţei;
Bucură-te, că pomi cu veselitoare roade ai adus
lui Hristos;
Bucură-te, că pe mulţi ai adus mântuiţi lui
Dumnezeu;
Bucură-te, purtătorule de grijă al sadurilor slujirii Treimii;
Bucură-te, tăietorul rădăcinilor credinţei
păgâne;
Bucură-te, cel ce ai arătat pământul cel
neroditor;
Bucură-te, cel ce l-ai arătat lui Dumnezeu
roditor;
Bucură-te, cel prin care nedumerirea s-a
pierdut;
Bucură-te, cel prin care cunoştinţa de Dumnezeu
a răsărit;
Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghe!
Condacul 3
Din înălţime putere primind, te-ai arătat viteaz
oştean nevoitorule al nestricatului Împărat
Iisus, de stricăciosul împărat netemându-te; ci
de Dumnezeu luminat fiind, Domnului strigai
aşa: Aliluia!
Icosul 3
Având, o, purtătorule de biruinţă, ca o mare
pavăză credinţa lui Hristos în inimă, ca un leu
râvnind, în mijiocul nevoinţei bărbăteşte ai stat,
cu îndrazneaţă cugetare. Pentru aceasta te binecuvântam zicând:
Bucură-te, începătorule de toată biruinţa al lui
Dumnezeu;

Bucură-te, voievodule al lui Hristos;
Bucură-te, luptătorule nebiruit al credinţei;
Bucură-te, de biruinţă purtătorule, mare nevoitorule al Duhului;
Bucură-te, prea-tare David, care ai omorât pe
Goliat;
Bucură-te, preaviteazule Samson, care ai biruit
pe cei de alt neam;
Bucură-te, al dreptei credinţe în lupte
biruitorule;
Bucură-te, al greşitei credinţe puternic
cioplitorule;
Bucură-te, că eşti îmbogăţit cu inima de fier;
Bucură-te, că te lauzi cu piept de diamant;
Bucură-te, viteazul Crucii cel biruitor;
Bucură-te, uriaşul credincioşilor cel de cunună
purtător;
Bucură-te, Mare Mucenice
Gheorghe!
Condacul 4
După Ziditorul cu râvnă
râvnind, ca Ilie de demult,
tu însuţi îndemnându-te,
întru nevoinţe ai intrat; că
n-ai suferit a unge capul
tau, Sfinte, cu untdelemnul
păcătoşilor. Pentru aceea
vrednicia de voievod ai
aruncat-o lor, cântând lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 4
Ale slujitorilor de idoli
defăimătoare porunci cele
scrise împotriva creştinilor
şi a lui Hristos auzindu-le,
purtătorule de lupte, cu sufletul te-ai rănit ca
un următor al lui Hristos; pentru aceea, lumea
şi trupul dispreţuind, auzi acestea:
Bucură-te, că ai urât bogăţia cea stricăcioasă,
Bucură-te, că ai împărţit bogăţia aceasta
săracilor;
Bucură-te, luptătorule împotriva îndulcirilor
pământeşti;
Bucură-te, mai înaltule decât bunătăţile cele
materialnice;
Bucură-te, că ai călcat pe toată lumea cu
picioarele;
Bucură-te, că ai dispreţuit mărirea cea
trecătoare;
Bucură-te, că ai trecut cu vederea floarea
tinereţii;
Bucură-te, că nu te-ai milostivit de frumuseţea
trupului;
Bucură-te, că nu ţi-ai cruţat cu nimic viaţa;
Bucură-te, vrăjmaşule neîmpăcat al trupului;
Bucură-te, că ai avut neîmpătimirea de către

toate;
Bucură-te, că ai luat biruinţa peste patimile
toate;
Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghe!
Condacul 5
Dumnezeiască iubire ai avut în inima ta,
Mucenice, şi foc al dragostei celei către Hristos;
de care, înfierbântându-ţi-se mintea, îndumnezeit cu totul şi înfocat te-ai făcut; şi pe toate
acestea de faţă ca un vis le-ai socotit, strigând
lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 5
Către închinătorul de idoli, Diocleţian, zicea
nevoitorul Gheorghe: “Pentru ce întârzii judecătorule şi nu-mi găteşti în
grabă toate chinurile? Căci
pe toate sunt gata a le primi
pentru Ziditorul meu”. De
aceea auzi:
Bucură-te,
nemăsurată
iubire către Dumnezeu;
Bucură-te, înfocată dorinţă către Hristos;
Bucură-te,
foc
nestins al dragostei celei
dumnezeieşti;
Bucură-te, iubirea cea neîncetată a Stăpânului;
Bucură-te, că pe toate leai dat şi pe Hristos L-ai
cumpărat;
Bucură-te, că, pentru
Dumnezeu, ai socotit desfătări toate cele dureroase;
Bucură-te, că ai biruit prin
dor dorul trupului;
Bucură-te, că ai stins văpaia prin văpaie;
Bucură-te, primitorul bunei desfătări;
Bucură-te, cel ce duhovniceşte iubeai şi împreună asemenea erai iubit;
Bucură-te, cel ce de sineţi cu totul te-ai
înstrăinat;
Bucură-te, că de Hristos cu totul te-ai apropiat;
Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghe!
Condacul 6
Cu totul s-a spăimântat tiranul de prea minunata bărbăţie a ta, Mucenice Gheorghe, şi de
cuvintele tale detunându-se, peşte uimit şi fără
de glas s-a făcut, căci nu avea ce să zică, nici nu
ştia să cânte Domnului: Aliluia!
Icosul 6
Luminat, o, Mucenice, în auzul tuturor în mjlocul luptei ai strigat: Unul este DumnezeuTreimea: Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt şi Hristos
este Dumnezeu. Pentru aceasta te binecuvântăm pe tine zicând:
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Bucură-te, strălucite al Treimii propovăduitorule;
Bucură-te, vesel trâmbiţător al credinţei;
Bucură-te, privighetoare cu dulce glas şi mult
viersuitoare;
Bucură-te, rândunea cântătoare şi răsunătoare;
Bucură-te, buze în cer tunătoare a Dumnezeirii
lui Hristos;
Bucură-te, limbă de miere curgătoare a iconomiei lui Hristos;
Bucură-te, al cuvântării de Dumnezeu,
propovăduitorule;
Bucură-te, ritor împodobit al credinţei;
Bucură-te, sirenă atrăgătoare a Părintelui;
Bucură-te, psaltire a Duhului bine răsunătoare;
Bucură-te, cel prin care adevărul s-a arătat;
Bucură-te, cel prin care minciuna s-a înfruntat;
Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghe!
Condacul 7
Mari după tot chipul sunt felurile chinurilor, pe
care le-ai suferit, Mucenice; căci, numai cugetând cineva la ele, i se frânge chiar inima. Dar
tu pe acestea le-ai suferit, cu bucurie cântând
lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 7
Tânăr cu vârsta, dar bătrân cu mintea, te-ai
arătat, o, Mucenice Gheorghe; pentru aceea şi
chinurile cu bărbăţie, ca şi cum altul le-ar fi pătimit, le-ai suferit cu vitează cugetare; de aceea
cântăm ţie unele ca acestea:
Bucură-te, că pântecele ţi-a fost împuns cu ascuţişul suliţei;
Bucură-te, că trupul cu vine de bou ţi-a fost
lovit;
Bucură-te, că ai fost bătut peste gură cu multe
toiege;
Bucură-te, că ţi-au fost legate mâinile cu
lanţuri;
Bucură-te, că ai fost tras pe roata cea cu
ascuţişuri;
Bucură-te, că pieptul tău cu pietre a fost strivit;
Bucură-te, că ai purtat încălţăminte înroşită în
foc;
Bucură-te, că ai petrecut trei zile în groapa cu
var;
Bucură-te, că ai băut înveninătoare băuturi;
Bucură-te, că ai locuit adeseori în temniţă;
Bucură-te, că ai fost pus în suliţe prea ascuţite;
Bucură-te, că ai luat sfârşitul prin sabie;
Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghe!
Condacul 8
Cu totul străine şi preamărite sunt toate minunile câte ai făcut, Mucenice Gheorghe, în luptele
tale şi, după suferinţe nenumărate, cu bărbăţie
mare şi cu putere, dând laudă lui Dumnezeu, ai
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cântat: Aliluia!
Icosul 8
Purtătorule de chinuri, având în pieptul tău întreg pe Hristos, Cel ce este minunat între sfinţi,
prin acesta lucrai minunile cele înfricoşătoare şi
mai presus de minte, de care noi înspăimântându-ne, cu mirare strigăm:
Bucură-te, cel ce vârfurile suliţelor ai nesocotit;
Bucură-te, cel ce ai biruit chinurile roţii;
Bucură-te, că te-ai arătat mai tare decât varul;
Bucură-te, că ai învins puterea veninului;
Bucură-te, că din mormânt ai ridicat pe un mort
dedemult;
Bucură-te, că ai înviat boul lui Glicherie;
Bucură-te, cel ce ai izbăvit un copil din
Bulgaria;
Bucură-te, cel ce ai scăpat un copil din Creta;
Bucură-te, cel prin care copilul a biruit;
Bucură-te, cel de care neguţătorii s-au oprit;
Bucură-te, cel ce ai primit stâlpul văduvei;
Bucură-te, că i-ai surpat pe zeii elinilor;
Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghe!
Condacul 9
Pe tine toată firea îngerilor văzându-te stând
în mijiocul luptei, tânăr şi putenic prin Hristos,
singur luptându-te, plesnind cu mâinile te laudă si bucurându-se, pe Domnul slăvea, cântând:
Aliluia!
Icosul 9
Ritor al dogmelor credinţei fiind, de trei ori fericite, şi minuni multe săvârşind, pe tine văzându-te popoarele pe pământ, către dumnezeiasca
credinţă a lui Hristos se îndemnau, şi se bucurau
cu duhul, strigând ţie unele ca acestea:
Bucură-te, priveliştea îngerilor;
Bucură-te, privirea oamenilor;
Bucură-te, îndulcirea puterilor cereşti;
Bucură-te, veselia oamenilor pământeşti;
Bucură-te, că te-ai făcut mărire cerului şi
pământului;
Bucură-te, că bucurie ai adus îngerilor şi
oamenilor;
Bucură-te, desfătarea frumoasă a lumii celei de
sus;
Bucură-te, lauda dumnezeiască a lumii celei de
jos;
Bucură-te, dulce strălucire a minţilor;
Bucură-te, dulce înfrumuseţare a sufletelor;
Bucură-te, cel prin care Biserica se veseleşte;
Bucură-te, cel prin care toata lumea dănţuieşte;
Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghe!
Condacul 10
Ceata demonilor, văzându-te pe tine, Mucenice,
că i-ai biruit pe ei prin luptă, căderea lor cu suspin amar o plângeau şi acestea ziceau: Cum a

biruit purtătorul de trup pe cei fără de trup şi lui
Dumnezeu cântă: Aliluia!
Icosul 10
Toiag de biruinţă mare şi atotputernic ai ridicat
asupra amăgirii elinilor, pentru aceasta şi purtător de biruinţă te numeşti, Mucenice Gheorghe,
de care noi, minunându-ne, spre laudă strigăm
unele ca acestea:
Bucură-te, pierzătorul demonilor;
Bucură-te, surpătorul elinilor;
Bucură-te, cel ce ai sfărâmat pe idolii cei
neînsufleţiţi;
Bucură-te, cel ce ai vădit meşteşugirile lor;
Bucură-te, că ai înfruntat stăpâniri şi
începătorii;
Bucură-te, căci cu vărsarea sângelui tău pe leviatan l-ai înecat;
Bucură-te, cel ce focul amăgirii l-ai stins;
Bucură-te, cel ce lăţirea politeismului ai
restrâns-o;
Bucură-te, înfricoşătorule arzător al capiştilor;
Bucură-te, preaputernicule sfărâmător al
idolilor;
Bucură-te, cel din a cărui pricină satana
suspină;
Bucură-te, cel prin care păgânismul oftează;
Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghe!
Condacul 11
Cetele tuturor sfinţilor întâmpinau, o, Mucenice,
sfânt sufletul tău, când se suia la ceruri, şi cu îngerii cântare de biruinţa lui Dumnezeu strigau
cu veselie, cântând împreună: Aliluia!
Icosul 11
Lumina cea neapusă a Sfintei Treimi o vezi nemijlocit, o, Gheorghe Mucenice, şi te bucuri
acum de bucuria cea adevărată, nesfârşită şi
negrăită, pentru chinurile ce ai suferit. Pentru
aceasta strig ţie:
Bucură-te, că te desfătezi în viaţa cea fără de
moarte;
Bucură-te, că te împărtăşeşti de lumina cea
negrăită;
Bucură-te, vorbitorule cu nematerialnicii îngeri;
Bucură-te, cel ce împreună petreci cu toţi sfinţii;
Bucură-te, că Împreună ai pătimit cu Hristos,
Cel ce a pătimit mai Înainte;
Bucură-te, că acum te-ai mărit împreună cu Cel
ce S-a preaslăvit;
Bucură-te, cel ce ai dobândit împărăţia cerurilor;
Bucură-te, cel ce te-ai împărtăşit de veşnica
mărire;
Bucură-te, cel ce porţi cununa cea neveştejită;
Bucură-te, cel ce ai luat după dar
îndumnezeirea;
Bucură-te,
neîncetat-văzătorule
al
lui
Dumnezeu;

Bucură-te,
dumnezeiescule
împreunămoştenitor al lui Hristos;
Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghe!
Condacul 12
Dar ai luat, Mucenicule, de la Dumnezeu, a vindeca patimile sufletelor şi ale trupurilor,pentru
aceasta, dă-le pe acestea şi nouă slujitorilor
Bisericii tale, celor ce de amândouă suntem lipsiţi, dar care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 12
Cu cântări de psalmi serbând amintirea şi luptele tale, Mucenice, te lăudam pe tine şi te binecuvântăm din suflet, ca pe un fierbinte apărător
al lumii, şi toţi cu cântările, ca si cu buzele, sărutându-te, strigăm către tine:
Bucură-te, comoara cea nefurată a săracilor.
Bucură-te, mare apărător al văduvelor;
Bucură-te, binefăcătorule în felurite împrejurări al credincioşilor;
Bucură-te, doctorule fără de plată al
bolnavilor;
Bucură-te, că te faci tuturor toate, pentru
Hristos;
Bucură-te, că scapi pe toată lumea din nevoi;
Bucură-te, grabnic ajutătorule al celor în nevoi;
Bucură-te, dulce mângâietor al întristărilor;
Bucură-te, izvorule nesecat al minunilor;
Bucură-te, curgere neâncetată a darurilor;
Bucură-te, minunea Bisericii celei din Lida;
Bucură-te, rugătorule şi mijlocitorule al
tuturor;
Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghe!
Condacul 13
O, Mucenice Gheorghe, nume dulce şi scump
tuturor credincioşilor, această scurtă laudă, ce
o aducem ţie, cu blândeţe primeşte-o, şi de tot
felul de întâmplări fereşte pe cei ce cântă lui
Dumnezeu: Aliluia!
(Acest condac se zice de trei ori.)
Apoi se repetă Icosul 1 şi Condacul 1.
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DESPRE CINSTIREA ICOANELOR
„...Învăţa-voi pe cei fărădelege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce...”
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instirea icoanelor nu este păcat sau
omnul nostru Iisus Hristos este Dumneidolatrie ci este mijlocul prin care ne
zeu, însă şi-a asumat şi natura umană,
manifestăm adoraţia noastră la adresa lui adică a trăit în timpul vieţii Sale ca om desăDumnezeu, Care din iubire pentru oameni vârşit, deci a avut şi o imagine a Sa ca orice
S-a întrupat, devenind El Însuşi om.
om. Această imagine poate fi reprezentată.
oi nu cinstim icoana ca obiect, ci
ărintele Savatie Baştovoi spune că a recinstim icoana ca reprezentare; altfel
fuza posibilitatea reprezentării lui Dumspus, nu cinstim materialul din care este nezeu în icoane înseamnă a tăgădui întrupafăcută icoana respectivă (lemn, sticla, etc), rea lui Dumnezeu. Acelaşi părinte defineşte
ci cinstim pe cel/cea pe care
icoana ca teologie în culori.
ea îl reprezintă (grecescul
„eicon” însemnând „chip”).
imeni nu pretinde că
ar putea să reprezinte
n rugăciunea principală
într-o icoană divinitatea lui
din Rânduiala pentru
Hristos Domnul.
binecuvântarea şi sfinţirea
icoanei Domnului nostru
echiul Testament interIisus Hristos, din Molitfelnic,
zicea orice imagine a
se precizează: “Am pus această
lui Dumnezeu şi orice intericoană înaintea Măririi Tale,
pretare a lui Dumnezeu, dar
nu îndumnezeind-o, ci ştiind
o făcea tocmai ca urmare a
că cinstea icoanei se suie la
faptului că Dumnezeu era
Cel zugrăvit pe dânsa”.
nevăzut, era vremea de dinainte de venirea Mântuitofântul Teodor Studitul
rului Hristos.
ridicându-se cu bărbăţie
contra
rău-credinciosului
u toate acestea, citându-l
împărat Leon Armeanul îi reaminteşte că
pe Părintele Cleopa (din
Mântuitorul Însuşi a dat chipul Său (ca o „Călăuză în Credinţa Ortodoxă”), în Vechiul
icoană) pe mahrama lui Avgar, împăratul Testament Dumnezeu Însuşi - Care a porunEdesei spre tămăduire din îndelungata-i cit categoric prin porunca I a Decalogului a
suferinţă, şi că „Sfântul Luca, Apostolul Dom- nu ne închina la idoli - a poruncit a se face
nului şi Evanghelistul, a închipuit cu mâinile chipuri de heruvimi, ceea ce înseamnă că
sale asemănarea Maicii Domnului şi a lăsat-o aceşti heruvimi lucraţi de mână de om sunt
neamului care l-a urmat” („Vieţile Sfinţilor”, icoane şi nu idoli (vezi Ies. 25, 18-22; 26, 31
Noiembrie, pag. 178).
ş.a.). Aceste icoane ale Vechiului Testament
se chemau “heruvimii slavei” (Evr. 9, 5), iar
tunci când stăm în faţa unei icoane, perdelele, covoarele şi alte obiecte din bisesimţim prezenţa celui reprezentat pe rica veche au fost făcute cu chipuri de heruea; când intrăm într-o biserică sau casă unde vimi, la porunca lui Dumnezeu (Ieş. 36, 8 şi
sunt icoane, înţelegem cuvântul Sfântului 37, 7-9; II Par. 3, 10-14; III Rg. 6, 23-28).
Ioan Damaschin care a spus: „Prin icoanele
ot Părintele Cleopa precizează că înaintea
vizibile suntem conduşi la contemplarea a
icoanelor din Vechiul Testament se aduceea ce este divin şi spiritual“.
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Pe data de 11 Aprilie 2010, în a doua
Duminică după Sfintele Paşti, Duminica
Sfântului Apostol Toma, parohia noastră
şi-a sărbătorit Hramul.
Ne-au stat aproape, părintele Dumitru
Coman, parohul Bisericii Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel din Melbourne şi părintele
ieromonah Iosif Costraş împreună cu toţi
rednicul de pomenire, Părintele nostru enoriaşii comunităţii noastre care au dorit
Cleopa mai spune că cinstirea acestor să ne fie alături la această sărbătoare.

ceau jertfe (III Rg. 3, 15), înaintea acestor
icoane ale heruvimilor se cântau lui Dumnezeu cântări de laudă şi de preamărire (Ps.
137, 1) şi că înaintea icoanelor din Vechiul
Testament se aprindeau candele, preoţii le
tămâiau cu mare cinste după porunca lui
Dumnezeu şi iudeii le venerau şi se închinau la ele (Ieş. 30, 6-8; 27, 20-21, Ios. 7, 6).

V

chipuri de heruvimi (ce erau în templu),
nu a fost dezaprobată niciodată de Domnul Hristos sau de Sfintii Apostoli; atât
Mântuitorul cât şi Sfinţii Apostoli au cinstit
şi s-au închinat în templu înaintea acestor
chipuri făcute de mâini omeneşti (Mc. 11,
7; FA. 24, 11 ş.a.).

A

şadar, de fiecare dată când venerăm
o icoană a lui Hristos sau a oricărui
sfânt sau eveniment sfânt reprezentat pe
ea, de fapt noi ne exprimăm prin aceasta
adorarea noastră către Dumnezeu; când
venerăm o icoană a unui sfânt ne exprimăm şi respectul pentru acea persoană,
dar ceea ce facem de fapt este să adorăm
pe Dumnezeu, Care a permis această sfinţenie omului respectiv şi care S-a manifestat prin el.

Octavian Bebe Ciociu
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Pagini din jurnalul unui Pelerin
Cu acest număr inaugurăm rubrica „Pagini din Jurnalul unui Pelerin”. Mulţumim
pe această cale doamnei Maria Chirculescu, directoarea Agenţiei de Turism Miriam
din România pentru materialele puse la dispoziţie. Dacă sunteţi interesaţi în
acest fel de turism, accesaţi site-ul agenţiei la adresa:
www.miriamturism.ro
Vom încerca să publicăm şi noi detalii privitoare la diferitele pelerinaje ortodoxe
organizate de această agenţie.

Peştera Sfintei Maria Egipteanca – Iordania

“

Plângând în locul unde stăteam, am văzut sus icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu stând în perete, şi am zis către ea, cu ochii şi cu mintea fără de abatere privind:
“O, Fecioară, Stăpână, care ai născut cu trup pe Dumnezeu Cuvântul! Ştiu cu adevărat, ştiu că nu
este cu cuviinţă, nici cu plăcere ţie ca să privesc eu desfrânata, cea atât de necurată, spre cinstită
icoana ta, a Preacuratei şi pururea Fecioarei Maria, care ai
sufletul şi trupul curat. Şi cu
dreptate este ca eu, desfrânata
şi urâta, să fiu lepădată de la
fecioreasca ta curăţenie. Dar de
vreme ce am auzit că pentru
aceasta Dumnezeu S-a făcut
om, pe care L-ai născut, ca să
cheme pe cei păcătoşi la pocăinţă, ajută-mi mie, care, fiind
singură, nu am de la nimeni
ajutor. Porunceşte ca să-mi
fie şi mie neoprită intrarea în
biserică şi nu mă lipsi de a vedea cinstitul Lemn, pe care cu
trupul S-a pironit Dumnezeu, Cel născut din tine, Care
şi-a dat Sângele Său pentru
a mea izbăvire. Porunceşte, o,
Stăpână, ca şi mie nevrednicei
să mi se deschidă uşa, spre închinarea dumnezeieştii Cruci,
şi să-mi fii tu mie mijlocitoare
preavrednică de credinţă către Cel ce s-a născut din tine.
Căci de acum nu-mi voi mai
întina trupul cu nici un fel de
faptă a necuratei desfrânări.
Că, după ce voi vedea Lemnul cel Sfânt al Crucii Fiului Tău, mă voi lepăda cu
totul de lume şi de cele din
ea şi îndată voi ieşi, oriunde,
tu singură ca o chezăşuitoare a mântuirii mele, mă vei povăţui pe mine”.
upă această rugăciune fierbinte, Maria Egipteanca – cea care încercase de trei ori să
intre în Biserica Sfântului Mormânt în ziua praznicului Înălţării Sfintei Cruci şi de trei
ori fusese respinsă de o putere nevăzută, reuşeşte să intre, să se închine şi apoi se întoarce
la icoana Maicii Domnului – mijlocitoarea sa. (Icoana se află şi acum în capela greacă din
stânga intrării în biserică, înainte de coloana crăpată de Sfânta Lumină). Se întoarce pentru
a-şi ţine promisiunea şi spune: „... Acum este vremea, Stăpână, să fac ceea ce prin mijlocirea ta
am făgăduit. Acum oriunde voieşti, povăţuieşte-mă şi să-mi fii mie de aici înainte învăţătoare spre
mântuire, povăţuindu-mă la calea pocăinţei”. Acestea grăindu-le, am auzit un glas de departe
strigând: “De vei trece Iordanul, bună odihnă vei afla”.
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C

hiar în aceeaşi seară, Maria se îndreaptă spre albia Iordanului, se împărtăşeşte în Biserica Sfântul Ioan Botezătorul cu Trupul şi Sângele Domnului,
mănâncă o jumătate din cele patru pâini pe care le
luase cu ea, bea apă din Iordan, doarme pe pământul gol şi dimineaţa, povăţuită de Maica Domnului
(care o va îndruma permanent în cei 47 de ani de
pustnicie), trece apa şi se adânceşte în pustiul Iordanului. 47 de ani, în care nu a văzut nici om nici animal, ci doar s-a luptat cu patimile sale în singurătate
şi şi-a plâns păcatele tumultoasei tinereţi trăite în Alexandria.
ână acum, în Aprilie 2010, n-am ştiut că Sfânta
Maria Egipteanca s-a nevoit atât de aproape – la
câteva sute de metri - de locul în care poporul ales a
intrat în Ţara Caananului traversând Iordanul; locul
in care Sfântul Prooroc Ilie s-a urcat la Cer cu carul
de foc, acelaşi cu locul în care Domnul nostru Iisus
Hristos a fost botezat de către Ioan (Betaraba, Betania dincolo de Iordan). Relief dezolant, la minus 350
metri sub nivelul mării (suntem la câţiva kilometri
de Ierihon, cel mai jos loc de pe pământ), cu climat
dificil, cu temperatură care urcă frecvent până la 45
grade celsius ziua, cu aer uscat şi fierbinte... Acum
în Aprilie sunt încă pâlcuri de verdeaţă datorită izvoarelor din zonă (nu degeaba Sfântul
Ioan Botezătorul a ales acest loc pentru a boteza cu
apă), dar probabil prin Iulie-August totul va fi pârjolit. Doar oaza Jerihonului, de dincolo de Iordan,
aminteşte de Ţara Făgăduinţei...
eştera în care s-a ascuns de lume, povăţuită de
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, se află
pe un versant vertical nu prea înalt, dar pelerinul
modern nu are cum ajunge acolo sus decât pe scara
de lemn montată de arheologii iordanieni. Ghidul
nostru musulman – arheolog şi el - ne-a arătat de
departe intrarea în grotă din peretele galben şi a dat
să plece mai departe, către dealul Sfântului Ilie, pe
un traseu clar stabilit pentru vizitatori. A rămas însă
mirat şi apoi consternat de hotărârea cu care noi am pornit-o către peşteră! Nu ştiu cum
se căţăra Sfânta Maria Egipteanca, câtă agilitate îţi
trebuie ca să urci un perete vertical şi fără vegetaţie, dar odată intrat în peşteră, ţi-e bine!!! Trei cămăruţe în care este mai răcoare, în care aerul are altă
consistenţă! Trei cămăruţe mici şi goale, în care în
primii 17 ani a mai mâncat din cele 3 pâini împietrite cu care a venit aici, iar mai apoi s-a hrănit cu
verdeţurile pustiei. Aici, în această grotă “m-am sălăşluit, aşteptând pe Dumnezeu, Cel ce mă mântuieşte de
neputinţa sufletului şi de vifor, pe mine, ceea ce mă întorc
către El”. Primii 17 ani “am petrecut în pustia aceas-
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ta, ca şi cu nişte fiare cumplite luptându-mă cu
poftele mele nebuneşti. Pentru că, începând să
gust hrană, îmi venea dor de carne şi de peşte, pe
care le aveam în Egipt. Însă doream şi băutura
vinului iubită de mine, pentru că mult vin beam
când eram în lume; iar aici, neavând nici apă,
cumplit mă ardeam de sete şi cu nevoie răbdam.
Încă mi se făcea şi dor de cântece desfrânate, care
foarte mult mă sileau să cânt cântece diavoleşti,
cu care mă deprinsesem. Dar îndată lăcrimând
şi în piept bătându-mă, îmi aduceam aminte de
făgăduinţele pe care le-am făcut când am ieşit
în pustia aceasta şi mă duceam cu gândul înaintea icoanei Preacuratei Născătoare de Dumnezeu, ajutătoarea mea. Înaintea ei plângeam,
rugând-o să izgonească de la mine gândurile
acelea, ce-mi tulburau ticălosul meu suflet. Iar
după ce deajuns plângeam şi mă băteam în piept
cu osârdie, atunci vedeam o lumină ce mă lumina de pretutindeni şi mi se aducea o alinare, care mă scotea din întreitele valuri ale
ispitelor”. Iar dacă primii 17 ani de pustiu
au izbăvit păcatele celor 17 ani de viaţă desfrânată din Alexandria, cum or fi fost următorii 30 de ani petrecuţi în această peşteră,
în care Sfânta Maria Egipteanca, cea neştiutoare de carte a deprins de la îngeri cuvinte
„din Scriptură, de la Moise şi de la prooroci
şi din cartea psalmilor” ş a căpătat darul vederii cu duhul şi putinţa de a se ridica de la
pământ în timpul rugăciunii...
hidul nostru iordanian a plecat, iritat
probabil de faptul că „pierdem timpul”
aici, situl arheologic fiind vast. Fur 2-3 minute de linişte, stau în peşteră şi mă uit prin
deschizătura ei spre oaza verde a Ierihonului din depărtare – aici este un alt Munte al
Ispitirii, aşezat simetric faţă de albia Iordanului. Nu vezi oameni, dar ştii ca acolo este
lumea (Ierihonul, cea mai veche localitate
de pe Pământ, atestată de 10.000 de ani). Cu
ce tărie poţi să rezişti să nu fugi către lume,
uitâdu-te în fiecare zi spre ea? – peştera nu
este sub nisipul deşertului, este deasupra lui
şi îţi oferă o perspectivă amplă. Cu ce dăruire te poţi lăsa în voia Maicii Domnului, respectând un jurământ dat în disperare, sub
străfulgerarea Duhului Sfânt? Ce greutate
are un cuvânt dat, care îţi întoarce viaţa că-
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tre negarea absolută, totală, a celei anterioare? Cât de adânc a fost păcatul care să ceară
o asemenea curăţire? Cât de adâncă poate fi
pocăinţa, care în final îţi aduce Lumina care
te tămăduieşte zilnic, pentru ca mâine să o
iei de la capăt în lupta cu proprii tăi demoni?
Cât de puternică trebuie să fie frica de tine
însuţi ca să te izolezi astfel, tăindu-ţi orice
posibilitate de a recădea în păcat? De ce noi
nu conştientizăm urâciunea vieţii noastre,
aşa cum a facut-o ea? Ce s-a pervertit atât în
sufletul nostru, de nu ne găsim puterea de a
ne promite Domnului (măcar pentru câteva
minute pe zi) şi de a respecta promisiunea?
Ea a lăsat totul la vârsta de 12 ani - părinţi,
casă, oraş... - pentru viciul ei, desfrânarea
(nici nu cerea plată!), pentru ca apoi să lase
dintr-o dată acea viaţă rea, pentru Domnul!
Nu a acceptat jumătăţi de măsură niciodată,
nu a trişat. A ştiut să ceară ajutor divin şi a
rezistat. Om a fost şi ea, ca şi noi. Pustia ei
a fost în Iordan, a noastră în milocul lumii –
noi de ce fugim de noi înşine, de ce nu ştim
să ne privim în faţă?
a 600-700 m de albia actuală a râului
Iordan, deviată de un cutremur faţă de
cea de acum 2000 de ani, la capăt de sit arheologic de maximă importanţă – locul Botezului Mântuitorului nostru este cel de-al
treilea loc de închinare al creştinătăţii, după
locul naşterii (Bethleem) şi locul Patimilor
şi al Învierii Domnului (Ierusalim), vrândnevrând, peştera Sfintei Maria Egipteanca
ne e loc de introspectie, în arşiţa primăverii
iordaniene.

L

„ Ispitele sufletului şi patimile trupului leai tăiat cu sabia postului, păcatele gândului cu tăcerea sihastriei le-ai înecat şi cu
curgerile lacrimilor tale ai adăpat toată
pustia şi ne-ai odrăslit nouă roadele pocăinţei.Pentru aceasta cinstim pomenirea ta
şi îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia” (Condac 6 – Acatistul Sfintei Maria Egipteanca)

MIRIAM TURISM este o agenţie
de turism profilată pe organizarea de
programe cu tematică ortodoxă, ce oferă
pachete de servicii pentru Rusia, Ucraina,
Crimeea, Israel, Iordania şi Egipt - ca
singurele ţări în care a trăit Mântuitorul
nostru în cursul vieţii Sale pământeşti;
Grecia; Turcia şi Italia primilor creştini şi
a marilor sfinţi părinţi; Etiopia, India - ţări
în care au propovăduit apostolii; Alaska,
Japonia, Finlanda şi sfinţii misionari...
Am aflat pentru dumneavoastră locuri
de puternică trăire duhovnicească, în care
domneşte duhul sfinţeniei, al bunei cinstiri
şi al negrăitului har… Şi dacă Domnul
ne va ajuta în continuare, vom încerca
să-I descoperim lucrarea pe noi şi noi
meleaguri...
... Veniţi şi veţi vedea ! (Ev. Ioan, 1, 39)

ETIOPIA CREŞTINĂ
1-14 Octombrie 2010

Ziua 1 – Sosire Addis Ababa
Ziua 2– Turul oraşului (Catedrala Sfântul
Gheorghe, Muzeul Naţional, Muzeul Etnologic,
Muntele Entoto)
Ziua 3 – Mănăstirea Debre Libanos, Cheile
Nilului Albastru la Debre Markos
Ziua 4 – Bakir Dar, Cascada Nilului Albastru
Ziua 5 – Lacul Tana, Insula Bahir Dar,
Mănăstirile Gorgora-Godar
Ziua 6 - Turul oraşului Gondar
Ziua 7 – Spre Axum – cheile râului Tekeze
Ziua 8 – tur Axum – Muzeul Arheologic,
Catedrala Sfânta Maria din Sion, câmpul
obeliscului
Ziua 9 – Axum – Yeha Temple – Debre Damo
– Adigra
Ziua 10 – spre Lalibela
Ziua 11 – Lalibela
Ziua 12 – Lalibela – Dessie
Ziua 13 – Addis Abeba
Ziua 14 – Addis Abeba – Catedrala Sfânta
Treime, Biseria Be-ata Mariam

Informatii si inscrieri la:
www.miriamturism.ro,
email:miriamturism@yahoo.com

ITALIA ŞI FRANTA PRIMELOR
VEACURI CRESTINE
Perioada: 17 – 30 Octombrie 2010

ZIUA 1 – ROMA – Sfânta Liturghie la Biserica
Ortodoxă Română din Roma, Catedrala Sfântul
Petru, Vatican
ZILELE 2-4 - ROMA – Colosseumul, Biserica
Sf Pavel şi Biserica Tre Fontane, Biserica Santa
Maria Magiore, Biserica Santa Scala, Biserica
Santa Croce in Gerusaleme, Biserica San Pietri
in Vincoli, Biserica San Giuseppe, Biserica
San Giovanni in Laterano, Biserica Santi XII
Apostoli, Biserica Sf Cosma şi Damian.
ZIUA 5 - SALERNO, AMALFI, BENEVENTO,
BARI – Salerno (mormântul Sf Ap şi Ev Matei),
Amalfi (moaştele Sf Ap Andrei), Benevento (Sf
Ap Bartolomeu), Bari (moaştele Sf Nicolae)
ZIUA 6 - LANCIANO, ORTONA, LORETO
– Termoli (moaştele Sf Ap Timotei), Lanciano
(minunea din sec 8, când in timpul Sf Liturghii,
pentru necredinta preotului slujitor, pâinea
s-a transformat in carne, iar vinul in sange. Se
păstrează până astăzi aceste relicve), Ortona
(moaştele Sf Ap Toma), Loreto - vizita la Casa
Maicii Domnului.
ZIUA 7 - RAVENNA, VENETIA
ZIUA 8 – VENETIA - Sf Liturghie la parohia
ortodoxă română din Venetia-Mestre. Apoi:
Biserica Santa Lucia (cu moaştele Sf Lucia;Sf
Prooroc Ieremia), Biserica San Marco (cu
moaştele Sf Ap. şi Ev. Marcu), Biserica San
Zaccaria (moaştele Sf Zaharia şi Sf Atanasie cel
Mare), Biserica San Giovanni Bragora (moaştele
Sf Ioan cel Milostiv, cotul Sf Ap Iacov, degetul
Sf. Ioan Botezatorul), Biserica San Giacomo
Maggiore (moaştele Sf Iacov cel Mare)
ZIUA 9 - MILANO şi Padova Padova (moaştele
Sf Ap şi Ev Luca - Biserica Santa Giustina)
Milano vizităm: Biserica Sant Ambrogio
(moaştele Sf Ambrozie şi capul Sf Ap Barnaba),
Biserica Santa Maria delle Gratie (fresca Cina
cea de Taina a lui Leonardo da Vinci), Domul
din Milano
ZIUA 10 - SF MARE MC DIMITRIE,
IZVORÂTORUL DE MIR: TORINO, GENOVA Torino (Giulgiul din Torino), Genova - Catedrala
San Lorenzo (moaştele Sf Ioan Botezatorul şi cu
mâna Sf Ana), Chiesa degli Armeni unde este
Sacro Volto (icoana Mântuitorului a regelui
Abgar de la Efes)
ZIUA 11 - COASTA DE AZUR, MARSILIA
ZIUA 12 - MARSILIA - Mănăstirea Sf Victor
din Marsilia, Tarascon (moaştele Sf Marta, sora
Mariei)
ZIUA 13 – GENOVA
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Spovedanie
Citind viaţa Sfântului Apostol Pavel
Citind despre adânca înţelepciune a Sfântului Apostol Pavel, despre puterea lui
de a discerne adevărata învăţătură creştină în timpul
şi lumea plină de frământări
a nenumăratelor influenţe
păgâne sau a fanatismului
religios uscat, iudaic, în care
spiritul uman plin de această influenţă cu mare uşurinţă putea aluneca spre devieri
de la adevăratul sens al învăţăturii creştine – care este
iubirea de Dumnezeu şi iubirea de fraţi, mă gândeam
cu umilinţă la adânca mea
neştiinţă şi cât de jos pot
fi eu faţă de aceste piscuri
însorite ale Sfintei Biserici,
dar chiar faţă de aceşti teologi învăţaţi care au studiat
cu profunzime de gândire adâncimea sensurilor
Evangheliei.
Şi fiindcă am intitulat
această meditaţie Spovedanie, vă voi mărturisi că eu
am citit foarte puţin, nu am
cu ce să mă laud în privinţa
documentării mele. Religiozitatea mea a pornit de la
comparaţia pe care eram nevoită să o fac, citind luptele
şi biruinţele sfinţilor şi am
văzut că ei nu se luptau cu
cei din jurul lor şi nici nu-i
socoteau vreodată pe vreunii dintre aceştia duşmani.
Ci, cunoscând patimile şi neajunsurile firii omeneşti, se
luptau să biruie în sine înşişi
pe aceşti duşmani ai sufletului nostru care se nasc din iu-
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birea de noi înşine, adică mândria şi iubirea de trup. În acest
fel am început să observ la mine (care mă credem plină de
virtuţi) că nu pot suporta defectele altuia, că sunt destul de
subiectivă în aprecierea mea despre mine sau despre aproapele meu, că sunt dominată de patima mâniei, că nu am răbdare şi nici o înţelegere adâncă, ci judec lesne pe altul după
impresii sau după ce mi-au relatat alţii. Că pun spiritul estetic mai presus de iubirea faţă de altul, că sunt suspicioasă şi
că deseori mă îndoiesc de buna intenţie a celuilalt. Din toate
acestea se naşte nevoia de a mă plânge de altul sau de a-l judeca măcar în gândul meu. Nu mai vorbesc de vechile înclinaţii ale trupului cultivate din
copilărie prin grija mamei de
a ne da să mâncăm ce-i mai
bun, dorinţa de confort sau
impulsurile cele fireşti care
domină imaginaţia, făcând
tot soiul de asociaţii pe acelaşi fond al simţurilor. Toate
acestea şi altele nenumărate
m-au dus la concluzia că firea mea, a naturii mele, este
o fire bolnavă, că sufletul
meu suspină după vindecarea acestei firi care îl ţine încătuşat ca într-o temniţă întunecoasă departe de lumina
Harului Divin. Cea mai grea
luptă este însă în relaţiile cu
aproapele. Când ai în preajma ta oameni „educaţi“, aceştia
nu devin prea incomozi. Uneori însă trebuie să te izbeşti de
oameni needucaţi care nu ştiu să-şi ascundă cu grijă impulsurile fireşti şi care devin brutali sau grosolani. Firea mea
gingaşă are mult de suferit de pe urma acestor atingeri ale
realităţii.
În decursul vieţii mele am întâlnit oameni însinguraţi care
au ajuns la o purificare lăuntrică, am întâlnit teologi iluminaţi de o gândire înaltă, dar nu am întâlnit în nici unul pe
Iisus, dornic de a vindeca, pe Iisus preocupat de a lega rănile pricinuite de tâlharii nevăzuţi, care ne lovesc în propriile
noastre slăbiciuni, pe Iisus prietenul cel statornic mereu cu
grijă pentru celălalt.
Şi am suferit mereu, însetată după acest Iisus – doctor sufletesc – pe care aş dori să-L întâlnesc în celălalt, în ceilalţi.

Atunci m-am adresat lui Iisus Cel crucificat, Cel înviat, lui
Iisus Împărat al inimii mele şi I-am spus că nu sunt vrednică
de El, fiindcă nu m-am dezlipit de făpturi şi de viaţa pătimaşă. L-am rugat să mă facă să doresc ceea ce în mod firesc nu
doresc, să iubesc ceea ce în mod firesc nu pot iubi. Şi Îl simt
ca pe adevăratul meu prieten.
Atunci, când frica de realitatea cumplită în care mă zbăteam mă muşca veninos, L-am strigat şi nădăjduiesc că mă
va vindeca.
Dar, în concluzie, raportând starea mea sufletească la ceilalţi fraţi am impresia că nu sunt singura care nu întâlnesc în
celălalt pe Iisus, ci doar un străin cu maniere mai mult sau
mai puţin cizelate, preocupat de ale sale. Şi, dacă unii dintre
fraţi vor crede că greşesc, le cer iertare.
Dumnezeu pune în preajma noastră oameni incomozi
pentru noi, opuşi ca fire, ca educaţie, ca noi să rezolvăm relaţiile dintre noi şi ei într-un mod creştin şi nu ca să fim din nou
victimele omului cel vechi din noi, care rezolvă problemele
relaţiilor cu altul din punct de vedere al eului său propriu.
Chiar şi firea noastră proprie este incomodă în năzuinţele
noastre către perfecţiunea creştină, ea preferând tot ce-i plăcut şi uşor. În preajma mea este o vecină care şi-a făcut un
sistem din a-mi cere mereu să-i dau câte ceva care se găseşte greu sau să-i fac servicii care mă incomodează. Adeseori
am fost ispitită să o judec. Într-adevăr, din punct de vedere
al relaţiilor obişnuite dintre oameni acest mod pare abuziv,
dar din punct de vedere spiritual este un mod de a aplica
învăţătura Mântuitorului: „Dacă cineva îţi cere haina, dă-i şi cămaşa; dacă cineva te obligă să mergi cu el o mie de paşi, mergi cu
el două mii“. În această situaţie intervine şi propria mea fire
care găseşte logic ceea ce este obişnuit între oameni, această
lege ieşită din instinctul de conservare, care este firească, dar
a fi creştin înseamnă să-ţi învingi firea, să faci pe deasupra
ei ceea ce îţi porunceşte Dumnezeu. Nu spun că acest lucru
este uşor, fără ajutorul lui Dumnezeu este extrem de greu
sau chiar imposibil. Ţi se pare insuportabil să rabzi un lucru
pe care îl crezi nedrept, dar iubirea îţi cere acest lucru. Prin
răbdare şi rugăciune învingem răul din noi înşine şi din cel
care ne incomodează.
O altă vecină nu se poate stăpâni să se plângă de incomodarea pe care i-o fac cele câteva animale pe care le am
în preajma mea. M-am silit să-i fac tot felul de servicii şi am
răbdat adeseori aluziile răutăcioase cu privire la aceasta. Am
auzit că plângerile ei către diferite persoane mi-au creat o atmosferă defavorabilă şi am înţeles că aceasta este o plată pentru slăbiciunea mea, că greşind în modul meu de a raţiona
am intrat într-o situaţie încurcată, fără ieşire. La început mi se
părea greu de suportat contrastul între declaraţiile de simpatie ale vecinei mele şi neputinţa ei de a răbda unele incomodări care rezultau din convieţuirea noastră în comun. Fireşte,

oricine dintre oameni ar fi
tentat să-i dea ei dreptate şi
nu mie. Dar din această experienţă eu pot trage folosul
spiritual al umilirii de mine
însumi şi al răbdării, până ce
ea va înţelege că pe cel neputincios este mai bine să-l
ajuţi decât să-l învinovăţeşti,
să-l mângâi decât să-l loveşti
plângându-te de el tuturor
sau făcându-i viaţa aspră şi
neliniştită prin tot soiul de
aluzii răutăcioase. Este adevărat că sunt vinovată, de
aceea eu trebuie să rabd toate aceste lucruri care mie îmi
folosesc pentru a avea tăria
să recunosc adevărul şi sămi duc osânda ca tâlharul cel
înţelegător. Iată două cazuri
în care Dumnezeu trebuie
să fie învingător: în primul
trebuie să fie învingătoare
iubirea; în cel de-al doilea,
dreptatea. Ar putea învinge
iubirea şi în cazul din urmă,
dar acest dar al iubirii ar trebui să-l aibă vecina mea. Din
iubire ea ar putea să tacă în
loc să se plângă şi tot din iubire ar putea să mă scuze în
loc să mă acuze. De aici pot
învăţa că şi eu pot face ori
una ori cealaltă, când este
vorba să aleg între dreptate
şi iubire; dar, dacă eu vreau
să-l judec pe aproapele meu
după dreptate, nu pot să-I
cer lui Dumnezeu să mă judece pe mine cu indulgenţă
şi iubire, ceea ce doresc din
tot sufletul.
Georgeta Grigoriu
România
După:
www.flacaracredintei.ro
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Istoria în colecţii...
Decoraţiile Domnitorului Cuza

D

upă Unirea Principatelor Române, colonelul Alexandru Ioan Cuza, devenit domnitorul Alexandru Ioan I (nume sub care a semnat toate actele oficiale şi decretele),
a încercat să creeze un sistem naţional de decoraţii. Tentativa a eşuat datorită opoziţiei
Imperiului Otoman (la acea dată, România era încă vasala acestuia şi instituirea de decoraţii a fost considerată gest de independenţă). Totuşi, Domnitorul a bătut decoraţia „Pro
Virtute Militari” şi a încercat să instituie „Ordinul Unirii” şi două medalii din argint,
„Virtutea Militară” şi “Devotamentu şi Curajiu”.

1.

Prima decoraţie, “Pro Virtute Militari” era menită să onoreze supravieţuitorii luptelor din Dealul Spirii (din Septembrie 1848). Medalia prezintă pe avers o acvilă cu o
cruce pe cap, care are pe piept un mic scut cu capul de bour şi steaua între coarne. Acvila
ţine în gheare spada şi sceptrul, însemnele puterii şi suveranităţii. Marginal se află textul: „Pro Virtute Militari”. Pe revers putem citi: “15 Septembrie 1948 Dealul Spirei”. Deşi
a fost bătută în 1860 această decoraţie a fost distribuită abia sub regimul Locotenenţei
Domneşti (care a condus ţara după abdicarea lui Cuza şi până la instaurarea lui Carol I),
în primăvara anului 1866.

2.

Piesele “Ordinului Unirii” au fost
comandate la Paris, la cunoscuta casă de bijuterii Krétly. Aceasta produce un model
(cu cruce repetată, emailată albastru) care este imediat acceptat de domnitor şi, pe baza
acordului său, se va efectua o comandă pentru 1000 de exemplare. Ordinul era prevăzut
să aibă cinci grade: Cavaler, Ofiţer, Comandor, Mare Ofiţer şi Mare Cruce.

C

uza hotărâse ca distincţia să se numească “Ordinul Unirii”, urmând să fie instituită
şi acordată pe 24 Ianuarie 1864, dată la care se împlineau cinci ani de la alegerea sa
ca domnitor şi al Ţării Româneşti, moment ce marca de fapt Unirea celor două Principate
Române. Deviza ordinului era: “GENERE ET CORDRES FRATRES” (“FRAŢI PRIN
ORIGINI ŞI SIMŢIRI”), iar pe avers erau cifrele 5 şi 24, date care marcau dubla alegere a
domnitorului pe tronurile de la Iaşi şi Bucureşti.
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N

eputând institui şi acorda legal ordinul, Cuza se va mulţumi să înmâneze câtorva
dintre apropiaţii săi câteva însemne, dar nu ca o decoraţie propriu-zisă ci ca pe
un cadou personal, marea majoritate a însemnelor rămânând depozitate în pivniţele
palatului domnesc.

A

ceste piese, uşor modificate, au devenit mai târziu însemnele gradelor primului Ordin
Naţional înfiinţat de către domnitorul Carol I, sub numele de “Steaua României”.

În imaginea de mai jos este prezentat Ordinul Unirii în grad de Comandor.

3.

Medalia “Virtutea Militară” era din argint având
formă circulară. Medalia avea pe avers efigia
domnitorului şi marginal textul: „Alessandru Ion I 1864”,
iar pe revers inscripţia „Virtutea Militara”. Însemnul era
surmontat de o coroană regală heraldică.

4.

Medalia „Devotamentu şi Curajiu” a fost
instituită după catastrofalele inundaţii din
sudul ţării, din primăvara anului 1864. Avea pe
avers efigia domnitorului înconjurată de textul:
„Alessandru Ion I 1864” iar pe revers textul:
„Devotamentu şi Curajiu” înconjurat de lauri.
Medalia era surmontată de o cunună de lauri la care se ataşa panglica; pentru ambele
medalii, culoarea panglicii este necunoscută.
a şi însemnele “Ordinului Unirii”, nici aceste două medalii nu au fost instituite legal
şi, prin urmare, nici conferite oficial.

C

„

Virtutea Militară” va reapare ca decoraţie
(într-o formă modificată) datorită lui Carol
I care deşi aflat în continuare sub suzeranitatea
turcească, va reuşi totuşi să instituie decoraţiile
“Virtutea Militară” şi “Bene Merenti” precum
şi însemnele onorifice pentru 18 şi 25 de ani
de serviciu în armată. Dar despre acestea vom
vorbi în numărul viitor.
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Istoria în colecţii...
Timbrele Domnitorului Cuza
Emisiunea „Principatele
Unite”

de sus inscripţia POŞTA ROMÂNĂ, iar
în partea de jos valoarea (tot în parale)
în litere. Valoarea în cifre apare în cele
l treilea set de timbre apărut pe patru colţuri. Aceste mărci nu au circumeleagurile româneşti (după „Cap lat şi au fost stocate în tezaurul Poştei.
de Bour” – emisiunea întâia şi a doua), De aceea ele se găsesc numai în stare
a fost „Principatele Unite“ (în 1862). Se- neobliterată (neştampilată).
ria are trei valori, în care apar stemele
reunite ale celor două Principate RomâMărcile Cuza „circulate”
ne, vulturul şi bourul, şi goarna Poştei.
Întrucât Ţările Române se aflau încă
sub suzeranitate turcească (şi nu aveau
dreptul la monedă naţională), valorile
celor trei timbre (de 3, 6 şi 30) erau în
parale. Acestea au fost primele mărci
poştale „franco” româneşti („franco”
înseamnând că plata poştei s-a făcut
rimele mărci poştale care au circuanticipat).
lat, având inscripţia „Poşta Română” au fost cele din emisiunea „Alexandru Ioan Cuza” din 9/21 Ianuarie 1865,
formată din trei mărci poştale nedantelate, şi reprezentau profilul domnitorului Cuza, cu efigia în oval şi cu faţa
înspre dreapta. Aceste timbre au fost
scoase din uz după abdicarea domnito			
rului Cuza (11 Februarie 1866).
Mărcile Cuza „necirculate”
(primele mărci poştale cu inscripţia
e remarcat că toate aceste serii
„Poşta Română”)
au fost litografiate în culorile
Tricolorului Românesc.

A

P

D

Î

n 1864 a fost tipărită emisiunea cunoscută sub numele de „Cuza necirculate”, formată din trei mărci nedantelate de 2, 5 şi 20 de parale. Timbrele reprezentau profilul domnitorului
Cuza cu efigia în cerc, aveau în partea
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Pagina Micuţului Creştin
adevărat liber şi puternic, apărându-i şi pe cei
din jurul său cu iubirea,
credinţa şi rugăciunile
sale:
“Acela este cu adevărat
liber, care trăieşte pentru
Hristos. El se află deasupra tuturor nenorocirilor.
Dacă el însuşi nu-şi va
face rău, atunci niciodată
altul nu va fi în stare să-i
facă”, spunea Sfântul
Ioan Gură de Aur.

Dragi copii, continuăm istoria numelor. . . numărul acesta al revistei noastre, nume ce încep cu literele B şi C.
- vine din slavă şi înseamnă “dăruit de Dumnezeu”, “darul Domnului”. Numele
acesta aminteşte de fapt că fiecare om este un
“dar” ceresc pentru toţi cei din jurul său iar,
fiecare copil, cu numele de Bogdan sau nu,
este pentru părinţii săi, cel mai frumos dar
pe care aceştia l-au primit de la viaţă şi de la
Dumnezeu. Iar atunci când copilul este bun
şi ascultător, bucuria şi mulţumirea părinţilor sunt cu atât mai mari, şi “darul”cu atât
mai însemnat: “Fiecare are de la Dumnezeu darul său”. (1 Corinteni 7, 7).
- vine din limba germană şi înseamnă
“bărbat”, “om liber”, amintindu-ne că omul
trebuie să dovedească mult curaj şi bărbăţie pe valurile vieţii şi în lupta cu ispitele şi
greutăţile de tot felul. În credinţă, omul găseşte tăria şi răbdarea de a învinge, eliberându-se de patimi şi ispite, devenind un om cu

– este adaptarea numelui spaniol
Caterina (derivat de la
Ecaterina).
- vine din limba greacă şi înseamna”pur”, “curat”. Derivate:
Caterina, Cătălina, Cătălin, Catinca, etc.
(+250) a fost o tânără creştină,
distinsă prin averea şi neamul său. Fiind de
neam ales şi având o cultură vastă, a fost obligată să poarte o dispută cu învăţaţii vremii,
chemaţi anume de împărat, iar parte din ei,
impresionaţi de adevărurile rostite de Sfântă,
s-au creştinat. Pe atunci, creştinii erau persecutaţi, iar Sfânta, mărturisindu-şi credinţa în
Hristos, a fost condamnată la moarte. Sfintele
sale moaşte se păstrează la Mănăstirea ce îi
poartă numele, ridicată pe Muntele Sinai de
către Sfânta Elena.
Sfânta Ecaterina este ocrotitoarea studenţilor
şi a tinerelor fete şi este prăznuită la data de
25 Noiembrie.
- vine din latină şi înseamnă “divin”, amintindu-ne că fiecare om poartă ceva
divin în el. Sufletul şi conştiinţa lui tresaltă
în prezenţa lui Dumnezeu, în tot ceea ce el
este şi face. Omul a fost creat “după chipul lui
Dumnezeu”, dar nu în sensul unei asemănări
fizice, ci a trăsăturilor sufleteşti, capabili fiind
de iubire, pace, înţelegere şi lucruri bune.
“A zis Dumnezeu: Să facem om după chipul şi asemănarea noastră” (Facere1, 26).
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În primele trei veacuri creştine, Biserica lui
Hristos trece prin coşmarul persecuţiilor împăraţilor romani, iar cei ce-şi mărturiseau
credinţa creştină, erau torturaţi şi condamnaţi la moarte. În timpul acela a trăit şi Sfântul Cesar, un tânăr din Damasc care a fost
ars de viu, mărturisind faptul că este creştin.
Este prăznuit la data de 1 Noiembrie, rămânând un exemplu de curaj şi hotărâre.
- vine din
greacă şi înseamnă
”omul lui Dumnezeu”,
“cel care aparţine
Domnului”, amintindu-ne că omul trebuie să fie tot timpul al
lui Dumnezeu, săvârşind binele şi mărturisind adevărul.
“Nu te teme, om plăcut
al lui Dumnezeu! Pace
ţie! Fii tare şi curajos!”
(Daniel 10, 19).
Biserica
Ortodoxă
cinsteşte peste zece sfinţi cu acest nume, toţi
trăind în primele veacuri creştine, ce s-au
jertfit pentru credinţa în Hristos. Îl amintim
aici însă, pe Sfântul Chiriac Sihastru (+550),
călugăr şi mare trăitor întru Hristos, trăinduşi întreaga viaţă în post şi rugăciune; de o statură impunătoare, dar cu purtare smerită şi
blândă. Săvârşeşte multe minuni, “prevestind
cele viitoare”. Ziua închinată cinstirii sale este
29 Septembrie.
- vine din latină şi înseamnă “cel care iartă”, “cel blând şi bun”, numele acesta amintindu-ne de cea mai însemnată dintre calităţile umane, iertarea. De aici
şi cuvântul “clemenţă”. Iertarea este un act
sfânt, deoarece şi Dumnezeu ne iartă pentru
păcatele noastre, după credinţa şi dorinţa
de îndreptare a fiecăruia. Atunci când omul
iartă, dă dovadă de iubire, milă, înţelegere şi
bunătate.
“Fiţi buni între voi şi milostivi, iertându-vă unul
pe altul, precum v-a iertat şi Dumnezeu pe toţi,
întru Hristos”. (Efeseni 4, 32).
(+215) a fost
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un mare teolog şi cărturar al Bisericii, unul
dintre primii episcopi creştini, autor a numeroase scrieri şi imne teologice, cel mai important fiind “Imnul copiilor”. Şi astăzi, prin scrierile sale, Sfântul îi îndeamnă pe creştini la milă
şi dragoste pentru aproapele.
“Bogăţia nu este în sine ceva rău sau bun, ci o
unealtă de care te poţi folosi rău sau bine”.
– vine din greacă şi înseamnă “gloria
tatălui”, numele acesta
fiind un îndemn de a
ne strădui continuu să
fim cât mai buni, pentru a face cinste familiei noastre.
Sfântul Cleopa a fost
unul dintre cei 70 de
Apostoli, despre care
ne povesteşte Evanghelia după Luca.
– vine din
latină, “cel care e ferm,
hotărât, statornic”.
Derivate: Constanţa, Costache, Costel, Costin,
etc.
Sfântul Împărat Constantin a fost unul dintre
cei mai importanţi oameni din istoria Bisericii.
În primele veacuri, creştinii au îndurat nenumărate prigoniri din partea autorităţilor romane, care interziseseră credinţa creştină. Foarte
mulţi martiri au fost chinuiţi şi ucişi în acea
perioadă. Împăratul Constantin împreună cu
mama sa, Sfânta Elena, au înţeles că singurul
Dumnezeu adevărat este Sfânta Treime şi,
s-au închinat Domnului nostru Iisus Hristos.
Astfel, creştinismul nu a mai fost prigonit,
s-au înălţat biserici, iar Duminica a devenit zi
liberă pentru ca tot omul credincios să meargă
la Sfânta Liturghie. Din porunca Sfintei Elena
s-au facut săpături pe Golgota şi s-a descoperit
Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Domnul
Iisus Hristos. Încă de la început Crucea a făcut
multe minuni, părţi din lemnul ei binecuvântat ajungând în bisericile şi mânăstirile din lumea întreagă, inclusiv în ţara noastră.
Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena sunt prăznuiţi la data de 21 Mai.
De asemenea, în istoria poporului nostru gă-

Cocostârcărel s-a dus la cocostârcărie să se
descocostârcărească de cocostârcăroaica
lui.

GHICI GHICITOAREA MEA!
Are două mici corniţe,
Coadă scurtă şi bărbiţă
Bea într-una multă apă
Oare cum o cheamă?
Frunze n-are,
Nu-i nici floare,
În păduri şi pe ogor,
Prin grădini şi-n deal la vie,
Stă mereu într-un picior,
O umbrelă de hârtie...
Ce sa fie oare?

Ce-i în lună, nu-i în soare;
Ce-i în tren, nu-i în vapoare;
Ce-i în Anglia şi-n Franţa
Şi de două ori în Constanţa?
La cap are creastă,
La coadă e umflat
Şi la găini şef învăţat.
(Cocoşul)

Veronica Dincă

Bucur şi Bucura se bucură că Bucurel e
bucuros în Bucureşti.
Bucură-te cum s-a bucurat bucuroaia de
bucuria lui Bucurel când a venit bucuros de
la Bucureşti.

(Litera N)

– vine din latină şi înseamnă
“creştin”, “cel ce crede în Hristos”.
“Creştin este cel ce Îl imită pe Hristos în cuvinte,
în fapte, în gândire”, spune Sfântul Ioan Scărarul.
Derivate: Cristiana, Cristi, Cristea, Hristea,
etc.
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul
Iisus, Cel ce a venit din dragoste în mijlocul
oamenilor, pentru a le arăta cât de mult îi iubeşte Dumnezeu, pentru a-i învăţa bunătatea
şi mila, pentru a-i mântui şi a le dărui viaţa
veşnică. Mântuitorul Iisus Hristos este icoana
absolută a credinţei creştine, este dragostea întrupată, este modelul suprem pe care trebuie
să îl urmeze fiecare creştin, să caute cu dragostea la cei din jur, să se roage pentru ei şi să-i
ajute cu tot ce poate, să-i ierte pe cei răi şi să le
fie recunoscători celor buni.
Cel ce trăieşte astfel poate fi numit cu adevărat creştin şi poate purta cu cinste numele de
Cristian sau Cristina. Ziua onomastică a celor
ce poartă acest nume este de Crăciun, adică
pe 25 Decembrie, ziua Naşterii Mântuitorului
Hristos.

Cosaşul Saşa când coseşte,
Cât şase saşi saşul coseşte,
Şi-n sus şi-n jos la casa sa
Coseşte Saşa şi-n şosea,
Şi însuşi Saşa-i cât şase.

(Ciuperca)

- vine din latină şi înseamnă “cornul abundenţei”, simbolul bogăţiei, al hărniciei
şi belşugului.
Derivate: Cornel, Cornea, Neli, etc.
Sfânta Scriptură povesteşte la Faptele Apostolilor, despre un bărbat cu numele “Corneliu,
om drept şi temător de Dumnezeu”, care deşi era
sutaş (militar roman) s-a botezat şi a devenit
creştin, această întâmplare arătându-ne că toţi
oamenii, indiferent de neamul din care se trag,
sunt chemaţi să se boteze şi să devină creştini,
pentru a fi cu toţii fraţi întru Împărăţia lui
Dumnezeu.

CITEŞTE FĂRĂ SĂ GREŞEŞTI!

(Capra)

sim pilda de credinţă a Sfântului Constantin
Brâncoveanu, domnul Ţării Româneşti, cârmuitor înţelept şi ctitor de neasemuite biserici
şi mănăstiri. El nu renunţă la credinţa creştin
ortodoxă şi este omorât de turci cu o cruzime
fără margini, împreună cu cei patru fii ai săi:
Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache. Ei sunt prăznuiţi la data de 16 August.
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Poveşti/Povestiri/Amintiri
Fata babei şi fata moşului

de Ion Creangă

Erau odată un moşneag şi-o babă; şi moşneagul avea o fată, şi baba iar o fată. Fata
babei era slută, leneşă, ţâfnoasă şi rea la inimă; dar, pentru că era fata mamei,
se alinta cum s-alintă cioara-n laţ, lăsând tot greul pe fata moşneagului. Fata
moşneagului însă era frumoasă, harnică, ascultătoare şi bună la inimă. Dumnezeu
o împodobise cu toate darurile cele bune şi frumoase. Dar această fată bună era oropsită şi
de sora cea de scoarţă, şi de mama cea vitregă; noroc de la Dumnezeu că era o fată robace şi
răbdătoare; căci altfel ar fi fost vai ş-amar de pielea ei.
Fata moşneagului la deal, fata moşneagului la vale; ea după găteje prin pădure, ea cu tăbuieţul
în spate la moară, ea, în sfârşit, în toate părţile după treabă. Cât era ziulica de mare, nu-şi mai
strângea picioarele; dintr-o parte venea şi-n alta se ducea. Ş-apoi baba şi cu odorul de fiică-sa tot
cârtitoare şi nemulţumitoare erau. Pentru babă, fata moşneagului era piatră de moară în casă; iar
fata ei - busuioc de pus la icoane.
Când se duceau amândouă fetele în sat la şezătoare seara, fata moşneagului nu se încurca, ci
torcea câte-un ciur plin de fuse; iar fata babei îndruga şi ea cu mare greu câte-un fus; ş-apoi, când
veneau amândouă fetele acasă noaptea târziu, fata babei sărea iute peste pârlaz şi zicea fetei
moşneagului să-i dea ciurul cu fusele, ca să-l ţie până va sări şi ea. Atunci fata babei, vicleană
cum era, lua ciurul şi fuga în casă la babă şi la moşneag, spunând că ea a tors acele fuse. În
zadar fata moşneagului spunea în urmă că acela este lucrul mâinilor sale; căci îndată o apucau
de obraz baba şi cu fiică-sa şi trebuia numaidecât să rămâie pe-a lor. Când veneau duminica şi
sărbătorile, fata babei era împopoţată şi netezită pe cap, de parc-o linseseră viţeii. Nu era joc, nu
era clacă în sat la care să nu se ducă fata babei, iar fata moşneagului era oprită cu asprime de la
toate aceste. Ş-apoi, când venea moşneagul de pe unde era dus, gura babei umbla cum umblă
meliţa; că fata lui nu ascultă, că-i uşernică, că-i leneşă, că-i soi rău... că-i laie, că-i bălaie; şi că s-o
alunge de la casă; s-o trimită la slujbă unde ştie, că nu-i de chip s-o mai ţie; pentru că poate să
înnărăvească şi pe fata ei.
Moşneagul, fiind un gură-cască, sau cum îţi vrea să-i ziceţi, se uita în coarnele ei, şi ce-i
spunea ea sfânt era. Din inimă, bietul moşneag poate c-ar fi mai zis câte ceva; dar acum apucase
a cânta găina la casa lui, şi cucoşul nu mai avea nici o trecere; ş-apoi, ia să-l fi pus păcatul să se
întreacă cu dedeochiul; căci baba şi cu fiică-sa îl umplea de bogdaproste.
Într-una din zile, moşneagul, fiind foarte amărât de câte-i spunea baba, chemă fata şi-i zise:
- Draga tatei, iaca ce-mi tot spune mă-ta de tine: că n-o asculţi, că eşti rea de gură şi înnărăvită
şi că nu este de chip să mai stai la casa mea; de-aceea du-te şi tu încotro te-a îndrepta Dumnezeu,
ca să nu se mai facă atâta gâlceavă la casa asta, din pricina ta. Dar te sfătuiesc, ca un tată ce-ţi
sunt, că, orişiunde te-i duce, să fii supusă, blajină şi harnică; căci la casa mea tot ai dus-o cum ai
dus-o: c-a mai fost şi mila părintească la mijloc!... dar prin străini, Dumnezeu ştie peste ce soi de
sămânţă de oameni îi da; şi nu ţi-or putea răbda câte ţi-am răbdat noi.
Atunci biata fată, văzând că baba şi cu fiică-sa voiesc cu orice chip s-o alunge, sărută mâna
tată-său şi, cu lacrimi în ochi, porneşte în toată lumea, depărtându-se de casa părintească fără
nici o nădejde de întoarcere!
Şi merse ea cât merse pe-un drum, până ce, din întâmplare, îi ieşi înainte o căţeluşă, bolnavă
ca vai de capul ei şi slabă de-i numărai coastele; şi cum văzu pe fată, îi zise:
- Fată frumoasă şi harnică, fie-ţi milă de mine şi mă grijeşte, că ţi-oi prinde şi eu bine
vreodată!
Atunci fetei i se făcu milă şi, luând căţeluşa, o spălă şi-o griji foarte bine. Apoi o lăsă acolo şi-şi
căută de drum, mulţumită fiind în suflet că a putut săvârşi o faptă bună.
Nu merse ea tocmai mult, şi numai iaca ce vede un păr frumos şi înflorit, dar plin de omizi în
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toate părţile. Părul, cum vede pe fată, zice:
- Fată frumoasă şi harnică, grijeşte-mă şi curăţă-mă de omizi, că ţi-oi prinde şi eu bine
vrodată!
Fata, harnică cum era, curăţă părul de uscături şi de omizi cu mare îngrijire şi apoi se tot
duce înainte să-şi caute stăpân. Şi, mergând ea mai departe, numai iaca ce vede o fântână
mâlită şi părăsită. Fântâna atunci zice:
- Fată frumoasă şi harnică, îngrijeşte-mă, că ţi-oi prinde şi eu bine vrodată!
Fata râneşte fântâna şi-o grijeşte foarte bine; apoi o lasă şi-şi caută de drum. Şi, tot mergând
mai departe, numai iaca ce dă de-un cuptor nelipit şi mai-mai să se risipească. Cuptorul, cum
vede pe fată, zice:
- Fată frumoasă şi harnică, lipeşte-mă şi grijeşte-mă, că poate ţi-oi prinde şi eu bine
vrodată!
Fata, care ştia că de făcut treabă nu mai cade coada nimănui, îşi suflecă mânecile, călcă lut şi
lipi cuptorul, îl humui şi-l griji, de-ţi era mai mare dragul să-l priveşti! Apoi îşi spălă frumuşel
mâinile de lut şi porni iarăşi la drum.
Şi mergând ea acum şi zi şi noapte, nu ştiu ce făcu, că se rătăci; cu toate aceste, nu-şi pierdu
nădejdea în Dumnezeu, ci merse tot înainte până ce, într-una din zile, dis-dimineaţă, trecând
printr-un codru întunecos, dă de-o poiană foarte frumoasă, şi în poiană vede o căsuţă umbrită
de nişte lozii pletoase; şi când s-apropie de acea casă, numai iaca o babă întâmpină pe fată cu
blândeţe şi-i zice:
- Da’ ce cauţi prin aceste locuri, copilă, şi cine eşti?
- Cine să fiu, mătuşă? Ia, o fată săracă, fără mamă şi fără tată, pot zice; numai Cel-de-sus ştie
câte-am tras de când mama care m-a făcut a pus mâinile pe piept! Stăpân caut şi, necunoscând
pe nime şi umblând din loc în loc, m-am rătăcit. Dumnezeu însă m-a povăţuit de-am nimerit la
casa d-tale şi te rog să-mi dai sălăşluire.
- Sărmană fată! zise bătrâna. Cu adevărat numai Dumnezeu te-a îndreptat la mine şi te-a
scăpat de primejdii. Eu sunt Sfânta Duminică. Slujeşte la mine astăzi şi fii încredinţată că mâine
n-ai să ieşi cu mâinile goale de la casa mea.
- Bine, măicuţă, dar nu ştiu ce trebi am să fac.
- Ia, să-mi lai copilaşii, care dorm acum, şi să-i hrăneşti; apoi să-mi faci bucate; şi, când m-oi
întoarce eu de la biserică, să le găsesc nici reci, nici fierbinţi, ci cum îs mai bune de mâncat.
Şi, cum zice, bătrâna porneşte la biserică, iară fata suflecă mânecile şi s-apucă de treabă.
Întâi şi-ntâi face lăutoare, apoi iese afară şi începe a striga:
- Copii, copii, copii! Veniţi la mama să vă lăie! Şi când se uită fata, ce să vadă? Ograda
se umpluse şi pădurea fojgăia de-o mulţime de balauri şi de tot soiul de jivine mici şi mari!
Însă, tare în credinţă şi cu nădejdea la Dumnezeu, fata nu se sperie; ci le ia pe câte una şi le lă
şi le îngrijeşte cât nu se poate mai bine. Apoi s-apucă de făcut bucate, şi când a venit Sfânta
Duminică de la biserică şi a văzut copiii lăuţi frumos şi toate trebile bine făcute, s-a umplut
de bucurie; şi după ce-a şezut la masă, a zis fetei să se suie în pod şi să-şi aleagă de-acolo o
ladă, care-a vrea ea, şi să şi-o ia ca simbrie; dar să n-o deschidă pân-acasă, la tată-său. Fata
se suie în pod şi vede acolo o mulţime de lăzi: unele mai vechi şi mai urâte, altele mai noi şi
mai frumoase. Ea, însă, nefiind lacomă, ş-alege pe cea mai veche şi mai urâtă dintre toate. Şi
când se dă cu dânsa jos, Sfânta Duminică cam încreţeşte din sprâncene, dar n-are încotro. Ci
binecuvântează pe fată, care îşi ia lada în spate şi se întoarnă spre casa părintească cu bucurie,
tot pe drumul pe unde venise.
Când, pe drum, iaca cuptorul grijit de dânsa era plin de plăcinte crescute şi rumenite... Şi
mănâncă fata la plăcinte, şi mănâncă, hăt bine; apoi îşi mai ia câteva la drum şi porneşte.
Când, mai încolo, numai iaca fântâna grijită de dânsa era plină până-n gură cu apă limpede
cum îi lacrima, dulce şi rece cum îi gheaţa. Şi pe colacul fântânii erau două pahare de argint, cu
care a băut la apă până s-a răcorit. Apoi a luat paharele cu sine şi a pornit înainte.
Şi mergând mai departe, iaca părul grijit de dânsa era încărcat de pere, galbene ca ceara, de
coapte ce erau, şi dulci ca mierea. Părul, văzând pe fată, şi-a plecat crengile-n jos; şi ea a mâncat
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la pere şi şi-a luat la drum câte i-au trebuit.
De-acolo mergând mai departe, iaca se întâlneşte şi cu căţeluşa, care acum era voinică şi
frumoasă, iară la gât purta o salbă de galbeni pe care a dat-o fetei, ca mulţumită pentru că a
căutat-o la boală. Şi de aici, fata, tot mergând înainte, a ajuns acasă la tată-său. Moşneagul, când
a văzut-o, i s-au umplut ochii de lacrimi şi inima de bucurie. Fata atunci scoate salba şi paharele
cele de argint şi le dă tătâne-său; apoi deschizând lada împreună, nenumărate herghelii de cai,
cirezi de vite şi turme de oi ies din ea, încât moşneagul pe loc a întinerit, văzând atâtea bogăţii!
Iară baba a rămas opărită şi nu ştia ce să facă de ciudă. Fata babei atunci şi-a luat inima-n dinţi
şi a zis:
- Las’, mamă, că nu-i prădată lumea de bogăţii; mă duc să-ţi aduc eu şi mai multe.
Şi cum zice, porneşte cu ciudă, trăsnind şi plesnind. Merge şi ea cât merge, tot pe acest
drum, pe unde fusese fata moşneagului; se întâlneşte şi ea cu căţeluşa cea slabă şi bolnavă; dă şi
ea de părul cel ticsit de omide, de fântâna cea mâlită şi seacă şi părăsită, de cuptorul cel nelipit
şi aproape să se risipească; dar când o roagă şi căţeluşa, şi părul, şi fântâna, şi cuptorul ca să
îngrijească de dânsele, ea le răspundea cu ciudă şi în bătaie de joc:
- Da’ cum nu!? că nu mi-oi feşteli eu mânuţele tătucuţei şi a mămucuţei! Multe slugi aţi avut
ca mine?
Atunci, cu toatele, ştiind că mai uşor ar putea căpăta cineva lapte de la o vacă stearpă decât să
te îndatorească o fată alintată şi leneşă, au lăsat-o să-şi urmeze drumul în pace şi n-au mai cerut
de la dânsa nici un ajutor. Şi mergând ea tot înainte, a ajuns apoi şi ea la Sfânta Duminică; dar şi
aici s-a purtat tot hursuz, cu obrăznicie şi prosteşte. În loc să facă bucatele bune şi potrivite şi să
lăie copiii Sfintei Duminici cum i-a lăut fata moşneagului de bine, ea i-a opărit pe toţi, de ţipau
şi fugeau nebuni de usturime şi de durere. Apoi bucatele le-a făcut afumate, arse şi sleite, de
nu mai era chip să le poată lua cineva în gură... şi când a venit Sfânta Duminică de la biserică,
şi-a pus mâinile-n cap de ceea ce-a găsit acasă. Dar Sfânta Duminică, blândă şi îngăduitoare,
n-a vrut să-şi puie mintea c-o sturlubatică şi c-o leneşă de fată ca aceasta; ci i-a spus să se suie
în pod, să-şi aleagă de-acolo o ladă, care i-a plăcea, şi să se ducă în plata lui Dumnezeu. Fata
atunci s-a suit şi şi-a ales lada cea mai nouă şi mai frumoasă; căci îi plăcea să ia cât de mult şi
ce-i mai bun şi mai frumos, dar să facă slujbă bună nu-i plăcea. Apoi, cum se dă jos din pod
cu lada, nu se mai duce să-şi ia ziua bună şi binecuvântare de la Sfânta Duminică, ci porneşte
ca de la o casă pustie şi se tot duce înainte; şi mergea de-i pârâiau călcâiele, de frică să nu se
răzgândească Sfânta Duminică să pornească după dânsa, s-o ajungă şi să-i ieie lada.
Şi când ajunge la cuptor, frumoase plăcinte erau într-însul! Dar când s-apropie să ia dintrînsele şi să-şi prindă pofta, focul o arde şi nu poate lua. La fântână, aşijderea: păhăruţele de
argint, nu-i vorbă, erau, şi fântâna plină cu apă până-n gură; dar când a vrut fata să puie mâna
pe pahar şi să ia apă, paharele pe loc s-au cufundat, apa din fântână într-o clipă a secat, şi fata
de sete s-a uscat!... Când prin dreptul părului, nu-i vorbă, că parcă era bătut cu lopata de pere
multe ce avea, dar credeţi c-a avut fata parte să guste vro una? Nu, căci părul s-a făcut de-o mie
de ori mai înalt de cum era, de-i ajunsese crengile în nouri! Şi-atunci... scobeşte-te, fata babei,
în dinţi! Mergând mai înainte, cu căţeluşa încă s-a întâlnit; salbă de galbeni avea şi acum la
gât; dar când a vrut fata să i-o ia, căţeluşa a muşcat-o de i-a rupt degetele şi n-a lăsat-o să puie
mâna pe dânsa. Îşi muşca fata acum degeţelele mămucuţei şi ale tătucuţei de ciudă şi de ruşine,
dar n-avea ce face. În sfârşit, cu mare ce a ajuns şi ea acasă, la mă-sa, dar şi aici nu le-a ticnit
bogăţia. Căci, deschizând lada, o mulţime de balauri au ieşit dintr-însa şi pe loc au mâncat pe
babă, cu fată cu tot, de parcă n-au mai fost pe lumea asta, şi apoi s-au făcut balaurii nevăzuţi
cu ladă cu tot.
Iar moşneagul a rămas liniştit din partea babei şi avea nenumărate bogăţii: el a măritat pe
fiică-sa după un om bun şi harnic. Cucoşii cântau acum pe stâlpii porţilor, în prag şi în toate
părţile; iar găinile nu mai cântau cucoşeşte la casa moşneagului, să mai facă a rău; c-apoi atunci
nici zile multe nu mai aveau. Numai atâta, că moşneagul a rămas pleşuv şi spetit de mult ce-l
netezise baba pe cap şi de cercat în spatele lui cu cociorva, dacă-i copt mălaiul.
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Oamenii de lângă noi...
Interviu cu doamna
Maria Mitrea

De când se ştie, iubeşte frumuseţea, puritatea, calitatea şi, tot de când se ştie, iubeşte
satul tradiţional şi-i asculta glasul... glasul
pământului, al durerii şi-al bucuriei străbunilor. Ascultă ce-a mai rămas din toate
acestea şi, cu setea celui care conştientizează ultimele picături, învaţa. Învăţa să afle ce
şi cum a fost, ce şi cum mai este şi caută să
adune în cămările sufletului, avid de cultură arhaică, tot ce poate cuprinde spaţiul
ancestral. Copil fiind, ACASĂ, selecta doar
intuitiv, apoi, pe măsură ce şcoala şi viaţa
au format-o, lucrurile au început să se aşeze tot mai mult într-o matcă a valorilor. Este
mândră de asta şi, mai ales, recunoscătoare
celor ce-au trudit pentru cercetarea, arhivarea şi valorizarea fenomenului cultural
tradiţional, lăsând astfel noilor generaţii,
dornice să-şi cunoască obârşiile, posibilitatea de a cunoaşte viaţa vetrelor folclorice de
altădată.
Viaţa departe de „casa românească” este
foarte complexă, oamenii urmează reguli
stricte, din toată inima însă, simt nevoia naturală a sufletului de a păstra şi a se regăsi
în spaţiul tradiţiilor autentice şi a le transmite mai departe generaţiilor ce se nasc, cu
atât mai mult cu cât, distanţa şi timpul faţă
de astfel de surse spirituale, crează „valori”
contradictorii.
Australia este un tărâm locuit de culturi
foarte variate, supuse desigur celor mai radicale transformări datorate tocmai dimensiunilor amintite anterior, iar maniera de a
păstra tradiţia şi adevăratele valori a unei
vieţi curate şi autentice este una dintre cele
mai delicate. Dacă dorim cu adevărat, putem descoperi şi crâmpeie de paradis.
Este o zi ploioasă şi
rece de iarnă. Găsim însă
multă dragoste şi căldură sufletească trecând

pragul casei şi vorbind unei doamne atât de
minunate, cum este doamna Maria Mitrea,
pe care o cunoaştem atât de bine, încercând
de data aceasta să pătrundem într-un spaţiu
aşa de drag nouă tuturor, folclorul şi tradiţia costumului popular.
Doamna Maria Mitrea locuieşte în
Australia de 14 ani şi vine din Moldova, una
dintre cele mai pitoreşti zone ale României,
leagăn de veche civilizaţie românească, unde
se împleteşte istoria cu legenda. Localitatea
Solonţ din judeţul Bacău i-a fost leagăn al
copilăriei, iar în familia sa, fiecare dintre cei
zece fraţi avea cumva darul cântului, fie la
un instrument muzical, asemena acordeonului sau al tobei, fie vocal.
Îşi iubeşte nespus de mult familia căreia
îi este foarte dedicată, iar dragostea cu care
îşi îndrumă şi învaţă copiii să înveţe despre
limba, tradiţiile şi obiceiurile noastre româneşti sunt demne de admirat, cu atât mai
mult cu cât, miezul acestor adevărate comori
ajung a fi cunoscute şi de oameni străini de
tradiţia noastră strămoşească. Desigur că
răsplata acestor lucruri nu se lasă aşteptată
şi, ce poate fi mai minunat decât o iubire,
o admiraţie şi o preţuire dăruită sincer şi
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necondiţionat din partea a ceea ce fiecare
mamă are mai de preţ: copiii. Iată ce cuvinte
deosebite de apreciere sunt aşternute şi din
partea profesorilor australieni ce se ocupă
de educaţia copiilor în şcoală, în urma unei
întâlniri culturale:
„We were thrilled to have Maria come and
sing some traditional songs
from Romania. She wore her
special handmade costume with
pig skin shoes and detailed embroidery that was made 120
years ago. Maria sang several
songs and has the most amazing voice. The children thought they were very happy and
funny songs. Maria says they
are songs of happiness for celebrations. Chris then got up and
sang a song with his mother.
He was so proud of his Mum
and kept saying how clever and
beautiful she is.
Thank you Chris and Maria.
It was delightful”10/11/2009.
Bine te-am găsit, scumpă
doamnă!
Bine aţi venit!
Te-aş întreba, Maria dragă, de unde numele de Maricica? Personal, sub acest nume
te-am cunoscut, întâlnindu-te prima oară în
comunitatea noastră de aici din Melbourne
şi, drept vorbind este un nume dulce, foarte
frumos, ce crează apropiere.
Acasă în România, mama şi fraţii mă alintau
astfel. Aici, fratele meu Vasile, desigur.
Ce face altfel doamna Maria?
Mulţumesc, bine în general, îmi dedic cea mai
mare parte a timpului familiei şi copiilor.
Viaţa
comunităţii
româneşti
din
Melbourne a fost totdeauna marcată de diferite evenimente oficiale sau private care
au făcut ca oamenii să se adune şi să găsească prilej de bucurie împreună, iar ultimul
an şi jumătate a fost foarte intens şi grăitor
din acest punct de vedere, datorită numeroaselor ocazii de sărbătoare create în jurul
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bisericii şi parohiei noastre tocmai înfiinţate. Am
găsit prezenţa şi implicarea ta în mijlocul acestor
momente, totdeauna ca
fiind foarte sincere şi pline
de o dragoste şi o căldură
sufletească deosebite, altruismul şi nobleţea
sufletească fiind astăzi
calităţi greu întâlnite.
Oamenii te cunosc, te
iubesc şi te apreciază
foarte mult pentru toate acestea, cât şi pentru deosebitul dar de
a cânta atât de frumos
folclor. De unde pasiunea aceasta specială de
a cânta şi, în mod deosebit folclor?
Am simţit să cânt din
totdeauna.
Dumnezeu
mi-a dat acest dar şi cânt
cu toată inima mea. Ea
vibrează altfel cântând,
îmi este sufletul plin de
bucurie.
Când îţi aminteşti să fi cântat întâia dată
pe o scenă?
Eram micuţă, aveam 5 anişori. Serbările şcolare au făcut începutul, iar plăcerea de a cânta pe o
scenă acolo am descoperit-o. Sigur, mai târziu lucrurile au devenit mult mai seriose, învăţând de la
oameni de o adevărată valoare a folclorului nostru
tradiţional, de la ţinuta scenică şi până la a pune
în valoare şi a interpreta cântul.
Ai pe cineva foarte apropiat sufletului tău
în sensul acesta?
Îmi este tare dificil să numesc pe cineva anume
căci, sunt mulţi artişti de o autentică valoare, dragi
inimii mele. Totuşi, aş numi pe doamnele Sofia
Vicoveanca şi Maria Dragomiroiu, lângă care am
avut bucuria deosebită de a cânta, apoi pe George
Sârbu, conducătorul formaţiei „Plaiurile Bistriţei”
cu care am avut o colaborare de câţiva ani. Îmi
place iarăşi foarte mult Maria Ciobanu şi, mulţi
alţii... Am descoperit lângă oameni de felul acesta
frumuseţea cântului nostru popular dar şi ce înseamnă adevărata dragoste, modestie şi omenia.

Care este răsplata cea mai mare pentru cel
ce cântă?
Plată a cântului mai mare, nu pot fi decât
aplauzele oamenilor ce te ascultă. Aceasta îţi sădeşte în inimă bucuria aceea specială care o poţi
trăi, simţind că ai fericit prin cântul tău atâţia
oameni veniţi să te vadă, să te asculte, să te cunoască. Oamenii se cuceresc prin frumuseţea şi
sinceritatea cântului din suflet. Pe ei nu îi poţi
minţi şi, când ţi-au simţit sufletul, îţi răsplătesc
şi munca, prin aplauze.

admir foarte mult faptul că şi copiii îmbracă la îndemnul tău, costumul popular. Este
extraordinar acest lucru, cu atât mai mult cu
cât, este foarte dificil să poţi găsi astăzi, şi mai
ales aici, costume tradiţionale cât şi să observi
tinerii noştri îmbrăcâdu-le cu plăcere...
Totdeauna, scena şi costumul popular au făcut
parte din viaţa mea. Le iubesc imens. Costumele
mele populare sunt foarte vechi. Cel mai drag mie
are o vechime de peste 120 de ani. Mi-a fost dăruit
de o bătrânică din localitatea mea natală şi este
foarte frumos.Un alt
costum l-am
dăruit
la
rândul meu,
fetiţei mele.
Îi îndemn pe
copiii mei să
le poarte ori
de câte ori
este potrivit
şi au ocazia,
suntem şi
vom rămâne totdeauna în fiinţă, români.
Consider că
nu trebuie să
uităm acest
fapt
sub
nici o formă, oriunde am trăi.
Nu trebuie
să ne uităm
originile şi
obârşia. Aici, în Australia, uitându-ne la celelalte
comunităţi, ca de exemplu, grecii, sârbii, italienii,
toţi îşi menţin limba şi tradiţiile, cultura din care
provin, se mândresc cu ele şi luptă enorm să le
menţină.

De fiecare dată, la fiecare moment special, îmbraci costumul popular cu o bucurie aparte. Eşti mândră de el şi,
îl găsesc deosebit de frumos. Probabil este şi foarte vechi. Pe de altă parte,

Este foarte adevărat acest fapt. Limba, tradiţia, cultura şi obiceiurile ne menţin ca fiinţă
şi popor, avem multe lucruri deosebit de frumoase de arătat din acest punct de vedere,
lumii întregi.
Te-aş ruga să-mi descrii în graiul dulce
moldovenesc, costumul tău popular!

Într-adevăr. Consider că folclorul nostru
românesc cuprinde toate creaţiile culturii
noastre spirituale populare româneşti, cât şi
faptul că se face referire şi la moştenirea aceea a bunului simţ al românilor de la sat din
totdeauna.
Am observat că îţi place mult muzica de
joc, sârbele şi horele.
Îmi place foarte mult muzica de joc, desigur.
Este specifică Moldovei, dar la fel de mult îmi place să cânt balade sau să doinesc. Apoi, îmi place
în mod deosebit să cânt la „trompetă”. Nu vorbesc aici de trompeta clasică, de instrument ci, de
a cânta din gură. Copil fiind, o exersam cu un
borcan.
Înţeleg.Trebuie să fie foarte nostim să
poţi cânta aşa cu un borcan. Ştiu că doamna
Mioara Velicu mai cântă astfel.
Da, asemenea dumneaei. (A urmat o mică şi
superbă demonstraţie de cântat la „trompetă”, natural.)
Ce simţi când eşti acolo, pe scenă?
O emoţie şi o bucurie specială! Doreşti să
transmiţi oamenilor tot ce ai mai bun şi mai frumos în suflet prin intermediul cântului tău, să-i
simţi şi, să te simtă de asemenea. Există o legătură
aparte care se crează între tine, cel ce cânţi, şi ei.
Simţind această legătură vei şti apoi să mergi mai
departe, ce este potrivit să cânţi, vei şti să alegi.
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Costumul meu tradiţional are în alcătuire ie
şi poale, foarte frumos brodate şi împodobite, cu
motive florale sau geometrice. Alte costume au cămaşă lungă, foarte frumos brodată de asemenea.
Urmează fota sau catrinţa, ţesută dintr-o singură
croială, care se leagă de jur împrejur şi se strânge cu brâul sau bârneaţa. Opincile mele sunt din
piele de porc, strânse pe picior cu nojiţe, adică
şireturile. Ciorapii sunt din lână. Se mai poartă
ilicul, adică cojocelul sau bundiţa şi năframa sau
marama. Costumul mai poate fi însoţit şi de trăistuţa tradiţională din lână.
Ce îşi doreşte
foarte
mult doamna
Maria?
Am trei
mari
dorinţe care pot fi
şi realizabile,
desigur:
Întâi de toate, îmi doresc
sănătate să pot
trăi momentele
acelea în a-mi
vedea copiii la
casele lor, gândindu-mă aici
în mod special
la Chris care
are doar 5 anişori. Apoi, foarte mult doresc
să pot ajunge la Sfântul
Mormânt şi, o a treia mare dorinţă, să pot cânta
alături de Nicolae Botgros, un om de o excepţională valoare artistică.
Ai regrete, Maria dragă?
Totdeauna este loc de mai bine. Desigur şi, mă
gândesc în mod deosebit la puţinele oportunităţi
ale timpurilor trecute în a avea posibilitatea de
cunoaştere şi manifestare pe plan artistic.
Ce altceva îţi aminteşti cu multă plăcere
şi a însemnat ceva deosebit în viaţa ta?
O, îmi amintesc cu multă plăcere când în 1986
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am luat locul 1 la Oneşti, la
concursul ce purta numele de „Muncă, Tinereţe şi
Frumuseţe”, a urmat apoi
locul 1 al aceluiaşi concurs, pe judeţul Bacău, iar
în etapa finală, desfăşurată
la Mamaia, am ocupat locul al treilea, din 42 de
concurente.
Foarte frumos. Felicitări! Sunt cu adevărat
amintiri preţioase pe care le porţi în suflet cu
atâta drag.
Îţi mulţumesc foarte mult, Maria. Mi-ai făcut o bucurie nemaipomenită având această
plăcută discuţie. La sfârşitul ei, te-aş întreba,
ce doreşti tu comunităţii noastre de aici, din
acest colţ de Melbourne?
Doresc tuturor românilor întâi de toate, multă, multă sănătate, apoi, tot binele şi, înţelepciunea necesară să câştigăm armonia cea mult dorită de fiecare dintre noi, pentru că, fiecărui om îi
place să trăiască într-o lume cu oameni sănătoşi,
frumoşi, inteligenţi, sinceri, altruişti. Depinde de
noi toţi, dacă ştim să ne construim o asemenea
lume.
În încheiere, ca dar, frumoase versuri ale unui
bine cunoscut cântec popular din zona Moldovei:
Trandafir de la Moldova,
Te-aş iubi dar nu ştiu vorba.
Refren
Lunca-i luncă, iarba-i verde,
Ce-am iubit nu se mai vede,
Ce-a fost verde s-a uscat,
Ce-am iubit s-a scuturat.
Trandafir moldovenesc,
Te-aş iubi dar nu-ndrăznesc, măi.
Refren.
Trandafir de la Bacău,
Vino să te iubesc eu, măi.
Refren.
Trandafir din Dorohoi,
Să ne iubim amândoi, măi.
Refren.

Veronica Dincă

Românie, plai de dor...
Iată că a apărut şi numărul trei al revistei Parohiei noastre. Şi pentru că numărul
trei are o importanţă deosebită pentru mine (fiind simbolul Sfintei Treimi), atunci când
am început să mă gândesc la grafica acestui număr primul gând m-a dus acasă... la poalele
Tâmpei, în acele locuri atât de dragi sufletului meu. Iar la poalele Tâmpei, în partea veche
şi atât de plină de istorie a Braşovului se înalţă cu îndrăzneală unul dintre simbolurile oraşului meu: Biserica Sfântul Nicolae.
Iată deci motivul pentru care pe coperta revistei noastre găsiţi Biserica Sfântul
Nicolae... Biserică care are ocrotitor pe Sfântul Nicolae, Sfântul drag al cărui nume îl poartă şi tatăl meu. Biserică încărcată de istorie dar şi de emoţii, locul în care mulţi dintre cei
dragi mie şi-au unit vieţile, botezat copii sau îşi pleacă genunchii în rugăciune, Duminică
de Duminică...
A vorbi scurt despre Braşov e dificil... Sunt atât de multe locuri, simboluri care definesc Braşovul... Îmi permit ca în acest număr să aştern pe hârtie puţin din istoria şi semnificaţia Bisericii Sfântul Nicolae şi a Primei Şcoli Româneşti, urmând ca pe viitor, pe cât
posibil să vă aduc spre luare aminte şi alte embleme ale Braşovului sau poate tradiţii de la
Poalele Tâmpei.
Am fost mereu foarte mândră că sunt braşoveancă... însă, cu trecerea anilor mândria
s-a tranformat într-un mare privilegiu şi onoare...
Permiteţi-mi să adaug şi o rugăminte: dacă simţiţi că aţi vrea să împărtăşiţi cu cititorii revistei noastre tradiţiile, istoria locurilor din care veniţi, vă rugăm să o faceţi. Puteţi
trimite materialele spre publicare pe adresa de email a revistei sau contactaţi-ne direct.
Roxana Niculescu-Ciociu

Biserica Sfântul Nicolae din Scheii Braşovului

S

ocotită pe bună dreptate Catedrala
Românilor din ţara Bârsei, Biserica
Sfântul Nicolae din Scheii Braşovului îşi
identifică începuturile în negura vremurilor.
“La anul de la Hristos 1292 au făcut o cruce
de lemn în Schei cu şindrilă şi după mulţi
ani, atunci în locul crucei au ridicat biserica
de lemn cătră anul de la Hs.1513, cu hramul
arhiereului Nicolae, iară cătră anul 1518 de la
Hs. fost-au pe aceeaş vreme un preot, Petru,
om vestit şi îndrăznind aceasta cu mai mult
oameni din Schei s-au dus la ţara Românească
la domnul ţării, adecă la Ioan Neagoe Basarab
Voevod, feciorul lui Basaraba şi l-au rugat să
le ridice o biserică de piatră în Schei”. Acestea
scriau cronicile vechi din Scheii Braşovului,
reluate de David Cepescu şi Ioan Jiapa.

A

stfel cronicile locale, începând cu cea
a protopopului Vasile (1628) şi Radu
Tempea II (1741), continuate de mulţi alţi
cronicari, surprind sporadic momente de
evoluţie privind construirea Bisericii.

L

a 15 Decembrie 1399, la un veac după
prima atestare, papa Bonifaciu al IXlea emite un edict papal prin care cere şi
porunceşte epicopului de Strigoniu să convertească pe “fidelii” din Schei “deoarece,
după cum am înţeles - scria papa - au o biserică pentru folosul lor şi slujirea zeilor”.

C

ercetări prilejuite de lucrările de restaurare, iniţiate de Directia Monumentelor Istorice între anii 1969-1975, au
confirmat existenţa succesivă a trei edificii
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de cult, începând cu veacul al XIV-lea. Cea
dintâi era o biserică de lemn, la care au slujit între alţii, preoţii Costea (+1477) şi Pătru cel
Bătrân (+1541).

au isprăvit şi au zugrăvit şi au înălţat turnul”.
Ulterior biserica se completează prin adăugiri arhitectonice.

P

isania bisericii, săpată în piatră şi montată deasupra uşii, îi înfăţişează pe cei doi voievozi
- Petru Cercel şi Aron
Vodă - care au continuat
şi încheiat o lucrare de
suflet începută mai demult.

Î

n veacul al XV-lea, începând cu anul 1495,
se construieşte o biserică
din zid cu o navă dreptunghiulară şi absidă cu
patru laturi, cu particularitatea unei muchii în
ax, cu sprijinul domnului
muntean Vlad Călugărul.

A

treia construcţie o porneşte Neagoe
Basarab, tot în piatră, cu un plan asemănător precedentei, cu absida poligonală,
cu muchii în ax şi trei contraforturi, motiv
pentru care cronicile locale îi adresează
meritate omagii.

P

ână la mijlocul veacului al XVIIIlea, biserica din lemn nu cunoaşte
alte modificări, ea purtând cu siguranţă
hramul “Adormirea Maicii Domnului” căreia
i se adresa şi actul de danie al familiei lui
Mihai Viteazul din 1602, oferind acestei
biserici moşia Micşuneşti din Muntenia.

Î

n schimb, biserica de
piatră se bucură de
aportul ctitoricesc al mai
multor voievozi şi boieri
din Muntenia şi Moldova.
Lui Neagoe Basarab îi urmează Petru Cercel, care,
îndemnat de inimoşii
protopopi din Schei, Iane
şi Mihai, “au ridicat - ne
precizează cronicarul Radu Tempea - tinda
bisericii de piatră şi au înfrumuseţat oltariul şi
besereca cea veche cu toate chipurile sfinţilor şi
cu podoabe în anul 7092 (=1583)”.

“

Ce n-au isprăvit Petru Vodă - scrie cronica
în continuare - Aron Vodă (al Moldovei)
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L

a 1651 sunt definitivate construcţiile
paraclisului din turnul bisericii cu hramul Sfântul Ioan Botezatorul - unic în ţara
noastră, unde se obişnuia a se săvârşi slujba monastică a Miezonopticii.

O

nouă modificare arhitectonică se produce la 1733 “iulie 9 zile, luni, la 7 ceasuri s-au pus temeliile paraclisului, care s-au
făcut pentru treaba ispovedaniei, întru hramul
Blagoveştenilor Precestei, care s-au făcut prin
îndrumarea şi purtarea de grijă a popei Radului, fiul popei Radu Tempea”.

A

stfel se naşte impresionantul paraclis
de nord, prin strădania protopopului
cronicar Radu Tempea
II, dar şi în baza daniei
domniţei Ancuţa, fiica
voievodului
Costantin
Brâncoveanu.

P

urtând hramul Bunei
Vestiri, noul paraclis
a fost îmbrăcat în pictură
murală între anii 17351738 de vestiţii “zugravi”
craioveni Hranite Grigore, Gheorghe,
Ioan şi Mihail, care reproduc între altele
apocalipsul Sfântului Ioan, primul sobor
de la Niceea din 325, tema Deisis şi a
Învierii, “roata lumii” - o scenă unică a
rotirii pământului în jurul soarelui, rotaţie
executată de sfinţi - program iconografic

surprinzător şi apreciat de marii specialişti
în domeniu.

U

rmând exemplul protopopului Radu
Tempea, urmaşul său, protopopul
Eustatie Grid - tatăl primului gramatic, Dimitrie Eustatievici Braşoveanul - construieşte pentru echilibru arhitectornic cel de al
doilea paraclis, spre sud, pe care îl definitivează la 1750, având ca hram “Înălţarea
Domnului”, bucurându-se de sprijinul localnicilor, negustori de vază: Radu Pricop
cu soţia, Paraschiv şi Hagi Pricup cu soţia
Anastasia.

G

ăsim aici pe peretele dinspre miazănoapte fresca intrării lui Mihai Viteazul
în Braşov, întâmpinat la poarta cetăţii de
protopopul Mihai, cunoscutul colaborator
coresian. Pe peretele frontal găsim imaginea
a patru voievozi ctitori şi tabloul alegoric al
tipografiei coresiene, iar pe peretele de sud
scena încoronării lui Ferdinand la Alba Iulia, pentru ca pe peretele dinspre răsărit să
putem privi un moment festiv cu mitropolitul Andrei Şaguna, liceul, ctitorit de înaltul
ierarh şi alaiul junilor.

V

alorosul paraclis impresionează, nu
numai prin valorile picturale de secol
XVIII, realizate de zugravii Ioan, Iancu,
Constantin şi Irimie, ci şi prin tâmpla originală cu motive brâncoveneşti, restaurată
dupa 1975 de Direcţia Monumentelor Istorice.

A

şa cum se prezintă astăzi biserica, este
formată dintr-o navă rectagulară unită, cu absida circulară de la răsărit şi cu
pronaosul şi tinda de la apus. Iconostasul
este sculptat şi decorat cu motive brâncoveneşti.

P

ortretul mitropolitului Andrei Şaguna şi
al mitropolitului Nicolae Bălan se găsesc
şi în interiorul bisericii pe peretele de sud,
pentru ca pe cel de nord să aflăm imaginea
regelui Mihai şi al mamei sale Elena, realizate tot de Costin Petrescu în cadrul lucrărilor
de restaurare dintre anii 1939-1946.

A

tunci s-a construit podişorul pentru cor,
s-au realizat uşile de la intrare şi strănile, sculptate de Moise Şchiopul din Rupea.
Protosinghelul Ieronim Bălintoiu de la Mănăstirea Hodos Bodrog realizează noul iconostas, condiţii în care cel vechi este dăruit
bisericii din Predeluţ Bran.

I

nteriorul bisericii centrale este îmbrăcat
cu pictura valorosului artist Costin Petrescu, executată în deceniul al cincilea al
veacului XX, folosindu-se şi de concursul
elevilor săi de la Belle-Arte.

B

iserica Sfântul Nicolae din Scheii Braşovului reprezintă pentru locuitorii din
Ţara Bârsei un avanpost în lupta pentru păstrarea tradiţiei şi culturii româneşti. Când
norii tulburi ai veacurilor trecute încercau
să umbrească această vatră de credinţă, aici,
lângă zidurile cetăţii, s-au ridicat câteva dintre cele mai mari valori ale spiritului românesc.
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B

iserica Sfântul Nicolae din Scheii Braşovului deţine o impresionantă bibliotecă şi o arhivă îmbogăţită cu hrisoave şi
cărţi domneşti, mii de acte, zapise, registre
şi scrisori care constituie un tezaur pentru
istoria şi cultura neamului românesc.

C

ele aproximativ 4000 de cărţi vechi şi
peste 30.000 de documente, precum şi
numeroasele obiecte muzeale stau astăzi
mărturie, oferind tuturor posibilitatea de
cunoaştere a începuturilor.

Prima Şcoală
Românească din Scheii
Braşovului

S

ub egida Bisericii s-a înfiinţat Prima
Şcoală Românească. Şcoala nouă, de piatră, a fost construită în 1597, prin osteneala
protopopului Mihai, din fondul dăruit cu
dragă inimă de Aron Vodă al Moldovei.
Aici veneau să cunoască lumina învăţăturii
toţi copiii mai răsăriţi ai Braşovului.

P

rima Şcoală Românească este reclădită
în 1760, adăugându-i-se un etaj în stil
baroc. Începând cu anul 1559, limba de
predare în această şcoală era româna.

A

ici s-au tipărit primele cărţi de circulaţie în limba română - prin diaconul
Coresi; s-a scris prima gramatică românească - Dimitrie Eustatievici -1757; s-au
tradus primele cărţi populare - dascălul
Costea - şi multe alte valori ale spiritualităţii româneşti.
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P

rima Şcoală Românească, construită în
1495 păstrează elementele stilului baroc de la modificările care i-au fost aduse în
anii 1760-1761. Între 1557 şi 1583 Diaconul
Coresi tipăreşte aici 17 titluri în română şi
slavonă, pe hârtie fabricată într-o manufactură braşoveană.

M

uzeul Primei Şcoli Româneşti este
compus din mai multe camere, şi
anume: Sala de clasă “Anton Pann” care
aminteşte nu numai de popasurile marelui
povestitor Anton Pann dar şi de şcoala veche, în jurul căreia s-a fondat un focar de
cultură, aici tipărindu-se cele dintâi cărţi
de cultură în limba română, scriindu-se
prima cronică cu subiect românesc, prima
gramatică românească, primul calendar almanah în literatura română.

S

ala “Diaconul Coresi” ale cărei exponate
sunt: “Cazania a II-a” (“Cartea românească cu învăţătură”), “Psaltirea”, “Sbornicul”,
“Octoihul” ş.a.; Sala “Cartea, factor de unitate naţională”, unde cele peste 80 hrisoave
domneşti, înscrise pe pergament şi aurite,
confirmă permanentele legături între ţinuturile româneşti şi, unde sunt expuse
cele mai valoroase monumente de limbă
română medievală printre care se numără: “Biblia de la Bucureşti”(1688), “Cazania
lui Varlaam”(1643), “Îndreptarea legii” de la
Târgovişte (1652) ş.a.

S

ala “Cartea şi Cărturarii braşoveni” - copiştii, traducătorii, creatorii de limbă
literară, muzică şi artă, toţi aceştia sunt
reprezentaţi aici prin câteva dintre valorile adăpostite în arhiva istorică a muzeului
printre care sunt: “Omiliarul” din veacurile
XI-XII, “Molitvelnicul” popei Bratu, Parimiarul protopopului Vasile, alături de tablourile în ulei pe pânză ale fondatorului
liceului “Andrei Şaguna”, precum şi opereta
“Crai nou” a lui Ciprian Porumbescu.

“

Sala cu vatră”- un mic colţ etnografic
reprezentat de vatră, icoane pe sticlă şi

obiecte casnice amintind de caracterul săsesc al Scheiului în perioada medievală.

Î

ntre 1556 şi 1588 diaconul Coresi împreună cu alţi colaboratori tipăresc primele
cărţi de circulaţie în română, oficializând
definitiv scrisul în această limbă. În 1570,
diacul Oprea alcătuieşte Octoihul românesc, iar 8 ani mai târziu, popa Voicu redactează Învăţături morale din Vieţile Sfinţilor - Cuvântări la Sfinţi şi pilde de folos
sufletesc.

A

utoritatea locală acceptă în 1578 folosirea ca prim manual românesc a catehismului coresian la şcoala din Schei. Mai
trec câţiva ani şi popa Iane scrie întâiul text
braşovean în limba română, iar apoi, în secolul XVI, dascălul Barbu Hoban se osteneşte şi scoate primul manual de filosofie.

N

u se scurge multă vreme şi, la 1757,
dascălul Dimitrie Eustatievici scrie
prima gramatică, iar la 1797 Radu Tempea
al V-lea tipăreşte gramatica românească.
Unele cărţi se făceau pe atunci din piele de
miel nenăscut, pentru că era foarte fină şi
neporoasă. Există şi acum expuse la muzeu
astfel de rarităţi.

Î

ntre 1821 şi 1828 Anton Pann poposeşte
pentru câtva timp în Schei. În luna Mai
1848 George Ucenescu compune muzica
imnului “Deşteaptă-te, Române”.

Muzeul Primei Şcoli
Româneşti din Scheii
Braşovului

A

lături se află, recent restaurat, Complexul muzeal din incinta Bisericii
Sfântul Nicolae, care expune în cca 30 camere, valori menite să confirme tradiţiile
de cultură şi artă pe care le-a înscris Scheii
Braşovului în patrimoniul naţional.

D

intre exponatele întâlnite menţionăm
câteva titluri valoroase: Cazania a II-a
- Carte românească de învăţătură - tradusă
de protopopii Iane şi Mihai, Psaltirea,
Sbornicul, Octoihul; şi, bineînţeles, tiparniţa
diaconului la care se poate lucra şi azi.
Lucian Blaga spunea că aceste cărţi au
înscris în cultura română “întâiul mare poem
al acestui neam”.

B

ăncile scrijelite unde se înghesuiau învăţăceii, călimările de cerneală şi tăbliţele pe care se scriau literele, te îndeamnă
să le atingi. Tematic sunt organizate aici expozitiile: “Junii braşoveni”, “Scheii Braşovului în pictura lui Ştefan Mironescu”, “Muzeul
Tudor Ciortea”, “Muzeul Ex libris”, “Muzeul
Ion Colan”.

B

iserica Sfântul Nicolae din Scheii Braşovului a fost întotdeauna o vatră de
lumină şi închegare ortodoxă, reuşind să
solidarizeze în jurul ei întreaga suflare românească din acele vremuri. Vizitând Muzeul Primei Şcoli Româneşti, ţi se taie răsuflarea descoperind atâtea taine preţioase
ale propriului popor.

P

reoţii care au slujit aici, cărturari vestiţi, au adus o contribuţie însemnată la
patrimoniul culturii şi limbii literare, materializată prin editarea primelor cărţi româneşti, scrierea primei gramatici româneşti,
copierea şi traducerea unor manuscrise
de o inestimabilă valoare, bijuterii unicat
ale culturii şi literaturii populare din ţara
noastră.

Material preluat de pe site-ul
www.crestinortodox.ro
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Jurnal de viaţă sănătoasă
Vă salut din nou dragii mei, acum la rubrica de sănătate a revistei “Rugă românească”. Rugat fiind de
doamna preoteasă Veronica Dincă să scriu ceva legat
de sănătate, având în vedere profesia mea, am decis să
accept provocarea şi am început să mă gândesc oare
despre ce aş putea să scriu eu în această rubrică, care să
suscite interesul general şi în acelaşi timp să nu plictisească pe prea multă lume. Am decis în cele din urmă să
abordez o temă mai amplă, şi anume am decis să scriu
despre viaţa sănătoasă pe care toţi ar trebui să o avem,
mai ales aici în Australia, unde posibilităţile sunt nelimitate şi accesul la tot ce avem nevoie pentru a avea un
trai sănătos este extrem de facil.
Iată-mă aşadar, de cealaltă parte a baricadei vorbind
şi scriind despre un mod de viaţă sănătos după ce în colaborările mele anterioare am prezentat doar reţete culinare care nu întotdeauna au fost cu adevărat “sărace în
calorii”. Să nu credeţi cumva că am dezvoltat un fel de
dublă personalitate, încercând să le susţin pe amândouă, mai degrabă cred cu tărie într-unul dintre principiile
de viaţă sănătoasă şi anume “Totul în moderaţie”.
Am intitulat rubrica “Jurnal de viaţă sănătoasă” după
ce am “googălit” titlul ca nu cumva să am oarece probleme cu copyright-ul, şi intenţionez să dezvolt subiectul în mai multe “episoade” care să cuprindă teme cum
ar fi: “Cum să ne hrănim sănătos”, “Cum să exersăm”,
“Cum să pierdem din excesul de kilograme în mod înţelept şi dietele de slăbit”, “Despre sănătatea mintală”.
Desigur rubrica va putea fi continuată şi cu alte teme
pe care le puteţi sugera dumneavoastră,cititorii rubricii
de sănătate. Voi începe deci, cu primul episod din seria
“Jurnal de viaţă sănătoasă” şi anume

“Cum să ne hrănim sănătos”
Nu încerc în acest capitol să susţin idea unui mod de a ne
hrăni sănătos, deoarece această necesitate a fost susţinută
încă din antichitate şi este universal acceptată de către lumea medicală şi publicul general. Voi încerca însă, să demontez câteva din miturile care există în ceea ce priveşte
hrana sănătoasă şi să prezint cât mai simplu posibil câteva principii pe care trebuie să le respectăm când dorim să
mâncăm sănătos.
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“Micul dejun
este cea mai importantă
masă a zilei”

Din punct de vedere al
menţinerii greutăţii corporale, a nivelului energetic
şi al stării psihice micul dejun este cea mai importantă
masă a zilei. Studii pe elevii
din clasele primare au arătat că,elevii care au avut un
mic dejun consistent înainte
de a pleca la şcoală, functionează mult mai bine în timpul orelor, sunt mai activi,
se concentrează mai bine şi
sunt mai pozitivi în gândire. De asemenea şi adulţii ce
reuşesc să facă faţă unui regim de lucru susţinut până
la orele prânzului, dacă au
mâncat un mic dejun consistent. Întrebarea este ce
reprezintă un mic dejun
consistent?
Aproximativ
30% din necesarul zilnic de
calorii. Nu este aşa de important ce mâncăm la micul
dejun, atâta timp cât necesarul de calorii este satisfăcut.
Vom fi surprinşi să vedem
că un bol de cereale cu lapte şi fructe are aproximativ
acelaşi număr de calorii, cât
o felie de pâine prajita cu jumări de ou, două linguri de
fasole şi două felii de şuncă,
prăjite. Diferenţa dintre cele
două este că, a doua alternativă are toate principiile
nutritive(glucide,
lipide,
proteine) şi, ne va susţine
starea de săţietate sau plin
gastric, mai mult timp, nefiind a fi nevoiţi să luăm o
gustare până la prânz. Deci,
nu trebuie să ne ferim să

avem un mic dejun consis- îndepărtarea frunzelor de suprafaţă la legumele cu frunze
tent deoarece fiind activi în cum ar fi varza, salata, etc.
timpul zilei vom putea arde
caloriile ingerate.
“Zahărul sau Îndulcitori artificiali”

“Prăjit pe grătar sau în
ulei – deep fried?”

Multă lume se întreabă
ce este mai sănătos, gătitul
în ulei mult sau pe grătar.
Dacă gătim spre exemplu o
bucată de piept de pui fără
prea multă grăsime, indiferent că o prăjim în ulei sau
pe grătar, nu vom adăuga
prea multă grăsime la produsul finit. Dacă însă la carne adăugăm un înveliş de
ou şi făină care absoarbe la
rândul lui multă grăsime,
atunci ceea ce vom obţine
va avea un conţinut crescut
în grăsimi. Deci gătitul pe
grătar fără grăsime este cel
mai sănătos mod de a prăji
carnea.

“Legumele organice sau
non organice”

Legumele şi fructele cultivate organic sunt desigur
mai sănătoase decât cele
cultivate convenţional, dar
şi diferenţa de preţ este semnificativă. Unii pot spune că
diferenţa între legumele şi
fructele organice şi cele convenţionale este în principal
gustul. Depinde însă de la
o persoană la alta. Singura
diferenţă adevărată este de
fapt folosirea pesticidelor
în culturile non organice.
Singurul mod de a îndepărta sau reduce cantitatea
de pesticide este spălarea
fructelor şi legumelor, şi

Multă lume crede că înlocuirea zahărului cu îndulcitori
artificiali previne creşterea în greutate şi obezitatea, însă
studii extinse pe două grupe de pacienţi, unii folosind zahăr natural iar ceilalţi îndulcitori artificiali, au arătat că, cei
care au folosit îndulcitorii artificiali au pus în greutate mult
mai mult decât cei care au folosit zahărul natural. De asemenea, în ceea ce priveşte efectele îndulcitorilor artificiali
asupra organismului, datele sunt controversate, majoritatea înclinând spre un efect negativ asupra organismului şi,
de aceea este mai bine să folosim zahărul natural, dar desigur cu moderaţie.

“Peştele şi Omega3”

Peştele a fost dintotdeauna un aliment sănătos, bogat în
nutrienţi, antioxidanţi şi vitamine. Este o sursă foarte bună
de Omega3 care previne îmbătrânirea. Populaţiile care au
dieta axată majoritar pe peşte sunt mai longevive. Dintre
felurile de peşte recomandate sunt somonul de Atlantic,
sardinele sau macroul. Trebuie să fim atenţi însă cu peştii de adâncime ca rechinul sau peştele sabie a căror carne conţine multe metale grele, în special mercur, care este
nociv pentru organism. În ultima vreme, în magazine şi
farmacii au apărut tabletele de ulei de peşte ce conţin de
asemenea Omega3 şi este chiar recomandat pentru cei în
vârstă de peste 50 de ani să le ia zilnic pentru prevenirea
bolilor cardiovasculare şi a cancerului.

“Un măr pe zi ne ţine departe de doctor”

Într-adevăr aşa este, mărul conţinând cantităţi însemnate
de flavonoide, compuşi care ajută la reducerea riscului de
boli cardiace şi accidente cerebrale şi previn cancerele de
plămân, prostată sau intestin gros. Consumând 2 mere pe
săptămână, reducem riscul de astm sau alte afecţiuni respiratorii cu 30%.

“Hrana procesată sau hrana proaspătă naturală”

Este deja un fapt dovedit că hrana procesată conţine mai
multe ingrediente nesănătoase, au un conţinut bogat în
sare,zaharuri, grăsimi polinesaturate sau trans, şi alţi aditivi toxici, care fac ca aceste alimente să fie foarte nocive
pentru organism, predispunând la hipertensiune arteriala,
arteroscleroză şi diabet. Ele nu sunt recomandate ca parte
a unei diete sănătoase.
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“Legumele şi carnea congelate sau legumele şi carnea
proaspete”

Legumele păstrate congelate au un conţinut mai crescut
în vitamina C iar cele proaspete au un conţinut de calciu şi
potasiu mai crescut. Cel mai bine este să păstrăm legumele
şi fructele proaspete în frigider unde ele vor avea un conţinut crescut de vitamina C.
În ceea ce priveşte carnea congelată, aceasta va avea un
conţinut mai crescut de fier dar grăsimile congelate se degradează în timp şi pot deveni toxice pentru organism. De
aceea nu se recomandă să păstrăm carnea în congelator
mai mult de 6 luni.
Depinde de asemenea şi cum gătim legumele congelate
sau proaspete. Legumele, indiferent dacă sunt congelate
sau proaspete îşi vor păstra proprietăţile dacă le opărim
în abur, le călim în ulei, le gătim în cuptorul cu microunde
sau le coacem. Îşi vor pierde în schimb din valoarea nutritivă dacă le fierbem.

“Lichidele ca parte din dieta zilnică”

de antioxidanţi, dintre care
cel mai important este resveratrol. Ce sunt de fapt antioxidanţii? Sunt compuşi
chimici ce opresc procesul
de oxidare “ruginire” a organismului la nivel celular,
moartea celulară şi deci îmbătrânirea. Aceştia menţin
arterele curate, fară plăci
de colesterol, prevenind
astfel bolile cardiovasculare. Aceste efecte benefice se produc atunci când
consumăm nu mai mult de
două pahare de vin roşu pe
zi. Depăşind acest nivel de
consum zilnic ne poate afecta negativ ficatul, inima, rinichii şi creierul.

Sigur că ar mai fi multe
de spus în ceea ce priveşte
hrana sănătoasă şi cum să
ne hrănim sănătos. Nu am
pretenţia de a face o prezentare exhaustivă a temei
şi, de aceea închei aici, în
speranţa că v-am suscitat
interesul şi informaţiile
prezentate vă vor fi oarecum folositoare.
Vă urez toate cele bune,
continuând
serialul
“Alcoolul şi hrana sănătoasă”
“Jurnalului de viaţă sănăAlcoolul, în special băuturile spirtoase şi berea nu sunt toasă” în numărul viitor.
recomandate într-un regim de viaţă sănătos.
Atât alcoolul tare cât şi berea aduc calorii în organism şi
cresc apetitul dacă sunt consumate în cantităţi moderate.
Doctor
Berea consumată în cantităţi mai mari duce la balonare,
Călin Gredină
fermentaţie intestinală şi poate favoriza apariţia sindromului de colon iritabil.
Necesarul de lichide al unui adult tânăr pentru a menţine o dietă sănătoasă este de cca 2-2. 5 L pe zi. Apa trebuie
să fie cam 75% din lichidele ingerate într-o zi. Putem bea
şi sucuri de fructe dar trebuie să avem în vedere şi faptul
că acestea conţin zahăr şi deci calorii. Băuturile acidulate
nu sunt recomandate datorită conţinutului crescut de zahăr cât şi pentru că predispun la balonare. Ceaiurile sunt
de asemenea recomandate, mai ales ceaiul verde sau de
Jasmine ce conţin antioxidanţi. Aceste ceaiuri sunt consumate de locuitorii din Okinawa, Japonia, populaţia cea mai
sănătoasă şi mai longevivă de pe planetă.

“Vinul roşu şi alimentaţia sănătoasă”

Studii populaţionale au dovedit că cei ce consumă
unul sau două pahare de vin roşu pe zi au risc redus de
a face cancer sau boli cardiovasculare. De ce oare aceasta? S-a dovedit că vinul roşu conţine cantităţi însemnate
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SĂNĂTATEA NOASTRĂ
. . . Între trup şi suflet, păcat şi boală
Păcatul ne otrăveşte prin intermediul obiceiurilor dăunătoare, pervertind necesităţile
noastre normale, fireşti.
Să cercetăm mai amănunţit această relaţie.
După criteriul celor trei niveluri ale existenţei omeneşti (trup, suflet, duh), necesităţile
pot fi împărţite în trei mari grupe: biologice
(nevoia de hrană, de locuinţă, de haine, de
somn, etc), sociale (nevoia de comunicare cu
oamenii, de a crea, etc), duhovniceşti (nevoia
de religie, de libertate, de sens al vieţii, etc).
În sine, necesităţile enumerate mai sus sunt
neutre, nepăcătoase, din punct de vedere etic
şi exprimă dependenţa noastră de anumiţi
factori sau de anumite condiţii. Să ne amintim spusele Evangheliei: “nu duceţi grijă, spunând: “ce vom mânca?”, sau “ce vom bea?”, sau
“cu ce ne vom îmbrăca?”, pentru că după toate
acestea se străduiesc neamurile (păgânii); ştie
doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele”
(Mt. 6, 31-32).
Aici este vorba de necesităţile biologice elementare. A le satisface nu e un lucru condamnabil. Foamea i-a silit pe Apostoli să rupă şi
să mănânce spice de grâu în ziua sâmbetei,
ceea ce a stârnit o furtună de nemulţumire
din partea fariseilor. Aceştia L-au mustrat
pe Hristos pentru că le-a îngăduit, chipurile,
ucenicilor Săi să calce legea lui Moise, care
nu îngăduia să se lucreze în ziua sâmbetei.
Domnul le-a răspuns însă: “dacă ştiaţi ce înseamnă: “milă voiesc, iar nu jertfă”, n-aţi fi osândit pe cei nevinovaţi” (Mt. 12, 7).
Procesul formării cerinţelor are o serie
de etape. Potrivit Sfântului Ierarh Teofan
Zăvorâtul, la început apare atracţia inconştientă, nevoia nedefinită de ceva, şi nu ştim
încă ce ne-ar putea satisface. Pe măsura conştientizării obiectului cerinţei, către care tin
dem, atracţia se amplifică, transformându-se
în dorinţă conştientizată, orientată către un
scop bine determinat, începem să năzuim în
mod conştient către obiectul căutat şi, căutarea lui dă mărturie despre înclinarea voinţei.
Este interesant de remarcat că renumitul
psiholog rus A. N. Leontiev descrie mecanismul zămislirii cerinţelor în mod esenţialmente identic cu spusele Sfântului Ierarh
Teofan: “Până la prima ei satisfacere, cerinţa “nu

îşi cunoaşte” obiectul, el încă trebuie descoperit”.
După aceea, omul înţelege ce vrea şi doreşte
în mod conştient să ajungă la scop. Obiec
tul cerinţei devine motiv, care stimulează şi
justifică activitatea.
Totuşi, cerinţele se transformă adeseori în
patimi. Când înclinarea voinţei către ceva
este prea puternică, ea iese de sub controlul
conştientului, ne cotropeşte şi literalmente
ne ţine în gheare. Atunci cerinţa, deja per
vertită de păcat, trăieşte înlăuntrul nostru
o viaţă parcă independentă, de sine stătătoare, autonomă. Probabil că tocmai acesta
este unul dintre semnele “sufletului” aparte
al păcatului, despre care vorbeşte Cuviosul
Macarie cel Mare şi pe care, după tâlcuirea
lui, Domnul ne porunceşte să îl urâm (Lc. 14,
2; In. 12, 25).
“Dacă înclinarea siluieşte cerinţa, ferecând-o
într-o formă determinată, şi o perverteşte sau îi
dă o orientare incorectă, nefirească, scrie Sfântul
Ierarh Teofan Zăvorâtul, atunci cerinţele şi natura se află într-o stare de înrobire nefirească. “
Stimulând sistemul nervos, păcatul cere,
adeseori ne împinge cu sila către o anumită
activitate sau către un anumit comportament,
care nu corespund nevoilor reale ale organismului. De pildă, de la o alimentaţie echilibrată, la îmbuibare. Astfel, necesitatea fiziologică a omului de a se alimenta se transformă
într-una din varietăţile lăcomiei pântecelui,
şi din “stăpâni” devenim “robi”, nefiind pe
dinlăuntru oameni liberi şi sănătoşi.
Se naşte astfel un lanţ: păcat - obicei dăunător - boală.
Tocmai din pricina păcatului, cerinţele
omeneşti normale se transformă în patimă
şi condamnă personalitatea la o rămânere
constantă în starea de anormalitate duhovnicească. Degradarea năzuinţelor supreme,
duhovniceşti-morale, ale personalităţii este
întrupată în “blidul de linte”. Pentru aceasta,
Esau şi-a vândut lui Iacov, fratele său mai tânăr, dreptul de întâi născut (Fac. 25, 30-34).
Dimpotrivă, harul dumnezeiesc, tămăduind dispoziţia voinţei şi motivele inimii, face
ca cerinţele biologice şi sociale să se supună
celor duhovniceşti. În caz contrar, pervertirea sufletului naşte o anumită patimă şi, în
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mod corespunzător, lipsa de măsură într-o
anumită privinţă. Tocmai pe acest teren cresc
de obicei obiceiurile dăunătoare, împătimirile, care împing la abuzarea de obiectul
necesităţii.
Iată unde se află rădăcina bolilor provocate
de modul incorect de viaţă. Iată de unde provine dependenţa de obiceiuri. Multe dintre
ele sunt anevoie de biruit. Ne vine mult mai
la îndemână să luăm medicamente pentru a
“înăbuşi” manifestările clinice ale bolii decât
să ne luptăm cu sursa ei, care este păcatul.
În planul dat, împătimirea este unul dintre
factorii de risc, care încalcă echilibrul mediului intern al organismului şi prin aceasta provoacă apariţia sau acutizarea unei anumite
boli. Până şi copiii de şcoală ştiu că fumatul
duce adeseori la cancer pulmonar, alcoolismul la ciroza hepatică şi psihoze, iar narcomania la SIDA şi hepatita C.
Totuşi, există obiceiuri-împătimiri ale căror
urmări vătămătoare nu sunt atât de evidente.
Obiectele lor nu sunt în sine păcătoase, însă
abuzul de ele este din punct de vedere teologic, păcătos, iar din punct de vedere medical,
periculos pentru viaţă şi sănătate.
Un exemplu grăitor este atitudinea faţă de
computere. Dacă le folosim în mod raţional,
ele sunt foarte folositoare, iar în anumite domenii de activitate sunt chiar indispensabile.
La excese, duc cele mai des, atracţia jocurilor
pe calculator, surfingul haotic, munca în spaţiul internetului peste intervalele de timp re
zonabile. În acest plan, abuzul de calculator
este un fel de narcotic care actionează asupra
trupului, sufletului şi duhului, atât ale copilului, cât şi ale adultului.
Tulburările somatice se manifestă prin
probleme de vedere, stare generală de rău,
scăderea imunităţii şi boli condiţionate de
viaţa sedentară, hemoroizi, constipatie, etc.
Nivelul excedentar de câmpuri şi radiaţii
electromagnetice provoacă apariţia sau acutizarea bolilor oncologice.
Urmări importante se manifestă şi în ce priveşte aparatul locomotor. Pe lângă osteocondroza coloanei vertebrale, apar aşa-numitele
boli profesionale. Este vorba cu precădere de
boli ale mâinilor, datorate poziţiei lor nefiziologice prelungite din timpul lucrului la o
tastatură poziţionată incorect sau incomod,
ca de exemplu:
- inflamaţia tendoanelor mâinii, a în
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cheieturii mâinii şi umărului;
- boala de Quervain, inflamaţia tendoanelor antebraţului şi încheieturii cotului;
- sindromul de tunel carpal, lezarea nervului median al mâinii.
Şi sistemul nervos central are de suferit. Se
observă reacţii asteno-nevrotice, scăderea capacităţii de concentrare, tulburări de memorie şi de somn, creşterea irascibilităţii, dureri
de cap. La femeia însărcinată creşte riscul de
avort şi de apariţie a patologiei intrauterine
la produsul de concepţie.
Extrem de periculoase sunt şi tulburările
duhovniceşti persistente datorate acţiunii
energo-informaţionale a computerului asupra personalităţii. În primul rând, este vorba
de imersiunea într-o lume a iluziilor şi a patimilor, iar în al doilea rând, de dependenţa
psihologică de realitatea virtuală, creată în
mod artificial.
Ieromonahul Anatolie Berestov, profesor
neuropatolog cu mare experienţă, afirma că
unui om care sta în faţa calculatorului, lumea
virtuală i se pare uneori mult mai reală decât
cea înconjurătoare. Omul intră în realitatea
edificată de el prin mijloace tehnice, iar aceasta, la rândul său, penetrează în conştiinţa
lui, devine o parte a “eului” său. Cu timpul,
graniţa dintre lumea inventată şi cea reală se
şterge, şi oamenii “trăiesc” în două planuri
simultan. De aici, dedublarea duhovnicească
a conştientului între real şi virtual. Ca atare,
comunicarea cu “cutia” electronică este comparabilă cu efectul drogării. “Dizolvându-ne”
în torentul informaţional, cădem în deplina
dependenţă de el şi, ne pierdem pe noi înşine. Se schimbă în mod cardinal mediul în
care sălăşluim, potrivit binecunoscutei glume: “Gicu nu-i acasă, este pe Internet”.
Computerul poate deveni ca o mlaştină,
acţiunea lui de fascinaţie seamănă cu felul
hipnotizant în care priveşte pitonul la prada sa. Dacă utilizatorul computerului este
rupt de îndeletnicirea sa favorită, el seamănă
cu un narcoman în sindrom de abstinenţă,
echivalenţa mergând până la o anumită si
militudine a simptomelor. Neliniştea, agitaţia, împrăştierea, irascibilitatea crescută,
iată o listă departe de a fi completă a acestor
simptome. Îndeosebi de apăsătoare este senzaţia de “invaliditate” intelectuală.
Ca să zicem aşa, printr-o monstruoasă
mutaţie nebiologică omul raţional (homo

sapiens) se transformă în om informaţional
(homo informaticus), dând naştere unei înşelătoare senzaţii de libertate, lumea virtuală
distrugând personalitatea sau nelasând-o să
se dezvolte. De multe ori nu bănuim nimic şi,
totul începe câteodată de la jocurile pe calculator, ce par inofensive şi de care este cumplit
de uşor să devii dependent!
Aşadar, iată pe scurt, câteva căi de apariţie
şi dezvoltare a bolii, la omul adult şi la copil.
Cum pot fi acestea interpretate de pe poziţiile
psihologiei şi medicinei orientate ortodox?
A tăgădui prezenţa factorilor şi proceselor
duhovniceşti este absurd. Cu toate că ele se
află în afara domeniului ştiinţei tradiţionale, este neapărată nevoie ca ele să fie luate în
calcul alături de ceilalţi factori şi de celelalte procese patogene, pe care savanţii deja le
studiază de multă vreme. Viziunea creştină
apare aici ca fiind de mare actualitate. Cu
mii de ani înaintea progreselor ştiinţei con
temporane, Sfânta Scriptură a arătat simplu
şi limpede legătura dintre păcat şi boală,
dintre starea emoţională şi sănătatea psihică:
”bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ;
pe bărbatul nedrept, relele îl vor vâna spre stri
căciune” (Ps. 139, 11). “O inimă fără patimă este
viaţa trupului, pe când pornirea pătimaşă este ca
un cariu în oase” (Pilde 14, 30). “O inimă veselă
este un leac minunat, pe când un duh fără curaj
usucă oasele” (Pilde 17, 22). “Cununa înţelepciunii este temerea de Domnul, care odrăsleşte
pace şi sănătate nevătămată, dar şi una, şi alta
sunt daruri de la Dumnezeu” (Sir. 1, 18).
După spusele Sfântului Ierarh Ioan Gură
de Aur, stricăciunea sufletului este una dintre pricinile bolilor. Din perspectiva acestei
relaţii, păcatul poate fi privit ca terenul şi
factorul duhovnicesc al stresurilor, al conflictelor intrapersonale, al trăsăturilor negative
de caracter şi de personalitate, al traumelor
psihice şi al obiceiurilor dăunătoare şi, prin
urmare, al bolilor ce sunt legate de acestea.
Sfântul Ierarh Teofan Zăvorâtul scria:
“Păcatul nu loveşte doar sufletul, ci şi trupul. În
unele cazuri, lucrul acesta este foarte învederat,
alteori, deşi nu este atat de învederat, adevărul
rămâne adevăr. Păcatul se săvârşeşte în suflet
şi îl face bolnav de-a dreptul, însă întrucât viaţa trupului vine de la suflet, bineînţeles că de la
un suflet bolnav vine o viaţă nesănătoasă. Faptul
în sine, că păcatul aduce întuneric şi chin nu are
cum să nu acţioneze nefavorabil şi asupra sân

gelui. Dar când îţi aminteşti că el desparte de
Dumnezeu, Izvorul vieţii, şi îl pune pe om în
contradicţie cu toate legile care lucrează şi în el
însuşi, şi în natură, este chiar de mirare cum mai
rămâne în viaţă păcătosul după păcat. La mijloc
este mila lui Dumnezeu, care aşteaptă pocainţa
şi întoarcerea lui. Prin urmare, bolnavul trebuie
mai întâi de toate să se grăbească a se curăţi de păcate şi a se împăca cu Dumnezeu în conştiinţa sa.
Prin aceasta va croi drum lucrării binefăcătoare a
medicamentelor. “
Informaţiile despre factorii duhovniceşti ai
bolilor nu fac decât să îmbogăţească concepţiile medicale, să ridice gradul de eficacitate
al măsurilor medicale şi să ajute la vindecarea
nu a bolii, ci a bolnavului. Mulţumită acestor
informaţii este mai uşor de înţeles pentru ce
sunt trebuincioase metodele duhovniceşti de
tratament, care sunt particularităţile istoriei
bolii şi istoriei vieţii pacientului. Nu este un
secret faptul că una şi aceeaşi boală urmează
adeseori evoluţii diferite. Forme identice de
boală există, însă bolnavi identici nu există.
Boala este semnalul de avarie pe care sufletul îl trimite prin intermediul trupului. Iar
fiecare om are un suflet diferit de al celorlalţi.
Dacă ne vom grăbi să “scăpăm” de semnalele organismului, dacă le vom “înăbuşi” prin
medicamente, negreşit vom cădea spre medicina primitivă, mecanicistă, de tipul: “pentru dureri de cap antinevralgic, pentru dureri de
burtă, nospa”.
Recunoaşterea componenţei duhovniceşti
a bolii ne obligă pe toţi să fim cu atât mai responsabili în ceea ce priveşte comportamentul nostru şi educarea copiilor. Spune Sfântul
Apostolul Pavel: “toate îmi sunt îngăduite, dar
nu toate îmi folosesc; toate îmi sunt îngăduite,
dar nu toate zidesc” (1 Cor. 10, 23). Nu întâmplător şi o înţeleaptă maximă glăsuieşte:
“Semeni faptă, culegi obicei, semeni obicei, culegi caracter, semeni caracter, culegi destin”.

Veronica Dincă
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Din familia reţetelor
Iată-ne din nou împreună, aşadar în “Familia Reţetelor” în ediţia de toamnă-iarnă, ca să
spunem aşa, a revistei noastre “Rugă Românească”.
N-am primit prea multe mesaje de feedback din partea cititorilor, nu ştiu cum au fost
primite reţetele din ediţia precedentă, însă sper din toată inima că măcar o parte din
cititori au încercat să pregătească mâncăruri după reţetele din rubrica mea. Sincer
„dacă nu v-am spus-o v-o repet” cum spunea regretatul Păstorel Teodoreanu, că întradevăr mi-aş dori un oarecare dialog cu cititorii rubricii şi chiar sunt deschis la critici şi
sugestii.
Pentru această ediţie „friguroasă” a familiei reţetelor v-am pregătit câteva reţete care să
vă încălzească şi să vă îndulcească sufletele dar şi papilele gustative.
Am să încep aşadar cu o reţetă pe care am găsit-o pe internet pe la gospodinele românce
de prin Scandinavia, dacă nu mă înşel, şi pe care am adaptat-o la „peisajul” australian.
Este reţeta de ciorbă de burtă falsă cu ciuperci pleurotus sau oyster mushrooms cum
se numesc ele în Australia. Am gătit această ciorbă în numeroase ocazii şi întotdeauna
am primit bune aprecieri din partea celor ce au avut prilejul să guste din ea. Este o
alternativă excelentă la adevărata ciorbă de burtă pe care o apreciem atât de mult şi care
ne aduce aminte întotdeauna de România şi de cei de acasă. Un alt avantaj al acestei
reţete este că poate fi gătită şi în zilele de post sau în marile posturi ale anului.
Călin Gredină
Iată aşadar reţeta:

Ciorbă “falsă” de
burtă cu ciuperci
600 g bureţi
pleurotus (oyster
mushrooms)
2 morcovi mari raşi
pe răzătoarea mare
1 rădăcină de ţelină curăţată de coajă şi rasă
pe răzătoarea mare
1 ceapă potrivită tocată mărunt
6 căţei de usturoi mai mari
sucul de la o lămâie sau 60-80ml de oţet de
tarhon (Tarragon vinegar) după gust
125 gr de brânză cremă de soia (soy cream
cheese) pentru reţeta de post sau 4-5 linguri
bune de smântână pentru reţeta obişnuită
3-4 foi de dafin
1 linguriţă boabe de piper
2.5-3 Litri de supă de legume sau de carne
(stock) din Vegeta sau din cuburi de supă
50 ml ulei
1-2 gogoşari muraţi (opţional)
frunze de ţelină şi pătrunjel tocate
Preparare:
Se fierbe o supă concentrată din 2.5 Litri
de apă, şi 5 cuburi de concentrat Massel
(Chicken Stock) ce se găseşte în supermarket, la Coles sau la Woolworths. Cuburile de
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concentrate Massel sunt foarte bune deoarece nu conţin MSG ca şi Vegeta şi sunt produse doar din ingrediente vegetale naturale şi,
deci pot fi folosite şi în reţetele de post. La
apă şi la cuburile de supă se adaugă foile de
dafin şi linguriţa de boabe de piper. În supă,
la fiert, se adaugă 2 cartofi potriviţi, curăţaţi
de coajă şi tăiaţi în două. Când s-au fiert cartofii (cca 20 minute) se scot, se pasează prin
sită şi se amestecă cu 2-3 linguri de supă.
După circa 30 minute de fiert, supa este gata
şi se strecoară bine într-o altă oală.
În timp ce supa fierbe, curăţăm şi radem
zarzavatul prin răzătoarea mare. Călim apoi
zarzavatul ras în 4-5 linguri de ulei, într-o
oală de cca 4-5 L, mestecând din când în
când , ca să nu se ardă.
Ciupercile le ştergem cu un şerveţel sau o
cârpa uscată. Nu curăţăm coaja de la pălării deoarece, în acest fel ciupercile îşi pierd
din aromă şi gust. Tăiem apoi ciupercile felii lungi ca burta. Călim ciupercile cam 4-5
minute cu legumele tocate, având grijă să
mestecăm continuu, ca aromele de zarzavat
şi ciuperci să se întrepătrundă. Se adaugă
apoi zeama fiartă şi strecurată la amestecul
călit de legume, se completează cu apa până
la 2.5-3 L dacă este nevoie şi se dă un clocot.
Se adaugă cartofii trecuţi prin sită şi se potriveşte de sare.
Ciorba se drege apoi cu brânza cremă de soia
(ce se găseşte de asemenea în supermarket şi

se numeşte soy cream cheese) sau cu smântâna frecată cu usturoiul curăţat şi ras pe răzătoarea măruntă .
La sfârşit se adaugă gogoşarul murat, tăiat
cubuleţe (dacă avem), zeama de lămâie sau
oţetul de tarhon, şi mai dăm un clocot. Apoi
tragem oala de pe foc şi adăugăm frunze de
ţelină şi pătrunjel, tocate mărunt şi, punem
capacul peste oală, ca aromele de frunze să
dea gust şi savoare ciorbei de ciuperci.
Se serveşte cu ardei iute şi cu un păhărel
de ţuică din aceea bună, pentru cei care
doresc.
Poftă bună!
Următoarea reţetă pe care am să v-o prezint
este cea de cozonaci frământaţi în maşina
de pâine. Reţeta originală o am de la bunica
mea şi am adaptat-o în aşa fel încât sa o
pot face în maşina de pâine (bread machine),
pentru că după cum ştiu cei care au frământat la cozonaci vreodată, coca de cozonaci e
muncă, nu glumă. Şi, credeţi-mă că maşina
de pâine face o treabă extraordinară , iar noi
nu trebuie decât să frământăm aluatul 5-10
minute înainte de a-l pune la crescut.
Haideţi să începem a „frământa” la cozonaci:

Cozonaci în maşina de pâine
(bread machine)

Reţeta pe care o prezint este pentru maşinile de pâine care fac pâine de până la 1250g.
Pentru cei care au maşini mai mici , va trebui să adaptaţi cantităţile în funcţie de cât
de mare în grame este pâinea pe care o face
maşina. Din cantitatea de cocă rezultată, se
pot face o pască mare şi 2 cozonaci în tăvi
înguste sau 4 cozonaci.
Punem cam un pumn şi jumătate de stafide
în 80 ml de rom cam cu o oră înainte de a ne
apuca de frământat aluatul.
Facem o maia din 80ml lapte călduţ cât suportă degetul, 1 lingurită de zahăr şi 3 linguriţe bune de drojdie uscată, amestecând
bine ingredientele într-un castron potrivit,
pe care apoi îl acoperim etanş cu folie de
plastic. Durează cam 10-15 minute până
când maiaua creşte frumos în castron.
Amestecăm 280 ml de lapte călduţ cu 150 de
grame de zahăr, până când zahărul se topeşte complet. Se toarnă laptele cu zahărul în
cuva de la maşina de pâine. Peste lapte se
adaugă 2 linguri bune de smântână şi 100
grame de unt topit, 4 gălbenuşuri de ou ce
au fost frecate cu o jumătate de linguriţă de

sare ca să prindă culoare, 1 linguriţă de extract de vanilie sau 2 pliculeţe de zahăr vanilat, coaja rasă de la o jumătate de portocală
şi o lămâie, 2-3 linguri de rom şi 2 ½ căni de
făină cernută.
Se programează maşina de pâine să facă
un ciclu de frământat (Dough cycle) şi se
porneşte maşina. După ce maşina amestecă
bine ingredientele cam 5-7 minute, trebuie
să rezulte o maia mai moale.
Între timp, din 3 dintre albuşurile rămase de
la gălbenuşuri, batem o spumă şi o adăugăm
treptat, câte 2 linguri odată, la maiaua moale
din maşină, aşteptând ca maşina să încorporeze albuşul înainte de a adăuga spuma din
nou. După ce şi ultima parte de albuş a fost
încorporată bine în maia, se adaugă treptat
3 căni de făină , câte ½ de cană o dată, aşteptând ca maşina să încorporeze făina adăugată înainte de a mai adăuga făina. De obicei
maşina are un ciclu de frământat de 30 de
minute. Dacă se termină ciclul de frământat
înainte de a adăuga toată făina, mai programăm maşina pentru încă un ciclu.
Vom vedea că pe măsură ce adăugăm făina,
aluatul începe să se desprindă de pe pereţii
cuvei maşinii de pâine. Lăsăm cam o jumătate de cană de făină din cele 3 căni, ca să o
adăugăm când frământăm manual aluatul.
Golim aluatul frământat din cuva maşinii
şi îl mai frământăm cu mâna încă cca 5-10
minute adăugând făina rămasă şi jumătate
din stafidele stoarse bine din rom pe care le
încorporăm treptat. Nu adăugăm stafidele
când frământăm aluatul în maşină, deoarece fluturaşul maşinii taie stafidele şi ele nu
se mai regăsesc întregi în cozonaci.
Punem aluatul gata frământat într-un castron mare la crescut şi îl aşezăm într-un loc
mai călduţ, durează cam 90-120 minute până
când aluatul e bine crescut.
Din aluatul crescut modelăm cozonacii sau
întindem şi umplem pasca, pe care apoi le
aşezăm în tăvi şi le punem din nou la crescut, de data asta nu mai mult de 30-45 minute. Se ung cu gălbenuş de ou amestecat cu
puţin ulei şi puţin lapte, şi se coc în cuptor la
160 de grade cca 4550 minute.
Umplutura de la
pască, eu o fac
din 350 de grame
de brânză ricotta
(urda), 2 gălbenuşuri şi un ou întreg,
2 pliculeţe de zahăr
vanilat, stafidele
rămase stoarse din
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rom , 2 linguri de rom şi 150 de grame de
zahăr. Amestecăm bine ingredientele până
rezultă o pastă omogenă.
După ce am întins baza pentru pască, o aşezăm în tavă, şi ca să nu treacă umezeala din
brânză în aluat, ungem aluatul cu albuşul
de ou rămas şi presărăm peste albuş cca 2
linguri de griş în strat subţire.
Sper să vă placă reţeta de cozonaci pe care
am adaptat-o la maşina de pâine şi aştept să
văd cum v-au reuşit cozonacii.
Succes şi poftă mare!
A treia reţetă din acest episod este un tort
generos pe care eu l-am găsit acum câţiva
ani în revista „Formula As” şi pe care a trebuit din nou să-l adaptez la ceea ce am putut
găsi eu ca şi ingrediente aici, la Melbourne.
Tortul se numeşte „Tort Malakoff” şi se
pare că a fost creat de către Marie-Antonin
Careme, bucătarul ţarului Alexandru I al
Rusiei. Face parte din categoria torturilor
charlotte, denumite aşa după sora ţarului
Alexandru I şi soţia regelui George III al
Angliei, prinţesa Charlotte of MecklenburgStrelitz.
Să trecem la treabă deci:

Tort Malakoff
Ingrediente:
775 ml lapte
7 linguri de zahăr
4 linguri rase de gelatină
175 ml apă
7 galbenuşuri
4 pliculeţe de zahăr vanilat
400 ml frişcă nebătută
Pentru sirop
175 ml cafea fiartă sau expresso
50 ml apă
5 linguri de rom
5 linguri de zahăr
2 pachete de 350 grame de pişcoturi
Se înmoaie gelatina în 175 ml de apă şi se
amestecă bine într-un castron potrivit. Se lasă
să se întărească în castron cca 30 minute.
Facem un sirop din cafea, apă, rom şi zahăr,
pe care îl lăsăm cca 30 de secunde să clocotească, ca să se evapore marea parte a alcoolului din rom, şi îl lăsăm apoi pe marginea
cuptorului să se răcească.
Punem laptele la fiert cu cele 7 linguri de zahăr. Amestecăm gălbenuşurile cu 2-3 linguri
de lapte cald şi le turnăm apoi în laptele cald
pe care l-am turnat într-un castron de metal,
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potrivit pe o cratiţă cu apă clocotită – baie
marină.
Amestecăm continuu cu un tel laptele cu zahărul şi gălbenuşurile, până se îngroaşă ca
o maioneză mai moale, cu atenţie să luăm
castronul de pe foc când amestecul începe să
facă grunji. Trecem amestecul printr-o sită
nu prea măruntă într-un alt castron şi adăugăm gelatina întărită pe care o spargem mai
mărunt cu furculiţa. Amestecăm continuu
până când gelatina s-a topit şi s-a încorporat
în amestecul de oua şi lapte.
Punem apoi castronul într-un castron mai
mare în care avem apă rece şi cuburi de gheaţă şi amestecăm continuu până când amestecul s-a răcit la temperatura corpului (nu e
mai cald decât degetul nostru). Adăugăm
apoi treptat frişca şi luăm castronul din apa
cu gheaţă.
Pregătim o oală de 3-4 L pe care o tapetăm
cu folie de plastic (cling wrap) să cuprindă
pereţii oalei în întregime şi să avem cca 10
cm în afara oalei. Punem un strat de pişcoturi pe care îl însiropăm cu ¼ din siropul de
zahăr pe care l-am pregătit anterior.
Punem din nou compoziţia cu frişcă pe apa
cu gheaţă şi o amestecăm cu telul până când
devine mai consistent şi uşor gelatinoasă.
Turnăm o treime din compoziţie peste primul strat de pişcoturi însiropate, punem
apoi un alt strat de pişcoturi peste compoziţie şi îl însiropăm. Turnăm apoi jumătate din compoziţia rămasă şi continuăm cu
pişcoturi pe care le însiropăm apoi, turnăm
ultima parte din compoziţie şi terminam
cu al patrulea strat de pişcoturi pe care le
însiropăm.
Acoperim tortul cu excesul de folie din afara
oalei şi îl punem în frigider pentru cca 4-6
ore.
Scoatem tortul din frigider şi trăgând uşor
de marginile foliei îl desprindem de pe oală
şi îl răsturnăm pe un platou, luând apoi cu
grija folia deoparte. Îl acoperim cu frişca bătută, îl decorăm pe margine cu felii de migdale prăjite uşor într-o tigaie, şi cu ciocolată
rasă deasupra.
Poftă bună!
Sper să vă placă reţetele pe care vi le-am
prezentat şi să vă stimuleze nu numai pofta
de mâncare dar şi cea de gătit.
Toate cele bune vă urez şi să auzim numai
de bine până la ediţia viitoare a Familiei
Reţetelor.

Laura Gabriela Mihai are 16 ani. Este o adolescentă foarte
delicată, a cărei frumuseţe sufletescă vibrează sincer la atingerea
instrumentelor de desenat. Universul ei este umplut de trăiri
atât de luminoase când este vorba de a se împărtăşi din artă,
iar temele abordate sunt luate din realitatea obişnuită. Nimic
nu-i alterează emoţia şi nici impresia de autentic a imaginilor
create.
Gabriela, ce ţi-a determinat pasiunea pentru
desen?
Desenez de când eram micuţă, folosind diferite
stiluri de desenat. Bunicul meu a fost profesor de desen şi, vizitând România, revăzându-l, a renăscut în
mine bucuria ce o aveam atunci când desenam câte
ceva. Desenul este un tip de artă foarte interesant,
dându-ţi nenumărate posibilităţi de a fi tu însuţi.
Poţi descrie cum desenezi şi ce instrumente
foloseşti?
Când desenez, folosesc adesea creioane, creioane colorate de diferite nuanţe, unele mai pastelate,
chiar creioane mai uleioase sau din cele ce pot utiliza inclusiv apa, acoarele şi, câteodată folosesc chiar
guma de şters şi ascuţitorile, se înţelege.
Îmi place să am un plan înainte de a desena propriu-zis, după care, studiind obiectul cu pricina cât
mai bine, îi aştern contururile şi trăsăturile, bine
proporţionate şi clare, după care lucrez la detalii.
Ce altceva îţi mai place în afară de a desena,
mai ai şi alte pasiuni artistice?
Desigur. Îmi plac mult, fotografia şi programele
de editare a fotografiei pe computer, să decorez fotografiile din albumele de fotografii şi, chiar să cos lucruri de
vestimentaţie sau decoraţiuni
interioare.
De ce iubeşti aşa de mult
toate aceste forme de artă?
Din totdeauna am găsit arta
foarte interesantă, iar desenul,
în mod special. Este ceva natural ce vine din interior. Este parte din mine. Îmi place să fiu eu însumi când desenez,
aşa cum alţi oameni se regăsesc şi sunt ei înşişi, cum
este şi firesc, în alte variate forme de expresie.
Care din desenele tale îţi sunt apropiate şi de
ce?
Îmi place vulturul. Este o creatură minunată, puternic simbol al libertăţii, al curajului şi fermităţii.

În general, oamenii găsesc foarte greu de atins
toate acestea în viaţă.
Cred că vulturul este
pasărea ce a inspirat
cel mai mult, în toate
timpurile.
Feţele oamenilor sunt
fascinante. Fiecare om
are trăsături unice şi
caracteristice. Îmi place
însă să desenez portrete,
dându-le totdeauna înfăţişarea dorită de mine.
Acest desen l-am conceput la scolă, în clasă,
privind câteva obiecte
aşezate pe o masă. Cred
că obiectele sunt mai
uşor de desenat, întrucât
forma este clară şi nu intervine mişcarea care, ar presupune mai multe detalii şi tehnici, pentru că sunt
tehnici speciale atunci când desenezi de exemplu,
un pahar care străluceşte, sau un
obiect din metal sau plastic.
Intenţionezi să urmezi arta
în viitor?
Arta este universal meu şi, desigur, centrul specializării mele.
Fără ea în opţiunile mele, consider că aş rămâne în anumite limite. Ea îţi deschide uşile multor
forme de manifestare profesională, asemenea desenului grafic şi computerizat, fotografiei, desenului vestimentar şi, multe altele.
Gabriela, eu îţi doresc mult, mult succes şi realizări cât mai frumoase!
Mulţumesc frumos!

Teodora- Maria Dincă
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BALUL STRUGURILOR
La data de 2 Mai 2010 parohia noastră a fost organizatoarea Balului Strugurilor,
o şezătoare de toamnă, o nouă seară românească ce şi-a propus să ne aducă
aprope de frumosele noastre tradiţii româneşti.
Românul, totdeauna acolo unde el s-a aşezat în lumea aceasta mare şi şi-a
rânduit viaţa, a purtat cu el dorul acela nespus de casa sa, de pământul acela
lăsat în urmă.
De aceea şi noi, am încercat prin fiecare întâlnire cu domniile voastre, să vă
facem să vă simţiţi cât mai „acasă” şi cât mai aproape de toate cele dragi nouă,
tuturor.
La seara aceasta minunată au lucrat aceiaşi oameni dedicaţi, ai bisericii şi parohiei
noastre, ai comunităţii noastre româneşti din acest colţ de Melbourne care, ca de
fiecare dată, au pus mai presus de toate, toată dragostea din sufletul lor pentru
ca toţi românaşii prezenţi aici, să simtă româneşte şi să se simtă bine unul alături
de celălalt. Le mulţumim din suflet!
Ei merită tot respectul şi aprecierea nostră, iar dumneavoastră tuturor, vă
mulţumim pentru prezenţă, pentru că prin aceasta arătaţi că doriţi cu ardoare, ca
tot românul, ca armonia şi frumuseţea unor lucruri să devină realitate între noi,
aşa încât, iată-ne, am fost din nou împreună. Vă amintim totodată, că fondurile
strânse şi cu această ocazie, merg pentru continuarea lucrărilor începute în
parohia noastră.
Şi, după ce aţi fost întâmpinaţi cu multă voie bună de prezenţe deosebit de
delicate, costumate în superbele noastre porturi tradiţionale româneşti şi, cu un
păhărel de must, că doar a fost toamnă, nu?!, într-o ambianţă splendidă şi o sală
foarte plăcut amenajată în culori de toamnă şi obiecte populare, ne-am înălţat
puţin în alte sfere, amintind sufletului cât este el de frumos, primind ca dar,
sublime şi încântătoare versuri de toamnă, strânse cu bucuria inimii deplină,
de mari poeţi ai literaturii noastre clasice, asemenea unui Eminescu, Octavian
Goga, Vasile Alecsandri, George Topârceanu şi a altora, rostite din inimi fierbinţi,
setoase de aşa înălţimi, pe muzica de fond a naiului lui GheorgheZamfir, după
care cântul şi jocul nostru popular au constituit clipe de o sensibilitate aparte.
Mulţumim mult încă o dată pentru împreună-lucrarea şi participarea
dumneavoastră, aşa încât seara noastră a fost una dintre cele mai plăcute şi
speciale împreună.
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Poezii
Cântece
Bună seara dragii mei
Fete mândre şi flăcăi
Am venit cu voie bună
Să petrecem împreună
Vom petrece, vom cânta
Inima ne-om bucura
C-astai seară românească
Cine cântă să trăiască.
Bună seara dragii mei
Fete mândre şi flăcăi
Bine aţi venit la noi
Când e toamna mai în toi.

A ruginit frunza din vii
A ruginit frunza din vii
Şi rândunelele-au plecat,
Pustii sunt lanuri şi câmpii
Pustii sunt horele din sat.
Când viorica va-nflori
Şi rândunica va sosi,
Atunci va creşte iar, în bolţi,
Frunza butucilor din vii.
Iar când cu flori şi fân cosit
Va trece vara pe câmpii,
În aur lanurile-or fi
Şi hora-n sat ne-o-nveseli.

Am sosit cu mic cu mare
La această şezătoare.
Cântece să vă cântăm
Veselia s-o purtăm.
Toamnă, toamnă harnică
Ai adus la noi
Numai bucurie.
Grâne bune şi de soi
Ea la toţi împarte.
Carele abia mai pot
Sacii grei să-i poarte.
A venit toamna ceţoasă
Frunzele au ruginit,
Vremea este răcoroasă,
Florile s-au veştejit.
Ploi mărunte-ncep să cadă.
Dealurile sunt pustii,
S-au sfârşit şi prin ogradă
Jocurile de copii.
Toamnă, toamnă dintre vii
Noi ştiam că vei veni
Şi de-o vreme te-aşteptăm
Stând la uşă şi la geam
Şi ştiam că o să-neaduci
Mere şi gutui şi nuci.
Ce te legeni?
M.Eminescu
Ce te legeni codrule,
Fără ploaie, fără vânt,
Cu crengile la pământ?
De ce nu m-aş legăna
Dacă trece vremea mea!
Ziua scade, noaptea creşte
şi frunzişul mi-l răreşte.
Bate vântul frunza-n dungă,
Cântăreţii mi-i alungă;
Bate vântul dintr-o parte,
Iarna-i ici, vara-i departe.
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Spre amintire şi mulţumire,
câteva fotografii care au
surprins efortul celor care îşi
doresc atât de mult Biserica
noastră!
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