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Ceasul din turnul Bisericii Evanghelice din
Nocrich funcþioneazã din nou, dupã 20 de ani
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Dupã o pauzã de aproximativ 20 de ani, ceasul din
Biserica Evanghelicã din Nocrich a început din nou sã
funcþioneze. Chiar dacã ºi-au dorit încã din 2009 sã facã
acest lucru, voluntarii de la Nocrich Scout Centre au

reuºit acest lucru abia la mijlocul lunii trecute. Acum,
pentru a se auzi clopotele la fiecare 15 minute, este
nevoie ca în fiecare zi, un voluntar sã urce în turn ºi sã
tragã ceasul.
Încã din luna iunie, în Nocrich a început sã batã ceasul ca
odinioarã. Dupã mai multe intervenþii, acesta a devenit
funcþional. La prima vedere, s-a crezut cã este vorba despre o
defecþiune la mecanism, însã, la o cercetare mai amãnunþitã
s-a constatat cã nu aceasta este problema.
A doua încercare a fost cu noroc
„Am vorbit la Consistoriu, la Sibiu, ce putem face cu ceasul,
iar dânºii l-au trimis pe Heinrich din ªura Micã sã se uite un
pic la el. Problema cea mai mare era sus, la cadrane, nu la
mecanismul ceasului. Atunci, a rãmas totul în aer pentru cã
trebuia sã se caþere sau sã se atârne cumva de turnul ceasului
pentru a îndrepta limbile ceasului, care se atingeau la un
moment dat. Mai târziu, prin iunie, cineva ne-a fãcut o surprizã.
O doamnã din Alþâna a venit cu doi bãieþi din Germania, cu
Andreas ºi Toias, tatã ºi fiu ºi au îndreptat limbile. Astfel, au
reparat ceasul care nu mai mergea de vreo 20 de ani”, spune
Alin Ciocea, producãtor la atelierul de ceramicã Nocrich.
Ceasul a mers câteva zile, dupã care iar s-a stricat. Atunci,
au apelat din nou la Consistoriu ºi ceasornicarul din ªura Micã
l-a reparat. „Este un mecanism de peste 130 de ani ºi clopotul
bate din 15 în 15 minute. La primul sfert de orã bate o datã, la
ºi jumãtate de douã ori, la ºi 45 de trei ori, la fix de patru ori,
plus un tandem de ding-dong, ding-dong de câte ori e ora. Dacã
e ora unu face ding-dong, dacã e ora douã face ding-dong, dingdong ºi aºa mai departe, pânã la 12”, mai spune Alin.
Turnul Sfatului.

PRIETENII MOCÃNIÞEI
Luni, ºuierul mocãniþei ºi Reinhardt Reißner cu muzicanþii
sãi din Pfalz-Neuburg au alungat vremea rea ºi au readus voia
bunã în gara Cornãþel.
Am avut mai multe motive de bucurie:
În primul rând pentru cã prin munca noastrã din ultimele
luni am reuºit sã prelungim cu aproximativ 2 km traseul circulabil
ºi astfel mocãniþa a parcurs aproape 6 km spre Hosman.
În al doilea rând, Dr. Bernd Fabritius (membru al
Bundestagului) ºi grupul saºilor de pe Valea Hârtibaciului prezenþi
la eveniment ºi-au exprimat public dorinþa de a face o donaþie
generoasã pentru dezvoltarea mocãniþei Sibiu-Agnita.
Un detaliu interesant al zilei de luni este cã pentru o scurtã
perioadã mocãniþa a fost alimentatã cu cãrbuni care au cãzut
din locomotivã pe fosta linie Agnita-Sighiºoara înainte de 1965
(când linia a fost demontatã).
Prezenþi la eveniment au fost ºi doi producãtori locali de
miere ºi siropuri delicioase, astfel asociaþia noastrã fãcând un
mic pas înainte, în încercarea de a ajuta la dezvoltarea
economicã a vãii Hârtibaciului.
Cei care ºi-au dorit un suvenir cu mocãniþa au avut de ales

ªcolile din
A gnita

foto: Radu Tompa
între cãni, magneþi de frigider, halbe ºi plãsuþe frumos pictate
de MezoartArts, creeaþii din lut de la Asociaþia Tonal sau insigne
ºi un mic tablou cu mocãniþa care circula pe vremuri pe valea
Hârtibaciuli, aduse de prietenii noºtri din Marea Britanie.

La Agnita, primele ºtiri despre existenþa unei ºcoli dateazã încã de la sfârºitul
secolului al XV-lea.
Recensãmântul de la 1488 aminteºte despre un anume dascãl în târgul Agnita.
Se pare, deci, cã la acea datã exista o ºcoalã sãseascã pe lângã bisericã pe atunci,
însã, bisericã catolicã.
Aºa cum aflãm din datele înscrise pe site-ul Primãriei Agnita, dupã construirea
bisericii „Sfântul Nicolae”, între 1795 – 1797, pe lângã acest lãcaº a funcþionat ºi
o ºcoalã pentru români, în care copiii învãþau cu ajutorul alfabetului chirilic, în
care erau scrise cãrþile de cult ortodox.
De asemenea, demn de menþionat este cã în 1806, în oraºul Sfintei AGATHA
se construieºte un nou lãcaº de ºcoalã, urmat de altul în 1867, mai spaþios, când se
stricã zidurile de apãrare ale cetãþii ºi în locul lor se pune temelia actualei ªcoli
Gimnaziale G. D. Teutsch. În cadrul acesteia avea sã ia fiinþã ºi o ºcoalã seralã
pentru ucenici.
În anul 1866 se construieºte primul local pentru o ºcoalã româneascã. Aºa
cum indicã mãrturiile istorice, în 1906, ºcoala generalã avea 7 ani de studiu. În
1960, se uneºte ºcoala germanã cu cea româneascã, iar în clãdirea ºcolii româneºti
se înfiinþeaza liceul care va avea ºi secþie germanã.
ªcoala Gimnazialã G. D. Teutsch pãstreazã tradiþia ºcolii germane, având ºi
în prezent secþie germanã, cu un rând de clase, însã majoritatea elevilor sunt
români. Pânã la revoluþie, ambele secþii au funcþionat cu numãr aproximativ egal
de clase.
În prezent, în Agnita, învãþãmântul se bazeazã pe: o grãdiniþã la Coveº
aparþinând ªcolii Gimnaziale G. D. Teutsch, o grãdiniþã la Ruja, aparþinând
Colegiului A. T. L. Agnita ºi 2 grãdiniþe organizate într-o singurã instituþie, cinci
corpuri de ºcoalã generalã, (3 în Agnita, unul în Ruja ºi unul în Coveº) organizate
în douã ºcoli ºi un liceu, Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian”, acestea
asigurând desfãºurarea procesului de învãþãmânt instructiv-educativ ºi
desãvârºirea profesionalã. Din anul 2004 luna noiembrie, s-a redeschis în clãdirea
Grãdiniþei Nr. 3 o creºã cu aproximativ 20 copii.
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Editorial …

A devenit o tradiþie ca lunile iulie ºi august
sã devinã principalele luni din an în care sã
ne petrecem concediul de varã. Pentru cã, tot
ca un fel de tradiþie, avem douã concedii – de
varã ºi de iarnã. Dacã iarna perioada de
concediu este dictatã de sãrbãtoarea de
Crãciun, o sãrbãtoare a tuturor creºtinilor,
peste varã ne dictãm singuri în ce perioadã
vrem sã mergem la plajã.
Deºi vara – ca anotimp – are trei luni,
deºi vremea caldã se poate întinde din martie
pânã în septembrie, cele mai importante luni
ale concediului de varã sunt iulie ºi august.
Este adevãrat cã uneori opþiunile privind
concediul ne sunt limitate de angajatori care
îºi opresc activitatea în aceastã perioadã dar,
de cele mai multe ori aceastã perioadã este
alegerea noastrã. Mã refer aici în mod special
la compatrioþii noºtri care lucreazã în
strãinãtate ºi care vin în þarã de Crãciun,
iarna, ºi la sfârºitul lui iulie ºi începutul lui
august, vara.
Veþi spune „Bine, bine dar ce ai cu oamenii
ãºtia? Muncesc în þãri strãine, departe de casã,
au dreptul sã îºi facã ºi ei concediul acasã, ca
tot omul, când vor.”
Sunt de acord cu dumneavoastrã. Sã vinã
sã-ºi petreacã concediul. Sã-ºi viziteze rudele,
sã cãlãtoreascã prin þarã, sã stea cu burta la
soare la mare sau la munte. Sau sã stea la
umbra viþei de vie din curte. Dar ei nu pentru
asta vin în þarã. Sau, nu doar pentru asta.
Marea majoritate vin în concediu în þarã
pentru o sãptãmânã, maxim douã. ªi în astea
maxim douã sãptãmâni vor sã-ºi preschimbe
actul de identitate care „i-a scãzut”, sã-ºi
„renoveze” paºaportul, sã-ºi preschimbe
permisul de conducere, sã obþinã certificatul
de naºtere sau cãsãtorie de tip nou, sã
transcrie certificatul de naºtere al copilului
nãscut în strãinãtate, sã … sã … sã … ªi, dacã
mai este timp, sã tragã o fugã pânã la Mamaia,
sau la Bran, sau la Sovata sau mai ºtiu eu unde.
ªi sã-ºi vadã ºi rudele sau prietenii sau

cunoºtinþele. În douã sãptãmâni. De cele mai
multe ori într-o sãptãmânã.
ªi, uite aºa, ne alegem cu sute de oameni
care stau la cozi de la 4 dimineaþa pentru un
buletin sau paºaport. ªi cu oameni supãraþi cã
statul român îºi bate joc de ei, cã nimeni nu-i
ajutã, cã ei trebuie sã se întoarcã la muncã ºi
dacã nu pot îºi pierd slujba ºi de vinã sunt „ãia
de la ghiºeu” pe care ei îi plãtesc …
Iar eu încep sã mã întreb. De ce vin
oamenii ãºtia în România? Nu spun „acasã”
pentru cã de multe ori chiar ei spun cã „acasã”
pentru ei a devenit þara adoptivã. (Li se
potriveºte foarte bine vorba latinã „Ubi bene,
ubi patria” adicãtelea „unde ne e bine acolo
ne e patria”.) Uneori nu o spun direct. Spun
doar „acolo la noi în …” Puneþi dumneavoastrã
în locul punctelor Spania, Italia, Germania sau
orice altã þarã. Deci, de ce vin în România?
Sã-ºi petreacã concediul? Sã-ºi vadã rudele ºi
prietenii? Sau sã-ºi rezolve problemele cu
actele? Personal cred cã vin doar sã-ºi rezolve
problemele cu actele. Familia ºi prietenii sunt
ceva colateral. Dacã au timp de ei ok dacã nu
… Mai ºi selecteazã puþin. „La ãºtia mergem
acum … la ãºtia data viitoare.”
Mai importante sunt actele. Au permisul
expirat de vreo douã luni, paºaportul de
jumãtate de an iar buletinul, ce sã mai vorbim,
doar de vreo cinci ani. Este adevãrat. Au acolo
ambasadã sau consulat dar cum sã se învoiascã
sã se ducã sã-ºi rezolve cu actele? Nu-i lasã
patronul. Îºi pierd slujba. (Oare patronul acela
cum le face contract dacã ei nu au actele în
regulã?) Lasã cã vin în þarã ºi într-o sãptãmânã
rezolvã tot. Cã doar, în România, dacã
„împingi” ceva la un ghiºeu se rezolvã orice.
ªi dacã nu se rezolvã fac scandal, cã ei îl plãtesc
pe funcþionarul de la ghiºeu, nu-i aºa?
Ei bine, nu-i chiar aºa. Nu se mai rezolvã
de mult timp ceva dacã „împingi”. Iar
funcþionarul de la ghiºeu este plãtit din banii
celor care muncesc în România, care plãtesc
taxe, impozite, tot ceea ce un bun cetãþean

datoreazã statului din care face parte. Când
trãieºti în altã þarã te supui regulilor de acolo.
Acolo plãteºti taxe ºi impozite. Pe funcþionarul
de acolo îl plãteºti nu pe cel din þarã.
Eºti în continuare cetãþean român.
Cetãþenia nu þi-o ia nimeni (decât dacã faci
vreo boacãnã mare de tot gen spionaj sau dacã
renunþi de bunã voie la ea). Dar a fi cetãþean
român, sau cetãþean al oricãrei þãri, înseamnã
ºi obligaþii nu doar drepturi. Ai obligaþia de a-þi
plãti datoriile cãtre statul român. Ai obligaþia
sã îþi preschimbi actele la termen, ai obligaþia
de a anunþa statul român dacã te cãsãtoreºti,
divorþezi sau naºti un copil în strãinãtate. Ai
obligaþia sã-þi planifici timpul ºi ce ai de fãcut
fãrã sã-i încurci pe alþii.
Nu sã vii în þarã în concediu (cicã) douã
sãptãmâni pe an ca sã faci cozi de sute de
persoane ºi sã strigi cã funcþionarul de la
ghiºeu (funcþionar care nu poate merge în
concediul la sfârºitul lui iulie sau începutul lui
august din cauza ta) nu-ºi face treaba pentru
care, zici tu, este plãtit din banii tãi.
Reþine, te rog, stimate cetãþean român
care locuieºti în strãinãtate cã omul de la
ghiºeu nu este plãtit de tine ci de cei care au
rãmas în þarã, care încearcã sã schimbe ceva
muncind din greu ºi care plãtesc taxe în þara
asta din care tu ai plecat în altã parte ca sã
duci o viaþã mai bunã. ªi tot ei îl plãtesc ºi pe
funcþionarul de la ambasadã sau consulat, cel
care onoreazã obligaþiile statului român faþã
de tine românul aflat în strãinãtate.
Te rog, stimate cetãþean român care
locuieºti în strãinãtate, data viitoare când îþi
planifici concediul de odihnã ca sã îþi faci tot
felul de acte în þarã sau sã îþi rezolvi tot felul
de probleme cu statul român rãmase
nerezolvate de ani de zile, aduþi aminte cã
toate aceste probleme se pot rezolva în cursul
anului la ambasadã sau consulat.
Lasã-þi concediul sã fie concediu când vii
în þarã.
Cãtã V.

Amintirea unui om tare drag inimii mele
De fiecare datã când vreau sã-mi imaginez
chipul plãcut al unui om tare drag inimii mele, în
faþã îmi apare, alãturat imaginii regretaþilor mei
pãrinþi ºi bunici, înfãþiºarea frumoasã ºi blândã a
preotului ortodox ZOSIM OANCEA,
întemeietorul Muzeului Naþional al Icoanelor
Pictate, cel care îi poartã numele, din satul Sibiel.
Mãrturisesc cã auzisem de faptele sale
deosebite cu mult mai înainte de-al fi cunoscut
personal, ºi cã un astfel de prilej avea sã se iveascã
mult mai târziu. Respectiv, într-o zi de mare
sãrbãtoare creºtinã a fiecãrei primãveri. Era în
anul 1975, atunci când bisericuþa acelui mic sat
de munte se dovedise a fi neîncãpãtoare, întratât de mulþi credincioºi veniserã sã asculte slujba
din Noaptea Învierii Domnului. Printre ei mã aflam
ºi eu. Sosisem spre sfârºitul slujbei de Paºti,
tocmai când preotul glãsuia în faþa altarului
cuvenita predicã, ca pânã la urmã sã-mi dau seama
cã nicicând nu mai ascultasem o atât de omenoasã
rostire a unor pilde de viaþã creºtinã, de
îndemnuri cuminþi la trãiri armonioase între
vrednicii þãrani-oieri români ardeleni ai acelei
aºezãri mãrginene! A fost îndeajuns pentru a-mi
da seama de calitãþile spirituale ale omului ascultat
de mine. Pentru cã, în afarã de darul vorbirii
domoale, Dumnezeu îl înzestrase pe regretatul
pãrinte Zosim ºi cu un chip deosebit de frumos
ºi de plãcut privirilor, mereu zâmbitor, din care
te priveau doi ochi albaºtri precum seninul
cerului. Pãrea a fi imaginea dulce ºi sfântã a unei
icoane creºtine!
Între timp, aveam sã mã conving cã nu
întâmplãtor oamenii satului îi aþineau calea,
pentru cã simþeau în preajma lui o tihnitã ºi
beneficã liniºte sufleteascã. Iar preotul era nu
numai extrem de omenos, dar ºi un bun ºi
inteligent povestitor. ªi o fãcea fãrã sfãtoºenie ºi
mândrie. Vorba lui blândã ºi rãbdãtoare
mângâindu-þi auzul ºi inima. ªi mai era, acest
vrednic bãtrânel, ºi un distins teolog ºi un inspirat
poet-prozator. Calitãþi pe care le regãsim ilustrate
ºi în conþinutul paginilor cãrþilor alcãtuite de
mintea sa, ca ºi în vorbele lui înþelepte, pãstrate
în propria-mi fonotecã radiofonicã, precum o
plãcutã aducere aminte. ªi încã ceva: mic de
staturã ºi sprinten la mers, pãrintele Zosim
Oancea avea ºi ºtiinþa purtãrii cu demnitate a
hainelor preoþeºti, fiind un modest ºi umil slujitor
al Bisericii lui Dumnezeu. Astfel cã straiele sale
erau mereu sobre ºi bine îngrijite. Le rânduia
blânda ºi înþelegãtoarea lui soþie, Dorina-Maria,
fiicã de preot din satul braºovean Paloº, mamã

deosebit de iubitoare a celor patru copii ai lor:
trei bãieþi ºi o fatã, cel din urmã nãscut, Dorel,
devenind preot, la fel ca ºi tatãl sãu. Dar ºi un
eminent profesor universitar la Facultatea de
Teologie Ortodoxã „Sfântul Ierarh Andrei ªaguna”
din Sibiu. Dupã ce buna ºi vrednica lui soþie s-a
stins din viaþã, grija hainelor preoþeºti avea sã
treacã în seama femeilor bãtrâne ale satului.
În încercarea de-ai întregi sumara
portretizare mai adaug doar cã acest Om de
Omenie era deopotrivã blajin ºi tare cumsecade
cu toþi cei care îi ieºeau în cale! Astfel cã vestea
morþii sale avea sã vinã pe neaºteptate,
surprinzându-ne nepregãtiþi sufleteºte. Ca
urmare, tristul eveniment ne va spori regretul ºi
supãrarea! Iar acum, dupã trecerea a 11 ani de la
moartea sa, ne îmbunãm cu gândul cã, de
bunãseamã, sufletul lui blând ºi generos trebuie
cã s-a înãlþat în Ceruri, pentru a fi mult mai aproape
de Dumnezeu!

Închei aceastã însemnare cu una dintre
spusele sale, atunci când gândise viitorul Muzeu
al Sfintelor Icoane de la Sibiel: „ Este frumoasã
icoana în casã, dar o vezi ºi te bucuri tu singur de
ea, pe când dacã o pui la muzeu, o vede ºi se
bucurã o lume întreagã…”. ªi avea mare dreptate!
Pentru cã ceea ce a urmat a fost un adevãrat
miracol: Inaugurarea ºi sfinþirea Muzeului celor
700 de vechi icoane pictate pe sticlã ºi pe lemn.
Apoi, apariþia celor dintâi case ºi gospodãrii
þãrãneºti destinate turismului rural din România,
îndeletnicire distinsã cu Oscarul Turismului
Internaþional „Mãrul de Aur”. De atunci, de mult
de tot, numeroºi oaspeþi ai Sibielului, turiºti din
lumea întreagã, „întârzie”, din plãcere, în casele
românilor-gospodari, potrivindu-se atât de bine
zicala: „Cu bani puþini mi-am cumpãrat o noapte
de odihnã tihnitã într-un mândru sat sibian de
munte”.
Ioan VULCAN-AGNÞEANUL

Stimaþi locuitori de pe Valea Hîrtibaciului!
ªtiþi dacã actul dumneavoastrã de identitate se aflã în termen de valabilitate?
Dacã nu, verificaþi data înscrisã în colþul din dreapta-jos al acestuia. Prin lege aveþi
obligaþia de a vã prezenta, cu cel puþin 15 zile ºi cel mult 180 de zile înainte de aceastã datã,
la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanei în vederea preschimbãrii
acestuia. Nu lãsaþi sã treacã acest termen. Este posibil sã aveþi nevoie de actul de identitate
la medic, la bancã, la notar sau orice altã instituþie iar un act de identitate expirat nu vã este
de folos.
Pentru a vã putea preschimba actul de identitate trebuie sã aveþi asupra dumneavoastrã:
· actul de identitate vechi
· certificatul de naºtere în original ºi copie xerox
· actul cu care faceþi dovada spaþiului de locuit (contract de vânzare-cumpãrare,
contract de închiriere, certificat de moºtenitor, adeverinþã de la primãria
locului de domiciliu etc.)
ºi, dacã este cazul, urmãtoarele acte:
· certificat de cãsãtorie în original ºi copie xerox
· sentinþã de divorþ rãmasã definitivã ºi irevocabilã în original ºi copie xerox
· certificatul de deces al soþului/soþiei în original ºi copie xerox
· certificatele de naºtere ale copiilor care nu au încã 14 ani
Aþi cãutat certificatele de naºtere ale copiilor ºi aþi constatat cã au împlinit 14 ani ºi nu
au încã act de identitate? Vã aºteptãm împreunã cu aceºtia pentru a-i pune în legalitate, cu
cel mult 15 zile dupã împlinirea vârstei de 14 ani, conform legii.
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanei al oraºului Agnita
funcþioneazã în sediul Poliþiei oraºului Agnita ºi are urmãtorul program cu publicul:
de luni pânã joi
09 - 15
vineri
09 - 12
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De la P
oliþie ...
Poliþie

Deºi vremea canicularã a îmbiat la mare
ºi la plajã poliþiºtii s-au aflat la datorie în
activitãþi preventive, pe linie de circulaþie,
pentru ca dumneavoastrã sã puteþi circula în
siguranþã pe drumurile þãrii.
Astfel, poliþiºtii de la circulaþie împreunã
cu colegii lor de la posturile de poliþie comunalã,
au desfãºurat controale pe linia respectãrii
normelor de circulaþie pe drumurile publice
în urma cãrora au fost gãsite o gamã variatã
de nereguli.
Un ansamblu auto, format dintr-un
autovehicul ºi o remorcã, a fost oprit în trafic
la Peliºor. Din verificãri s-a constata cã ºoferul
nu poseda permis de conducere
corespunzãtor categoriei de vehicul pe care o
conducea. O situaþie similarã s-a constatat ºi
la controlul unui ansamblu auto verificat în
Nocrich unde ºoferul avea permisul expirat ºi
necorespunzãtor categoriei de vehicul pe care
o conducea.
Conducând o motocicletã fãrã plãcuþe de
înmatriculare a fost depistat, în Dealu Frumos,
B.F. de 19 ani din Agnita. Verificãrile ulterioare
au arãtat cã acesta nu avea nici permis de
conducere. Tot fãrã permis a fost depistat, la
Metiº, N.B.D. de 38 de ani din Ghijasa de Sus
care conducea un moped. La Iacobeni A.S. de
33 de ani din Criº, Mureº conducea un
autovehicul neînmatriculat iar A.L. de 67 de
ani din Agnita a fost depistat la Chirpãr în
timp ce conducea autoturismul proprietate
personalã având o îmbibaþie alcoolicã de 0,50
mg/l în aerul expirat.
Ce mai gravã situaþie depistatã în urma
acestor controale a fost la Nocrich unde T.P.
de 35 de ani din Fofeldea a fost oprit în trafic
în timp ce conducea sub influenþa alcoolului –
0,37 mg/l alcool în aerul expirat, un
autovehicul neînmatriculat ºi cu numere de
înmatriculare false.
Oricât de grave ar fi aceste situaþii,
descoperite la timp, au prevenit producerea
unor evenimente mai grave. Din nefericire
astfel de evenimente, mai grave, au avut loc.
Din fericire, deºi câteodatã pagubele materiale
au foarte mari, victimele au avut rãni minore.
În Agnita, un minor aflat pe bicicletã ºi
care circula pe contrasens pe pista special
amenajatã, s-a asigurat superficial ºi nu a
coborât de pe bicicletã la trecerea de pietoni
lovind în lateral, în portierã, un autovehicul
care circula regulamentar. ªoferul a
transportat minorul la Spitalul Orãºenesc
Agnita unde s-a constat cã acesta a suferit o
fracturã de claviculã. Tot la Agnita, M.C.S. de
19 ani din localitate, nu a adaptat viteza
autovehiculului pe care îl conducea, a pierdut
controlul volanului ºi a izbit un cap de pod,
rãsturnându-se. Conducãtorul autovehiculului,
care nu consumase alcool, s-a ales cu multiple
excoriaþii ºi cu un autoturism avariat în
proporþie de 40%.
Lipsa de experienþã ºi alcoolul – 0,36 mg/
l alcool pur în aerul expirat – ºi-au spus
cuvântul în cazul lui F.M.I. de 29 de ani din
Stejãriºu care, conducând o motocicletã, a
pierdut controlul ghidonului, a intrat pe
contrasens ºi a acroºat un biciclist care circula
regulamentar. Ca prin minune biciclistul nu a
pãþit nimic dar F.M.I. s-a ales cu un traumatism
cranio-cerebral precum ºi cu un dosar penal
pentru
conducerea
unui
vehicul
neînmatriculat ºi cu un permis de conducere
necorespunzãtor categoriei.
O coliziune între un autoturism condus
de S.T. de 53 de ani din Sibiu ºi un autoturism
staþionat a avut loc la Bîrghiº ºi s-a datorat
neatenþiei în conducere. În urma coliziunii
ºoferul autoturismului staþionat, M.A.R. de 25
de ani din Agnita, s-a ales cu un traumatism
de coloanã cer vicalã. Nici unul dintre
conducãtorii auto nu consumase alcool.
Atenþia în conducere a fãcut însã sã fie
evitatã o tragedie. La Netuº un minor, care
traversa strada prin loc nepermis ºi fãrã sã se
asigure, a fost acroºat uºor de un autoturism
condus de H.S.M. de 51 de ani din Sighiºoara.
Atenþia la drum ºi conduita preventivã a
ºoferului au fãcut ca minorul sã se aleagã doar
cu câteva vânãtãi.
Unul dintre accidentele din aceastã lunã
a provocat, din nefericire, ºi o victimã. La
Peliºor, în extravilan, un tractor condus de
S.E. din localitate s-a rãsturnat peste ºofer
din cauza unei manevre greºite. S.E. a fost
transportat la Unitatea de Primiri Urgenþe a
Spitalului Judeþean Sibiu unde, din cauza
gravitãþii rãnilor suferite, a decedat.
Dupã cum vedeþi o lunã plinã de
evenimente. O lunã în care poliþiºtii de pe
Valea Hîrtibaciului au fost la datorie ºi, ca de
obicei …
… Mereu alãturi de dumneavoastrã!
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REVEDEREA SAªILOR DIN
MOARDÃª
„N-a ºti nimeni cã m-am dus, numa’ or
vedea cã nu-s”
Aºa cum nu se ºtie niciodatã când ultima
rândunicã pleacã spre alte meleaguri, nici
locuitorii Moardãºului nu ºi-au dat seama când
a plecat ultimul sas. ªi-au înstrãinat toate
proprietãþile cu gând sã nu mai revinã ºi au
plecat sã-ºi facã rosturi mai bune pentru ei dar
mai ales pentru copiii lor. În urma lor a rãmas
biserica înconjuratã de zidurile vechi ºi de un
turn, ce nu mai aveau ce apãra.
Satul Moardãº (sãseºte Muardesch,
germanã Mardisch) aparþine de comuna
Mihãileni, pe Valea Buii, o frumoasã zonã cu
potenþial turistic neexploatat, se aflã la 1 km
de drumul judeþean 141A, ce leagã Valea
Hârtibaciului de zona Târnavei Mari.
Biserica evanghelicã, având hramul Sf.
Nicolae, a fost construitã în secolul XIV ºi dupã
plecarea enoriaºilor sãi a intrat într-un proces
de degradare rapidã. Apa ce pãtrundea prin
acoperiºul spart, a afectat structura de lemn a
acoperiºului ºi prelingându-se pe ziduri a început
sã strice ºi interiorul vechii construcþii.

mortar fãrã ciment.
Dupã ce s-a reparat acoperiºul lucrãrile
au continuat atât în interiorul bisericii cât ºi la
zidurile exterioare, inclusiv turnul ºi zidul de
apãrare. Pentru aceste lucrãri au primit donaþii
din diverse surse, inclusiv de la Ambasada
Americii.
Patru generaþii de elevii din Munchen,
viitori maiºtri constructori, au venit în Moardãº
însoþiþi de profesori ºi cu multã migalã au aºezat
la loc pietrele din vechile ziduri ºi au învãþat
tehnica constructorilor saºi de acum 800 de
ani. Pe lângã asta au cunoscut o parte din
România ºi le-a plãcut. Au vizitat cetãþile,
mãnãstirile ºi munþii ºi le-a plãcut peisajul ºi
oamenii dar mai ales mîncarea fãcutã de mama
Amalia, inclusiv mãmãliga cu sarmale ºi ciorba
cu tarhon.
Cu ocazia întâlnirii saºilor de la Sibiu, peste
90 de mordãºeni au venit ca sã revadã locurile
natale sã se întâlneascã cu amintirile copilãriei.
Au venit cu emoþii sã regãseascã locul în care
au fost confirmaþi creºtini evanghelici. ªi nu
micã le-a fost bucuria sã regãseascã vechea

ºi aici mã gândesc mai ales la copii ºi tineri, sã
descopere locuri ºi lucruri transilvãnene
fermecãtoare. Sper ca fiecare sã poatã lua cu
el la plecare câte ceva de neuitat. Va dorim la
toþi o serbare plãcuta”.

Saºii din Moardãº au plecat din nou dar
acum au lãsat un loc în care pot veni ºi se pot
regãsii când îi apucã dorul.

I. Bârsan

Mo
ardãº
Moardãº
În urma unei vizite prin satul natal,
profesorul Fritz Roth ºi-a dat seama de
gravitatea situaþiei ºi i-a alertat pe consãtenii
lui din Germania iar asociaþia mordã enilor
„HOG Mardisch” a hotãrât sã intervinã pentru
a-ºi salva cea mai respectatã ºi îndrãgitã
amintire. Au donat bani pentru reparaþia
urgentã a acoperiºului ºi i-au împuternicit pe
Friz Roth ºi Fritz Zinc sã se ocupe.
Bugetul redus nu le-a permis angajarea
unei firme din România ºi au solicitat sprijinul
unei ºcoli de maiºtri constructori din Munchen.
Profesorii acesteia, specializaþi pe diferite
meserii, au venit la Moardãº unde au înþeles
cã este o oportunitate ca elevii lor sã înveþe
tehnicile vechi de construcþie cu piatrã ºi

bisericã aºa cum o ºtiau iar aceasta sã-i
primeascã curatã, cu cãrþile sfinte aºezate pe
pupitre ºi cu preotul care a oficiat Sfânta
Liturghie.
Au urmat alte momente plãcute, inclusiv
petreceri ca în vremurile de demult, cu cântece
ºi dans, organizate în casa parohialã reparatã
ºi amenajatã ºi ea odatã cu biserica.
Din pãcate de la aceste evenimente a
lipsit Fritz Roth, cel care s-a ocupat cel mai
mult de repararea bisericii. Motive familiale
nu i-au permis sã vinã la aceastã întâlnire de
suflet. Mesajul lui a fost transmis mordãºenilor
de cãtre Fritz Zink; „Dragi consãteni, suntem
convinºi cã în aceste zile fiecare dintre voi a
avut ocazia sa reînvigoreze amintiri vechi sau,

Moardãº, mai demult Mardeºu, Argheº
(în dialectul sãsesc Muardesch, Muerdesch,
în germanã Mardisch, în maghiarã Mardos)
este un sat în comuna Mihãileni.
Se pare cã denumirea localitãþii are origini
cumane, care a fost preluatã de maghiari ºi
transmisã saºilor ca Ardesch, devenitã ulterior
Mardisch. Prima menþiune este din 1373,
privind numirea unui preot, Michael de
Ardesch.
În 1516, cu ocazia
primului recensãmânt,
localitatea
este
menþionatã ca o comunã
liberã aparþinând de
Scaunul ªeica, având 40
de capi de familie
(gospodãrii), trei vãduve,
un cioban, un morar ºi
un învãþãtor.
Pe harta din 1532,
întocmitã de Johannes
Honterus, localitatea
era menþionatã ca fiind
cea mai micã din
Scaunul ªeica, cu numai
35 de capi de familie.
Deºi primul învãþãtor este menþionat întrun document din 1516, se pare cã ºcoala este
mai veche. Se cunoaºte faptul cã Michael
Eckhart de Ardisch, care a studiat în ºcoala
sãseascã din Moardãº, a fost înmatriculat în
1434 la Universitatea din Viena, la facultatea
de drept. În 1848 s-a construit o ºcoalã nouã,
renovatã în 1911.
La mijlocul secolului al IX-lea, în Moardãº
au fost recenzaþi 545 de locuitori, saºi, români,
unguri ºi þigani. În 1930, au fost recenzaþi 628
de locuitori, din care 328 saºi ºi 239 români.
La sfârºitul lunii ianuarie 1945, mulþi
locuitori saºi au fost deportaþi în Uniunea
Sovieticã la muncã forþatã

Într-o notã întocmitã de primãrie în 9
noiembrie 1946, situaþia saºilor din Moardãº
era urmãtoarea: 262 la casele lor, 44 la muncã
forþatã în URSS, 45 plecaþi în Germania.
Dupã Revoluþia din 1989, toþi saºii din
Moardãº au emigrat în Germania.
Biserica fortificatã din Moardãº a fost
construitã în secolul al XIV-lea, cu hramul
„Sfântul Nicolae”. Este o bisericã goticã, cu o

singurã navã. Clopotniþa s-a prãbuºit în 1880.
Altarul a fost construit de un anume
Petersberger în anul 1789. Pictura cu
crucificarea este din anul 1700. Biserica a fost
renovatã în 1913 ºi în 1959.
Orga, construitã de Samuel Mätz, are 10
regiºtri ºi nu are pedalier. A fost renovatã de
sibianul Emanuel Hradik în 1873. În primul
rãzboi mondial, tuburile orgii au fost confiscate,
pentru ca metalul sã fie folosit în scopul
rãzboiului. Abia în 1963, cu ocazia unei
renovãri, orga a fost repusã în funcþiune, cu
tuburi noi. În 1993, orga a fost vândutã în
Oradea.
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(desproprietãrirea ºi reîmproprietãrirea saºilor)
Din volumul „Germanii din România 1944-1956” de Hannelore Baier.
Stenogramã din ºedinþa Consiliului de
Miniºtrii din 10 oct. 1944
C. Titel Petrescu: Acum trãim un moment
unic al istoriei în care putem sã împroprietãrim
pe þãranii ºi pe muncitorii noºtri în imobilele
saºilor ºi ºvabilor plecaþi, din pricinã cã au fost
împotriva þãrii noastre. Trebuie sã profitãm de
acest moment istoric.
C. Sãnãtescu: Cred cã numai aºa putem
face o împroprietãrire, fiindcã astfel degeaba
se anunþã „pãmânt þãranilor”. Toatã marea
proprietate de la noi reprezintã 14%. […] Satele
româneºti din Ardeal sunt aºezate pe locuri
sãrace, pe câtã vreme satele sãseºti sunt în
regiunile bogate ºi productive. De aceea
trebuie sã ne gândim ºi la o miºcare a populaþiei
româneºti din Ardeal spre satele sãseºti.
A. Aldea: În afarã de faptul cã imobilele
germanilor din Ardeal sunt foarte bune.
C.Titel Petrescu: Dacã germanii ar fi
câºtigat rãzboiul, Ardealul ar fi fost un stat
independent german. Acum avem ocazia unicã
sã facem o împroprietãrire a românilor de peste
munþi.
Regulamentul legii pentru înfãptuirea
reformei agrare nr 187 din 1945
Art. 1- Reforma agrarã este pentru þara
noastrã o necesitate naþionalã, economicã ºi
socialã.
Îndeplinirea acestei necesitãþi fiind de
mare urgenþã, aplicarea legii reformei agrare
se va sfârºi în cel mai scurt timp. Aceastã
lucrare este încredinþatã organelor alese de
plugari, care o vor executa sub îndrumarea ºi
controlul Ministerului Agriculturii ºi
Domeniilor.[…]
Art.3 – În categoria de proprietari supuºi
exproprierii prevãzutã la art. 3, pct. a din lege,
sunt cuprinºi colaboraþioniºtii, în sensul
urmãtor:
a) Cetãþenii români care au fãcut parte
din Armata germanã SS precum ºi ascendenþii
ºi descendenþii lor;
b) Cetãþenii români care au plecat cu
Armata germanã sau maghiarã;
c) Cetãþenii români de naþionalitate
(origine) germanã, care au fãcut parte din
Grupul Etnic German, precum ºi toþi aceia care
au fãcut propagandã hitleristã, militând contra
principiilor democratice sau contribuind în
orice fel la ajutorarea Germaniei hitleriste, pe
cale politicã economicã, culturalã sau sportivã.
Bunurile agricole ale acestora, cu toate
instalaþiile gospodãreºti, inventarul viu ºi mort,
atât la sate, cât ºi la oraºe, trec în proprietatea
statului pentru a fi împãrþite plugarilor
îndreptãþiþi la împroprietãrire. […]
Încadrarea în cazurile prevãzute în lege
de art. 3 pct. a, b, c, d, f ºi g, conduce la
exproprierea totalã a terenurilor ºi bunurilor
de orice categorie, inclusiv pãdurile ºi viile, a
inventarului viu ºi mort, inclusiv animalele de
rentã ºi reproduc ie. […]
Raportul Inspectoratului de Jandarmi Sibiu
(nr 1339/24 sept 1945
Cãtre Inspectoratul general al
Jandameriei, Direc ia Siguranþei ºi Ordinii
Publice Bucureºti
Avem onoarea a raporta urmãtoarele:
Legiunea Jandarmeriei Târnava Mare, cu
nr. 1403 din 15 sept. 1945, ne raporteazã cã în
ziua de 11/12 sept. a.c. un grup de tineri din
oraºul Sighiºoara, fãcând parte din Partidul
Comunist, s-a deplasat în comuna Criº-Târnava
Mare, unde a procedat la descinderi domiciliare
ºi reþinerea a 14 saºi, pe care i-au adus la
Sighiºoara, pentru a-i reþine ºi a-i pune la
dispoziþia Partidului Comunist ºi a
Parchetului.[…]
Tinerii de mai sus, au fost trimiºi în comuna
Criº-Târnava Mare de cãtre Partidul Comunist,
pentru a da concurs la reforma agrarã. Parte
dintre ei au fost înarmaþi cu pistoale.

Saºii reþinuþi au fost bãtuþi de tinerii care
i-au ridicat.[…]
În ziua de 18 sept. 1945, locuitorii
Moldoveanu ºi Gãlãþeanu din Hetiur- Târnava
Mare, însoþiþi de încã 12 tineri din Partidul
Comunist din Sighiºoara, au procedat în
comuna Netuº ºi Noiºtat -Tr. Mare, la
descinderi domiciliare ºi efectuarea reformei
agrare.
Prin reþinerea saºilor de mai sus, s-a dat
ocazia locuitorilor din comuna Criº, a se deda
la furturi ºi jafuri în stil mare, prin devastarea
de locuinþe.[…]
Copia telegramei trimisã din Timiºoara lui
C. Titel Petrescu
Interveniþi urgent la domnul Petre Groza
pentru a da ordin general de sistare a jafurilor,
hoþiilor, pungãºiilor ºi bãtãilor care se comit de
coloniºti în comunele germane stop. În Iecea
Micã coloniºtii au bãtut ºaptezeci de oameni
prin care unii foarte grav stop. Tot în Iecea
Micã colonistul Patrulescu care s-a dat drept
secretarul domnului Groza ºi trimisul special a
lui Zãroni îºi bate joc de populaþie într-un mod
barbar a intrat în locuinþa secretarului
Mãciucean din Iecea Micã i-a distrus scriptele
din birou ºi l-a alungat din locuinþã ne mai
permiþându-i de a mai intra nici în comunã
stop.[…]
Coloniºtii distrug ºi înstrãineazã avutul
cetãþenilor germani stop. Aruncã afarã din
case stop. Fiecare colonist ia câte 5-6 cai, vaci,
ºapte cãruþe cum e cazul Corbea Marin agent
agricol Iecea Micã stop este o anarhie ne mai
pomenitã Prefectul nostru rãmâne nepãsãtor
în faþa acestor anarhii stop Interveniþi de
urgenþã pentru salvare pânã ce nu este prea
târziu.
ªedinþa Consiliului de Miniºtri – din 10
ianuarie 1947
T. Sãvulescu: D-lor miniºtri vreau sã vã
prezint douã probleme: O primã problemã este
în legãturã cu reforma agrarã, ca o consecinþã
a reformei agrare ºi care aºteaptã de la noi o
soluþie, soluþie care nu este indicatã de legea
pe baza cãreia am fãcut reforma agrarã.[…]
Am expropriat pânã acum 143 000 saºi ºi
ºvabi. Cei mai mulþi sunt din jud. Timiº, unde
am expropriat 54 000, apoi în jud Mureº unde

am expropriat 25 000, în Arad 17 000, în
Târnava Mare 15 000, în Târnava Micã 10 000,
la Sibiu 6 000 ºi aºa mai departe.[…]
Prin efectul legii agrare s-a fãcut
exproprierea totalã în proporþie de 95% din
întinderile aflate în posesia saºilor ºi ºvabilor.
Totuºi operaþiunea de împroprietãrire a
întâmpinat mari greutãþi ºi nu este terminatã
nici pânã în prezent. Pe lângã un numãr
oarecare dintre localnici s-au împroprietãrit
pe aceste terenuri ºi un numãr de cetãþeni
strãini de localitate, aºa ziºi coloniºti, unii fãrã
nici o legãturã cu agricultura, ca de pildã:
avocaþi, ofiþeri în rezervã, funcþionari de stat,
iar alþii cu o repulsie naturalã faþã de munca
câmpului, de pildã: þigani, lingurari, spoitori,
geambaºi. Fãrã nici o organizare prealabilã,
fãrã nici un plan au fost deplasate 12 000 familii
numai în jud. Timiº, care dupã localitãþile de
unde provin se împart astfel: 2 500 evacuaþi
din Dobrogea din Cadrilater, 3 000 de
basarabeni, 2 500 bucovineni, 1 500 ardeleni, 2
000 regãþeni, ºi 500 bãnãþeni din Iugoslavia.
Instalarea coloniºtilor în fostele colonii
sãseºti ºi ºvãbeºti s-a fãcut cu mari greutãþi ºi a
provocat o serie de conflicte grave care nici
pânã în prezent nu sunt aplanate. În foarte
multe cazuri colonistul a devenit sluga sasului
sau a ºvabului, pentru cã el era incapabil sã
facã ceva singur ºi nu era ajutat de nimeni
P. Groza: A fost ºi cazul invers când
colonistul sta în casã la cãldurã iar neamþul
lucra pentru el pe câmp.
T. Sãvulescu: Au fost cazuri când s-au
produs conflicte, când sasul a fost aruncat în
drum ºi de aici s-au nãscut conflicte grave.
Unii coloniºti s-au dedat la acte de brigandaj.
Mulþi coloniºti s-au instalat fãrã nici o
autorizare, fãrã nici un control. Unii coloniºti
au ocupat casele particulare sau ale statului pe
care le-au devastat, confiscând inventarul, pe
care cea mai mare parte l-au irosit.
La verificarea ce s-a fãcut s-a constatat
cã unii coloniºti au pãrãsit gospodãriile lor ºi
au ocupat în mod abuziv altele […]
P. Groza: […] La împroprietãrire, eu nu maº teme de o revizuire. Acolo unde s-au
constatat cazuri cã împroprietãrirea s-a fãcut
prin abuz, cel împroprietãrit nefiind îndreptãþit

sau s-a fãcut constatarea cã colonistul ar fi
distrus inventarul ºi nu-ºi munceºte pãmântul
care i-a fost atribuit, se pot face revizuiri ºi pot
fi scoºi cei care abuzeazã.
T. Sãvulescu: Pe aceºtia îi scoatem.
P. Groza: Dar nu-i repui pe nemþi; pui pe
alþii îndreptãþiþi, fiindcã spuneai cã mai ai încã
154 000 oameni îndreptãþiþi la împroprietãrire.
Prin urmare ai pe cine împroprietãri în locul
leneºului, geambaºului, sau cârciumarului
neîndreptãþit ºi scos de pe terenul pe care a
fost împroprietãrit din greºealã.
Apoi în ceea ce îi priveºte pe germanii
care rãmân fãrã pãmânt ºi sunt necesari
economiei naþionale, fiindcã sunt foarte buni
agricultori, ºi eu sunt de pãrere sã-i dispersãm
pe þarã: sã-i ducem acolo unde este nevoie de
munca lor. Ei nu numai cã vor lucra bine
pãmântul dar vor fi buni instructori pentru
þãranii în mijlocul cãrora vor fi aºezaþi. Noi am
fãcut experienþa aceasta: acolo unde saºii ºi
ºvabii au fost în contact cu plugarii români,
aceºtia din urmã au învãþat mai mult decât de
la Academia de Agriculturã. ªi cunosc regiuni
unde þãranii noºtri au fost contaminaþi de felul
de a lucra al saºilor ºi ºvabilor. Aceºtia sunt
oameni foarte harnici, iar sistemul lor de
dezvoltare agricolã este mult mai avansat decât
al nostru; nu lasã nimic de dorit. Trebuie de
asemenea menþionat felul lor de a trãi ºi de a
lucra, curãþenia din casele ºi din grajdurile
lor.[…]
Protocol nr. 18 al edin ei Biroului Politic
al CC al PMR – din 22 mai 1956
[…] Biroul politic al CC al PMR aprobã în
principiu restituirea caselor sau acordarea de
despãgubiri tuturor cetãþenilor români de
naþionalitate germanã, - cu excepþia
elementelor exploatatoare -, care au fost
expropriaþi prin legea reformei agrare sau alte
legi speciale. De asemenea sã se dea suprafeþe
corespunzãtoare de pãmânt din rezervele de
stat, iar acolo unde nu sunt rezerve de stat, din
suprafeþele GAS, gospodãriilor colective în
care vor sã intre þãranii muncitori de
naþionalitate germanã[…]
Prezidiul Consiliului de Miniºtrii va lua
mãsuri practice pentru rezolvarea acestei
probleme.
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„Lumina lui Hristos lumineazã tuturor!” (Liturghia Darurilor )
„Apare cu binecuvântarea IPS Pãrinte Mitropolit dr. Laurenþiu Streza”

Drumeþie pe biciclete în Protopopiatul Agnita
Cuprinºi de entuziasmul tinereþii în ºi cu
Hristos, în data de 29.07.2017, Protopopiatul
Agnita a organizat desfãºurarea unei plimbãri
pe biciclete, pe traseul: Agnita – Coveº – Apoº
–Peliºor – Bârghiº - Agnita. La aceastã drumeþie
au participat copii ºi tineri cu vârste cuprinse
între 13-29 de ani. Numãrul participanþilor s-a
ridicat la 30 de persoane. Pentru cã traseul a
fost destul de lung (peste 40 de km,
desfãºurându-se de la 08:00 dimineaþa pânã la
20:00 seara), el a fost presãrat cu mai multe
popasuri. Ca de exemplu, la popasul care s-a
fãcut în Apoº s-a deprins o lecþie grozav de
fascinantã! E minunat sã vezi cum câþiva
oameni din cadrul centrului de echitaþie Villa
Abbatis se luptã din toate puterile lor sã pãstreze
frumuseþea paradisiacã a acelor locuri. Aceste
gazde au empatizat cu noi ºi-n ospitalitatea lor
au oferit cu dragã inimã participanþilor la
drumeþie rãcoritoare, prãjituri de casã ºi ne-au
apropiat foarte mult de cai ºi de naturã. De
asemenea tot în acest sãtuc am avut posibilitate
sã vizitãm o fabricã de þiglãrie, care produce
þigle dupã metode ºi tehnici de acum 300 de
ani în urmã. Al doilea popas însemnat a fost
cel care s-a fãcut la Mãnãstirea Sfântul Ilie din
Peliºor, unde Pãrintele Porfirie, Stareþul

Mãnãstirii ne-a bucurat sufletele cu anecdote
spirituale, de zidire sufleteascã - o adevãratã
convorbire care va rãmâne înrãdãcinatã în
inimi. Tot în cadrul acestui popas, familia Piloiu
(o familie de ciobani de o demnitate ºi simplitate
frumoase) - au oferit o mâncare caldã aºa cum
numai adevãraþii ciobani ºtiu sã facã ºi au
povestit participanþilor crâmpeie din viaþa lor
personalã, din care am deprins ca exemplu
concret cã Dumnezeu este viu ºi-l ajutã pe om.
Apoi, dupã aceste momente descrise, au urmat
jocuri în aer liber, cântece patriotice ºi
religioase, ghicitori ºi întrebãri de culturã
generalã ºi religioase - toate încrustate în cadrul
minunat al naturii. Traseul de întoarcere în
Agnita în urma deprinderilor ºi bucuriilor
spirituale, mai ales date de întâlnirile cu
persoanele demne ºi de locurile vizitate s-a
dovedit a fi foarte uºor de parcurs! Participanþii
s-au ales pe lângã cele menþionate cu tricouri
ºi cu diplome de participare. Mulþumim aºadar
în primul rând Bunului Dumnezeu cã a fãcut
posibilã aceastã drumeþie, frumoºilor copii ºi
tineri care au desfãºurat acºiunea în sine,
Pãrintelui Protopop Mihai Naicu cã a încurajat
organizarea acesteia, D-nei Preotese Andra
Iancu din Coveº cã a contribui cu idei de

organizare ºi a însoþit cu maºina pe bicicliºti,
Pãrinþilor din Protopopiat, ca de exemplu:
Pãrintelui Rareº ºi D-nei Preotese Iuliana
Duºescu din Parohia Ghijasa de Sus, Pãrintelui
Florin Zamfir preot în Movile, care au venit cu
tineri din localitãþile pe care le pãstoresc, dnei asistent medic Þerbea Adriana care ne-a

L-am închis pe Hristos în formalisme
- batic, fuste lungi, ºapte acatiste pe zi

Cum ne vindecãm de închipuiri? L-am
închis pe Hristos în formalisme - batic, fuste
lungi, ºapte acatiste pe zi -, dar tinerii-ºi au
vârsta ºi trãirile lor. Cum îi face Biserica sã
înþeleagã cã au suflet pe care trebuie sã ºi-l
vindece? Un tineret sãnãtos sufleteºte
înseamnã un neam sãnãtos.
De acord! Ce pot sã zic, decât cã sunt de
acord?! Numai grijã mare la asta cu fustele!
Astãzi am auzit o pildã foarte fainã, dintr-o
catedralã nu de la noi, ci din altã þarã. Pe bune,
din altã þarã! A încercat sã intre o domniºoarã
în bisericã ºi îºi pusese un voal la partea aceasta
de picioare. ªi zice custodele: E prea scurt!
Trage aia de fustã. Nu, e încã prea scurt! Mai
trage un pic. Nu! E încã tot prea scurt. ªi zice
domniºoara: Pãrinte, iertaþi-mã, dacã mai trag
mult în jos, se vede în sus! Trebuie sã-i învãþãm
pe copii cã n-au de tras de haine, ci trebuie sãºi scoatã din dulap hainele de care au nevoie.
Clar! Nu trebuie sã veniþi la bisericã în
reverende, ca noi. Asta ar mai lipsi! Sã-i vedem
pe toþi tinerii din parohie în reverendã ºi cu
papion! Da? Deci nu la modul acesta. Dar vreau
sã vã spun cã tinerii trebuie învãþaþi sã se
îmbrace dupã evenimente.
Nu te duci la întâlnire cu mândra cu parul
nespãlat ºi, când ridici braþul, cade mândra cu
tot tramvaiul, ºi la bisericã vii dat cu gel pe pãr,
aºa, zici cã-i linge vaca dimineaþa. Iar
doamnele, grijã mare! Pãrul vâlvoi flacãrã

cautã. Iar la asta cu tinerii ºi sãnãtatea tinerilor,
sã va spun cã-i altã treabã. La noi bãtrânii sunt
bolnavi la suflet. Tinerilor li se trage de la
încãpãþânarea maturilor din sfânta bisericã.
Da! Avem câteva mature, mãture! De când mi
s-a pus mie pata sã vorbesc despre astfel de
situaþii, în mintea mea automat vine-o poveste
dintr-o duminicã frumoasã la Braºov, care-a
avut douã capete: popa prostu ºi ucenicii lui la
fel de tâmpiþi.
A intrat în acea bisericã ºi o domniºoarã,
frumos îmbrãcatã, decent îmbrãcatã, în negru,
vizibil tristã, se duce cãtre altar sã ducã
farfuriuþa cu prescura, lumânarea ºi
pomelnicul, prin care-l plãtea pe preot mãcar
sã se roage ºi sã tacã din gurã, nu sã devinã
nesimþit.
Ãsta vede la mâna fetei, când o întinde,
un inel cu o pietricicã acolo, ºtiþi, cam cum vãd
ãºtia din presã acum pietrele semipreþioase pe
mitrã ºi chiar cred cã alea-s de miliarde de lei!
Sã le dea Dumnezeu banii de pe mitrele
arhiereilor noºtri! ªi la un moment dat,
pãrintele obrãznicos rãu - noi, preoþii, avem o
bãdãrãnie care ºtiu eu de unde ne vine, dar nu
vreau sã vorbim în seara aceasta despre ea -,
începe: Nu þi-e ruºine? Ce cauþi cu inelul ãsta?,
ca un cotcodac de ãsta bãtut în cap.
Aºa a rãmas pânã în zilele noastre! Deci
din punctul meu de vedere, femeia era mai
decentã decât veºmintele pãrintelui. Ce rãu
am fost acum! ªi fata zice: ªtiþi, pãrinte - mi-a
crãpat obrazul, am crezut cã mor!- , eu trebuia
sã mã cunun astãzi, dar prietenul meu a murit
intr-un accident acum douã zile si am venit sã
vã rog sã vã rugaþi pentru e. Inelul este inelul
meu de logodnã cu el.
Am vrut sã zic: Mãi, nesimþitule, mãi
nenorocitule, mãi! N-am putut sã zic nimic, cã
în ciuda gurii mele mari, mi-o þin din când în
când. Si-am ieºit afarã. Mi se fãcuse rãu! Mi-a
fost rãu de ruºine! Am crezut cã acolo mor! Ies
afarã la aer ºi apar doi tineri frumoºi-frumoºi.
Frumos îmbrãcaþi! Sigur cã fata, la vreo 16
ani, nu putea sã aibã fusta sã calci pe ea ºi încã

zece sã vinã sã i-o þinã, ca mantiile unora, nu
dãm nume. Asta venise în rochiþã acolo,
frumos. Bãiatul, frumuºel ºi el, îmbrãcat la patru
ace. Se þineau de mânã, cã nu se puteau þine
de picior în bisericã.
Mãi, ºi apare ucenica pãrintelui, o de asta
cu multe otite, cu vreo ºase baticuri, cu mãtura!
Era duminicã ºi era cu mãtura în mânã. Da ce
cãutaþi aici? Da nu vã e ruºine? Îmi pare rãu cã
era chiar moldoveancã, dar sãrim peste asta.
Era în Braºov povestea. Da! nu þî rusâni? ªi
am zis: „Tanti, matale ce faci aici?” „Eu sunt
femeie a bisericii!” „No, asta sã faci! Sã speli
WC-ul, cel mult! Spalã putina acum! Nu þi-i
ruºine? Ce treabã ai cu copiii ãºtia?” „Ei,
dumneata sã nu te bagi!”„Ba mã bag, cum sã
nu mã bag?!”
Adicã din când în când trebuie sã avem
grijã la gingãºia copiilor de lângã noi. Tinerii
sunt foarte fragili. Într-o noapte de înviere, când
ciocneam în Oltenia oul cu ei ºi ziceam: Hristos
a înviat! Adevãrat a înviat!, îl aud pe unul dintre
ei: Bãi, aº bea o bere, da ‘popa ãsta - adicã eu a închis toate bodegile de jur-împrejurul
bisericii. Cã le-am zis celor de acolo: Dacã nu
închideþi, nu învie Hristos! Clar, nu? ªi a venit
feciorul, a venit pã colo ºi când a ajuns în dreptul
meu, eu, auzindu-l cã vrea sã bea bere, am bãgat
mâna în buzunar - ºtiþi cã preoþii au ºi buzunar
în care se poate bãga mâna, da? - ºi i-am zis:
„Uite, ia niºte bani sã te duci cu bãieþii la o bere
când se crapã de ziuã!” „Nu, pãrinte, ºtiþi cã...”
„Nu, mãi! Te duci si bei o bere cu bãieþii!” „Bine,
pãrinte, sãrut mâna! Doamne ajutã.”
Era 3.30 dimineaþa, cred. La 8, apare un
tip frumos îmbrãcat, la costum, cravatã si se
închinã. Zic: „Nu luaþi anafurã?” „Nu, pãrinte,
am luat de dimineaþã, ca un porc. Acum am
venit sã iau ca un om.” A devenit dupã aceea
ofiþer în armata românã i, sã ºtiþi, chiar cred
cã unul din ãsta e în stare sã moarã pentru
þarã. Trebuie sã le arãtãm copiilor cã ni-s dragi
ºi când ne cer o bere, cã doar n-o sã bea, sãracii,
când se vãd între ei sã povesteascã despre
iubire, câte-o stacanã de agheasmã mare, nu?
Pr. Constantin Necula

însoþit pe bicicletã ºi în mod special tuturor
celor pe care i-am amintit ºi descris anterior
în text. Sus inimile! Slavã lui Dumnezeu pentru
toate!
Pãrintele Andrei Iancu,
Responsabil pentru acþiuni cu
tineretul în Protopopiatul Agnita

Maica Domnului
- Adormirea Sa
îndeamnã la
trezirea noastrã
Nu vreau anormalitate. Nu mai vreau
laºitate. Nu mai vreau minciunã. Stop
corupþiei. Nu relaþiilor bazate pe interese
egoiste, ci sinceritate fundamentatã pe
dragoste. Acestea sunt sloganurile
majoritãþii românilor astãzi. Într-un context
socio-cultural în care dominã parcã din ce
în ce mai mult acþiunea de devalorizare a
familiei, a mamei cu coloanã vertebralã
(o mamã care încearcã sã-i insufle
copilului valoarea bisericii al cãrei cap este
Hristos - asta dacã o are deprinsã ºi ea -,
demnitatea de neam ºi alte valori frumoase
este catalogatã o mamã denaturatã”),
Maica Domnului vine ºi spune: curaj
mamelor, îndrãzniþi, în mâinile voastre stã
puterea de-a schimba lumea! O schimbare
care nu se produce decât precedatã de o
schimbare a inimii îndreptatã spre
Dumnezeu. Bãrbatul poate cã ar comenta
la auzul acestor cuvinte, datoritã mândriei
ºi dorinþei de dominare! Însã, în afirmaþia
fie mie dupã cuvântul tãu a Maicii lui
Dumnezeu cãtre Arhanghelul Gavriil,
direcþia de mers a lumii s-a schimbat în
potenþã pentru oameni la 360 de grade.
Dumnezeu nu este misogin, Biserica nu
este misoginã, aºa cum mai acuzã unii din
lipsã crasã de culturã. De ce? Pentru cã
prin Maica Domnului ni se aratã eroismul
femeii în general, dacã raþiunea de
acþionare ºi energia fiinþei acesteia curg
în direcþia cea bunã. Câte mame întãrite
de Maica Domnului nu sunt eroine în
familiile lor încãlzind ºi fãcând armonie
acolo! Cât de mult dispuse la jertfã sunt
acele mame care o au drept model pe
Maica Domnului!
(continuare în pagina 6)
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Semnele unui creºtin dedicat
„Poruncã nouã dau vouã: Sã vã iubiþi unul
pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aºa ºi voi
sã vã iubiþi unul pe altul. Întru aceasta vor
cunoaºte toþi cã sunteþi ucenicii Mei, dacã veþi
avea dragoste unii faþã de alþii” (Ioan 13, 3435).
Ioan de la 13 la 16 este o bucatã de text
care prezintã învãþãtura pe care Mântuitorul
le-a dat-o ucenicilor în camera de sus. Erau la
ultima lor cinã, înainte de patima Lui, ºi
Mântuitorul îi învaþã o serie de lucruri.
Acest text din Ioan 13, ultima parte a
capitolului, este un text care vorbeºte despre
„semnele unui creºtin dedicat”. Oameni,
lucruri, acþiuni… Cel mai uºor le identifici prin
simboluri. Copiii mici, care nici nu ºtiu a citi, se
uitã pe stradã ºi spun: „E cutare maºinã”, ºi aºa
mai departe. Ai vãzut un semn – ºi ºtii ce e.
Ce anume ar trebui sã se vadã în noi, ca
oamenii sã spunã: „E al lui Hristos”? Poþi sã-þi
pui un lãnþiºor, o cruciuliþã – ºi „eºti creºtin”.
Cã, dacã ai fi hindus, sau musulman, nu þi-ai
pune; sau mergi cu copilul la dispensar – un
copil mic – ºi se uitã cineva la el: „E bãiat sau
fetiþã, cã n-are cercei?”. Prin simboluri se
identificã oameni, lucruri, acþiuni. Care sunt
semnele unui creºtin adevãrat? Ale unui creºtin
cu adevãrat dedicat?
Din acest text se pot identifica trei astfel
de semne.
În primul rând, creºtinul dedicat este
creºtinul care trãieºte cu toatã puterea lui
pentru lauda lui Dumnezeu;
Iar în al doilea rând un creºtin dedicat este
unul care are o loialitate neabãtutã faþã de Fiul
lui Dumnezeu.
Vom privi la aceste lucruri, dar sã le vedem
ca pe niºte semne prin care noi ne putem
recunoaºte, verifica. Pe baza acestor semne,

atunci când cineva te vede, va spune: „E de la
Biserica aceea. ªi el e cu Hristos.”
Dupã ce Iuda pleacã, ºi îºi pune în miºcare
planul, Mântuitorul se întoarce cãtre cei care
au mai rãmas ºi le spune tot ce urmeazã aici, în
capitolul 13, pânã se întâlneºte din nou cu Iuda
– anume când vine cu ofiþerii de la Templu, cu
mai marii preoþi, sã Îl prindã.
Domnul Iisus dã niºte învãþãturi de care
noi avem mare nevoie. Mântuitorul spune: „A
venit ceasul ca Fiul Omului sã fie proslãvit – ca
Dumnezeu sã fie proslãvit în El.” Cum vorbeºti
aºa, pentru cã ce urmeazã, în Evanghelii, este
rãstignirea?! În ce fel desfacem aceastã
afirmaþie a Mântuitorului, în ce fel explicãm
moartea Lui ca o proslãvire, ca o glorificare,
ca o slãvire? Ceea ce avea Mântuitorul sã facã,
ceea ce urma în viaþa Lui, este cel mai mare
eveniment din istoria lumii: lucrarea prin care
s-a câºtigat mântuirea pãcãtoºilor, prin care sa câºtigat iertarea de pãcate, prin care s-a
câºtigat biruinþa împotriva lui Satan – o lucrare
uluitoare fãcutã pe cruce.
Vorbeºti despre rãstignire ca despre o
proslãvire. Ceea ce a fãcut Fiul lui Dumnezeu
acolo meritã toatã lauda; în cer, pe pãmânt ºi
sub pãmânt. În acea lucrare, spune
Mântuitorul, Dumnezeu Se vede la lucru în mod
unic. Mai întâi, se vede ca un Dumnezeu
credincios. Ceea ce a promis de mult, Geneza
capitolul 3 versetul 15, împlineºte acum.
De atunci, din vremurile strãvechi, a
promis un Rãscumpãrãtor, un Mântuitor. L-a
trimis. La cruce vedem un Dumnezeu care
iubeºte. Dragostea nu stã în faptul cã noi L-am
iubit pe Dumnezeu, ci în aceea cã El ne-a iubit
mai întâi.
Acelaºi Evanghelist Ioan ne învaþã cã la
cruce vedem cât e de sfânt Dumnezeu ºi cât
de drept Dumnezeu. Toate acestea strãlucesc

Maica Domnului - Adormirea Sa
îndeamnã la trezirea noastrã
(continuare din pagina 5)
Neamul românesc are exemple
desãvârºite în acest sens! Ca de exemplu
soþia
Domnitorului
Constantin
Brâncoveanu, care a luat parte la cea mai
dureroasã scenã, când sub privirile ei au
fost uciºi soþul ºi copiii - fiinþele pe care
le iubea enorm!
Dacã nu ar fi fost mame precum
mamele Voievozilor ºi Domnitorilor
acestei þãri, în mod sigur n-am mai fi vorbit
dulcea noastrã limbã, în mod sigur nu am
mai fi fost o þarã care astãzi sã se numeascã
România. Mame dragi, cu suflete calde au
dat acestei þãri eroi! Oare acei oameni
care s-au jertfit pentru þarã pe fronturile
de rãzboi, ca o mare parte din noi astãzi
inconºtienþi ºi indiferenþi sã ne batem joc
la propriu de acest act de eroism din partea
lor, nu au avut mame care îmbrãþiºau în
biserici icoana Maicii Domnului,
încredinþându-i Acesteia pe fiinþele lor
dragi? Le vedeþi pe toate aceste în lecþiile
de istorie pe bãncile copiilor noºtri? Nu!
De ce? E simplu de dedus! De ce spuneþi
cã biserica este învechitã, când ea a
nãscut o limbã, o þarã independentã? A, cã
azi suntem vânduþi, se datoreazã în mod
sigur ºi pentru cã am uitat de Dumnezeu,
care S-a nãscut pe pãmânt prin Maica
Domnului. Oare nu unor mame s-a datorat
neclintirea unor persoane în faþa regimului,
oferindu-se nouã model de tãrie în
închisorile comuniste unde au suportat
inimaginabile chinuri? Despre ce e vorba,
aºadar? Despre un fapt cert: ca neamul
acesta sã nu piarã, mamele ar fi bine sã
priveascã la Maica Domnului. Doar aºa o
societate va putea avea oameni demni,
înþelepþi, Sfinþi. Doar aºa o Bisericã va avea
mai mulþi preoþi, þara ar avea mai mulþi

oameni la conducere cu verticalitate. Doar
aºa, mult urâta corupþie ar înceta!
Mizeriile lumii acesteia ar fi mai puþine,
când mamele vor lua model pe Maica
Domnului ºi-ºi vor asuma darul sacru de
mamã, soþie, femeie, fiinþã pe cât de
gingaºã pe atât de puternicã ºi curajoasã!
Sã ne spunã ºi nouã cei care trâmbiþeazã
prin ºcoli ºi foruri de conducere acuzând
Biserica de inactualitate, cât de actuali ar
fi fost ei astãzi, dacã în tindele Mãnãstirilor
ºi bisericilor nu s-ar fi culturalizat poporul,
dacã nu ar fi fost oameni ai bisericii (gen,
Antim Ivireanul, care a convins cãrturarii
contemporani cu el în Þara Româneascã
sã promoveze limba românã, Sfântul
Andrei ªaguna care a înfiinþat 800 de ºcoli
în Ardeal ºi exemplele pot continua...),
care sã promoveze valorile demne de
acest neam ºi aceastã þarã? Trezirea, Maica
Domnului reprezintã inima unei societãþi,
a unei familii, a unei comunitãþi normale!
De ce? Pentru cã ea transformã în cei care
doresc inima în cer! Unde inima este cer,
cerul este pe pãmânt! Unde-i cerul pe
pãmânt e bucurie, unde e bucurie e
frumuseþe, unde este frumuseþe e
plãcerea de-a trãi! Toate aceste doar în
Dumnezeu, pe care ar trebui aºa cum a
fãcut Maica Domnului sã-l concepem în
inimile noastre sã-l creºtem, ca apoi sã
fim purtaþi în braþe aºa cum a fost purtatã
Maica Domnului la Adormirea Sa. Sus
inimile, privirile spre cer! Popor,
aminteºteþi cã eºti câºtigat cu preþul
sângelui! Demnitatea nu trebuie pierdutã,
ci recâºtigatã! Sã fim demni, cerând
ajutorul Maicii Domnului!
Pr. Andrei Iancu
Parohia Coveº

acolo. În lucrarea aceea slava lui Dumnezeu
se aratã într-un mod unic. Aici, la acest prim
aspect, Hristos este model pentru creºtinul
dedicat. În toate lucrurile pe care le fac,
Dumnezeu este slãvit.
Noi, în cel mai bun caz, suntem niºte oglinzi
care reflectã lumina ce bate pe noi dinspre
Dumnezeu ºi înapoi înspre Dumnezeu. Citim
în viaþa apostolului Pavel aceeaºi disciplinã: „Naº încerca niciodatã sã spun, despre lucrurile
pe care le-am fãcut, cã le-am fãcut eu, ºi nu
Hristos prin mine”.
Trebuie sã fim cu mare, mare atenþie, la
cine primeºte lauda, cine primeºte slava, cine
este întronat, cine este adorat: întotdeauna,
Dumnezeu. Ca urmare a acestei discipline din
viaþa Lui, Mântuitorul spune cã Dumnezeu Îl
va proslãvi. Aceasta s-a întâmplat la Înviere ºi
la Înãlþare. Aceasta se va întâmpla ºi cu toþi
cei care-L urmeazã. Pe toþi îi va aºeza la dreapta
Lui. Tuturor le va schimba trupul stãrii smerite,
toþi vor avea un trup asemenea trupului Sãu,
de slavã. Dar, mai întâi, aici, în pribegie, trebuie
sã-þi aminteºti cã nu se schimbã locurile
niciodatã. Nu te pui în poziþia în care sã absorbi
ceea ce doar Dumnezeu meritã.
Creºtinul dedicat se cunoaºte prin
dragostea constantã, permanentã pentru copiii
lui Dumnezeu, pentru cei din familia lui
Dumnezeu. Când Ioan scrie prima lui Epistolã,
spune în capitolul 3: „ªi vestea pe care am
auzito de la început este aceasta: sã ne iubim
unii pe alþii” (1 Ioan 3:11). Ioan a fãcut din
dragoste conþinutul întregului sãu mesaj, atât
al Evangheliei cât ºi al Epistolelor. El ºi ceilalþi
apostoli vorbesc despre dragoste ca despre o
putere pe care þi-o dã Dumnezeu.
Este o dragoste jertfitoare, o dragoste
neegoistã, o dragoste necondiþionatã. Aºa am
vãzut-o la El. El spune un lucru foarte dificil de
primit: „Prin aceasta vor cunoaºte toþi cã
sunteþi ucenicii mei.” Eºti pus cu spatele la zid.
Nu ai de ales. O dragoste ca a Mântuitorului, o
dragoste care s-a dus pânã dincolo de capãt –
acesta este unul dintre semnele distinctive
pentru creºtinul dedicat. ªtiþi cine nu iubeºte?
Omul mândru. Lucrurile stau astfel pentru cã
temelia pe care se zideºte dragostea autenticã
este umilinþa.
Apostolul Pavel scrie în Filipeni, în prima
parte a capitolului 2 cã doar în umilinþã îl poþi
vedea pe celãlalt mai presus decât tine, îl poþi
aprecia. Altfel, nu þi-e la îndemânã, nu mi-e la
îndemânã, e departe de mine aºa ceva. Existã
atât de multe frãmântãri, dezbinãri, lupte,
partide, Biserici, nu pentru cã am fi atât de
diferiþi în învãþãturã.
Lucrurile mici reuºesc sã facã separãri
atât de mari. Problema nu este atât de mult la
doctrinã, problema este la dragoste.
Mântuitorul ne învaþã cum sã o arãtãm – ºi
cum sã o arãtãm atunci când este greu, când þi
se face rãu, când cineva lucreazã împotriva ta,
ºi încã nu într-un mod aºa, finuþ, elegant, ci
brutal, cum a pãþit-o Hristos: Eºti Împãrat? Ia o
cununã de spini. Eºti Împãrat? Þine o trestie.
Eºti Împãrat? Mai ia o batjocurã. ªi tot aºa.
Pânã pe cruce. ªi, când a ajuns acolo, a spus:
„Tatã, iartã-i, cã nu ºtiu ce fac.” Pânã acolo, în
acest sens, vedem dragostea: cuprinde,
acoperã, învinge, biruieºte totul. Este un semn

distinctiv pentru cel care este al lui Hristos.
Un alt semn este acela cã un creºtin
dedicat are o loialitate neabãtutã faþã de Fiul
lui Dumnezeu. Aici ne cãlãuzeºte mai departe
ceea ce spune Petru. A stat cu Mântuitorul
câþiva ani ºi Mântuitorul a început sã le spunã
cã urmeazã sã moarã. Petru este primul care
sare ºi spune: „Cum sã mori, unde mergi?” Petru
vorbeºte aici, dar în Evanghelia dupã Ioan Petru
nu mai face nimic, pânã în capitolul 18, când
Iuda se apropie, tensiunea creºte, iar Petru
scoate sabia ºi taie o ureche.
Sfântul Petru este cel care spune: „Te duci
sã mori, te urmez.” Cum þi-ar cãdea sã-þi spunã,
ceea ce i-a spus mai departe Mântuitorul lui
Petru? „Nici nu cântã cocoºul, ºi de trei ori te
vei lepãda de Mine.” E de aºteptat cã Petru a
amuþit ºi nu a mai spus nimic. Sunt patru
lucruri, aici, la Petru, prin care vedem felul în
care a cãzut el la testul loialitãþii, la testul
credincioºiei. Petru s-a lãudat prea mult. A fost
prea mândru ca sã asculte ceea ce a avut sã-i
spunã Iisus.
În Evanghelia de la Luca capitolul 22,
Mântuitorul, în împrejurãrile acestea, îi spune:
„Ascultaþi, Satan a cerut sã vã cearnã.” Atenþie,
sunteþi în ciur! Petru a fost prea impetuos sã
plece urechea la ce se întâmplã în domeniul
duhovnicesc, spiritual. Cineva mai tare decât
el a început sã-l clatine. S-a lãudat prea mult.
În al doilea rând, s-a rugat prea puþin. Tot în
Luca 22 Mântuitorul le spune: „Un ceas n-aþi
putut sã vegheaþi cu Mine, în rugãciune.” Când
era de cea mai mare nevoie, în lucrarea Mea,
împreunã cu voi, va prins somnul. Dormi, în
timp ce trebuie sã te rogi. De aceea, când Petru
îºi scrie Epistola, peste ani ºi ani, spune aºa:
„Fraþilor, vegheaþi în rugãciune” (1 Petru 4:7).
Fii treaz, roagã-te! S-a lãudat prea mult, sa rugat prea puþin. În al treilea rând, a acþionat
prea repede. La Petru apare de multe ori
aceastã problemã: acþioneazã fãrã sã
gândeascã, fãrã sã judece. Îºi dã drumul. Când
simte cã se întâmplã ceva, se aruncã înainte.
Când sã-L prindã pe Mântuitorul, scoate sabia
ºi încearcã sã facã dreptate. Sã nu-l categorisim
în acea împrejurare ca pe un Petru curajos. A
fãcut-o de fricã. Pentru cã al patrulea loc unde
Petru cade la testul loialitãþii este cã La urmat
de departe. El aici Îi promite: „Te duci sã mori
– ºi eu vin sã mor cu Tine”. Iar când a avut
ocazia s-o facã, dupã ce L-au prins, s-a dus ºi el
la curtea marelui preot, „de departe”, ºi a intrat
ºi el, iar când slujnica ºi cei de la foc i-au spus:
„ªi tu ai fost cu el, te dã glasul de gol, ca un
galileean vorbeºti”, le-a rãspuns: „Nici vorbã,
nu-l cunosc.” A fost laº.
Acestea sunt semne dupã care cunoºti un
creºtin dedicat.
- Unu: toate lucrurile pe care le face, le
face spre lauda lui Dumnezeu.
- Doi: îl iubeºte întotdeauna pe aproapele.
- Trei: dã dovadã de loialitate nestrãmutatã
faþã de Fiul lui Dumnezeu.
Aceastã învãþãturã a dat-o Mântuitorul în
momentul în care a instituit Cina Lui. Sã ne
lãsãm cãlãuziþi, sã ne cercetãm vieþile, având
în vedere aceste standarde pe care le aºeazã
Mântuitorul Iisus Hristos.
Preot Ioan Popescu
Parohia Noiºtat
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Folclor Cules de Mircea Drãgan Noiºteþeanu
Obiceiuri comunitare – CLACA

Claca a fost un fenomen tipic pentru viaþa
trecutã a satelor noastre, care se desfãºoarã,
ca orice activitate tradiþionalã, dupã un anumit
ritual. Ea a fost o instituþie ºi un model de muncã
ºi întrajutorare. În forma în care s-a pãstrat
pânã nu de mult, ea apare ca un obicei popular
de întrajutorare ºi sprijin benevol între
membrii unei colectivitãþi umane, ce îºi aflã
izvorul în arhaicele forme de administrare
devãlmaºã a bunurilor comunitare, forme
specifice ºi aºezãrilor rurale româneºti pânã
târziu, în primele decenii ale secolului XX.
În regimul feudal, claca era ºi munca pe
care þãranul ºerb era obligat s-o presteze în
folosul stãpânului moºiei. Probabil de aici vin ºi
expresiile: lucru de clacã = lucru fãcut fãrã
tragere de inimã, de mântuialã, prost; vorbe
de clacã = flecãrealã, cuvinte inutile sau
neserioase; a ajunge de clacã = a ajunge de
batjocurã. Claca a coexistat ºi cu alte forme
ale muncii colective, de care trebuie
diferenþiatã. Astfel, nu poate fi pus semnul
egalitãþii între clacã ºi schimbul de servicii
dintre douã familii, munca în echipã practicatã
în satele devãlmaºe, prestaþiile colective de
interes public sau ºezãtoarea.

cânepii cereau foarte mult timp, iar monotonia
muncii ºi greutatea prelucrãrii reclamau
participarea mai multor persoane. Solicitau
acest ajutor femeile care aveau prea multã
cânepã de prelucrat, care aveau bãrbat în
armatã, altele care erau bolnave ºi bãtrâne ori
lipsite de ajutoare. Se mai fãcea clacã ºi pentru
gazda ºezãtorii.
Conform credinþelor din bãtrâni, femeile
torceau numai în zilele de luni, miercuri sau
joi, dar informaþiile noastre de teren nu sunt
întotdeauna concordante chiar ºi atunci când
provin din acelaºi sat. Frecvenþa ºi amploarea
acestui obicei e doveditã ºi de prezenþa
cântecului ceremonial al clãcii de tors, care
vine în sprijinul atestãrii vechimii obiceiului.
Sfârºitul clãcii constituia un moment solemn,
ritual, cu un cântec specific: Gãzduþã/ Drãguþã,/
Tortu’ ce þ-am tors/ Hie-þi de folos;/ De þ-a pãrea
gros,/ Îi de noapte tors. /Dumneata-þi vii face/
Tot pânzã þãsutã/ Sã umbli la nuntã;/ Mânecuþe
creþe/ Sã umbli-n ospeþe./ Busuioc din masã,/
Hai femeilor (fetelor) acasã!/ Busuioc din
scarã,/ Cã-i destul de-asarã!/ Busuioc ciucat,/
Vreme de culcat!
Acest cântec a fost cules de folcloristul

EI S-AU NÃSCUT ÎN
S E P T E M B R I E

Bârsan Maria
01 sept.
86 de ani
Retiº
Aldea Petru
01 sept.
86 de ani
Cornãþel
Dragomir Ileana
01 sept.
85 de ani
Retiº
Fulea Nicolae
01 sept.
83 de ani
Cornãþel
Hampu Maria
01 sept.
82 de ani
Nou
Dociu Ludovica
02 sept.
90 de ani
Daia
Gavrea Maria
02 sept.
86 de ani
Ghijasa de Sus
Bãrtuº Iosif
03 sept.
87 de ani
Dealu Frumos
Tatu Maria
03 sept.
81 de ani
Alþîna
Herling Ana
04 sept.
91 de ani
Caºolþ
Hubner Susana
05 sept.
82 de ani
Daia
Ciobotaru Ana
06 sept.
83 de ani
Dealu Frumos
Schuster Reghina
07 sept.
88 de ani
Roºia
Muntean Virginia
07 sept.
81 de ani
Caºolþ
Lãcãtuº Maria
07 sept.
80 de ani
Dealu Frumos
Pascu Maria
10 sept.
87 de ani
Ilimbav
Hanea Ana
11 sept.
85 de ani
Nou
Scutea Ana
12 sept.
85 de ani
Hosman
Avram Felicia
13 sept.
89 de ani
Vãrd
Târziu Anica
13 sept.
82 de ani
Ghijasa de Jos
Hoaghea Ana
14 sept.
89 de ani
Caºolþ
Tatu Ana
14 sept.
85 de ani
Alþîna
Toma Maria
17 sept.
82 de ani
Vãrd
Paveloana Ioan
18 sept.
85 de ani
Nucet
Rogoz Meletina
18 sept.
83 de ani
Retiº
Bârcea Niculae
18 sept.
81 de ani
Chirpãr
Bârsan Viorica
18 sept.
81 de ani
Marpod
Rucãrean Ana
19 sept.
81 de ani
Daia
Pãcurar Zinovia
20 sept.
87 de ani
Chirpãr
Pinciu Mãrioara
20 sept.
84 de ani
Daia
Wonner Maria
20 sept.
81 de ani
Merghindeal
Sandor Andrei
22 sept.
81 de ani
Hosman
Scutea Maria
25 sept.
92 de ani
Nocrich
Avram Valeriu
25 sept.
82 de ani
Vãrd
Ghergheº Eugenia
26 sept.
85 de ani
Merghindeal
Baci Maria
26 sept.
82 de ani
Daia
Herciu Maria
26 sept.
82 de ani
Nou
Lascu Ana
26 sept.
81 de ani
Daia
Aroneasa Maria
27 sept.
85 de ani
Retiº
Corman Simion
28 sept.
84 de ani
Alþîna
ªchiopotã Maria
28 sept.
83 de ani
Retiº
Varga Maria
28 sept.
82 de ani
Brãdeni
Draºovean Paraschiva
29 sept.
81 de ani
Roºia
Bârsan Eufimia
30 sept.
88 de ani
Alþîna
Herciu Eugenia
30 sept.
80 de ani
Ghijasa de Sus
Noi le dorim sãnãtate, bãtrâneþe liniºtitã ºi bucurii din partea urmaºilor
Celor care nu mai sunt, le dorim odihnã veºnicã de-a dreapta Tatãlui.

Poeme de Francisc Lorinczi
Îmbrãþiºare

În multe zone clãcile s-au practicat pânã
în zilele noastre, pentru îndeplinirea la termen
ºi în bune condiþii a unor activitãþi ce
presupuneau un volum mare de muncã, pentru
munci care necesitau terminarea grabnicã a
unei lucrãri ºi erau monotone. Clãcile erau de
mai multe tipuri, în funcþie de specificul
economic al muncii prestate, de categoria
socialã care participa la realizarea activitãþii,
cât ºi de beneficiarii acesteia. Oamenii îºi uneau
forþele pentru a-l ajuta pe unul din sãteni la
efectuarea muncilor al cãror volum depãºea
puterile unei singure familii (prãºitul, seceriºul,
cositul) sau atunci când trebuiau rezolvate
lucrãri de interes obºtesc. Amenajarea ºi
întreþinerea drumurilor ºi a podurilor, a
pãºunilor ºi a fâneþelor, sãparea fântânilor sau
ridicarea unor edificii comunitare erau
activitãþi ce se înfãptuiau prin claca întregului
sat. La acest tip de clacã însã nu puteau fi
aplicate câteva dintre principiile clãcii, de
exemplu - întoarcerea ajutorului. Clãcile la care
era chemat tineretul se numeau clãci cu joc,
pentru cã, la terminarea lucrului, drept rãsplatã,
pe lângã mâncare ºi bãuturã, erau angajaþi
muzicanþi pentru joc. Judele feciorilor era cel
care tomnea (tocmea) claca.
Dupã ce recoltele erau strânse de pe hotar,
se fãceau clãcile de tors, îndrãgit prilej de
muncã, dar ºi de destindere, pentru fete ºi
neveste . Informatorii de teren au pãstrat cel
mai viu în memorie clãcile legate de
prelucrarea cânepii ºi în special cele de tors.
Asta pentru cã industria casnicã utiliza cânepa
în cantitãþi mari. Cultivarea ºi prelucrarea

Gh. Cernea în anul 1938, din Mohu. El se cânta
dupã miezul nopþii, în grup, de toate femeile,
iar gazda le cinstea cu rachiu îndulcit sau cu
vin, cu pâine ºi cu boabe hierte de cucuruz.
Ilarion Cociºiu a înregistrat unul din
Valchid:
Gãzduþã, gãzduþã,/ Tortu’ ce l-am tors/ Hieþi de folos;/ De þ-o pãrea gros,/ Îi de noapte
tors;/
De va hi subþâre,/ Îi tors pe luminã./ Sã-þi
faci mâneci creþe/ Sã umbli-n ospeþe;/ Tot din
ºop în ºop,/
Tot cu vinu-n cap;/ Tot din casã-n casã,/
Tot cu carne grasã;/ ªi din ºurã-n ºurã, Cu
plosca la gurã...
În Fofeldea, Caºolþ... la sfârºit, dupã ce
fetele gãtau de tors, fata a mai mare zicea:
Gazdã, gazdã,/ Hirele ce þ-am tors/ Sã-þi
hie de folos;/ Sã faci þoale multe/ Sã umbli pe
la nunte;/
Sã faci þoale-alese/ Sã umbli pe la ospeþe;/
Iar ce nu-i tors frumos/ Sã le pui în dos,/ Sã nu
le vazã nime’,/ Sã nu him de ruºine!” Nicula
Paraschiva (Chiva lu’ Tomalion), 64 de ani,
Fofeldea
În Bãrcuþ se striga aºa: Voioasã-i gãzdoaia
noast’ã,/ Cã º-o vãz’t cânepa toarsã;/ Supãratãi gazda nost’,/ Cã i-am tors fuioru’ gros!
La terminarea lucrului se fãcea joc, iar
gazda avea datoria sã-i omeneascã pe
participanþi. În timpul clãcilor, tinerii aveau
ocazia sã se evidenþieze prin muncã în faþa
colectivitãþii ºi sã se cunoascã între ei în
vederea cãsãtoriei.

7

Când Dumnezeu te strânge în braþe
o face pãrinteºte, tare,
încât îþi curg câteva lacrimi,
aºa cum curge mustul din strugurii tescuiþi.
Te strânge în tãcere,
nu face caz.
ªi te simþi fericit.
Dintr-o datã.

Neuitare

Alunecam pe linii ferate printre salcâmi
pãrul tãu negru ca o cascadã
sãlta peste bazalt ca o felinã în savanã.

Inocenþã

Un cuib de aur
cuvintele în suflet,
cearºafuri divine întinse la zvântat,
cãldurã de cãmin în jar ascuns.

ACASÃ
Maria Daniela Pãnãzan
e Frumuseþea din gândul de fineþe a firii
descoperitã de dragostea din dorul
inimii cãzute pe creasta luminii –
hotar de poezie ºi har de preamãrire
e Dumnezeu cãzut în noi Fiinþã
e Cetatea din care ne naºtem
ºi pentru care respirãm credinþã
e margine de ceruri ºi chip de îngereascã
Patrie. E Alba. E Acasã.

VALEA INIMII MELE

Toamna e rãzbunarea verii pe frunze.
Pe Valea mea curge lacrimã de dor.
Sunt munþii – coroane de Luminã.
Sunt lacuri – aburi albind drumul dimineþii.
Sunt iubiri – doruri de inimi triste cãzute
în cer îngeri.

PUSTIU
Ioan Ghip
Mã simt în pustiul din jur
Ca floarea ce-i ruptã þi moare,
Mã usc de pustiu în picioare
Mã-ntreb oare cum mai îndur?
Sã fug! Da-ncotro s-o apuc?
Prãpastiile vieþi-s adânci,
Zdrobit îmi vãd trupul pe stânci
Pustiu-i ori unde mã duc.
ªi iatã, scãpare nu este,
ªi viaþa ºi toate-s deºarte
Eu þes amintiri mai departe
Cã viaþa-i o tristã poveste.
O lacrimã strânsã-ntre gene,
E-o tristã aduce-aminte...
ªi nu sunt pe lume cuvinte,
Înapoi amintirea sã cheme.

Þachi
Stopiþa Ionel
E cetãþeanul de onoare al Agniþii
Ce-ºi duce miezul beznelor în mâini,
Bãtut cu pietre, zice cã sunt pâini
Când se rup în bucãþi meteoriþii
Neobosit îºi duce crucea umilinþii
Ascunzându-se de oamenii rãi ºi de câini,
Cu diademã de fluturi în jurul frunþii
Pare-un cãlãtor scãpat dintre furtuni
Cu capul rãstignit pe crucea minþii
Adoarme-n parc ºi stele-i fac cununi
Cã-i patriarhul unor zei nebuni
ªi îl vegheazã îngerii ºi sfinþii
Stã în palate din cucutã ºi hirean
Cãlãrind o Rosinantã, pur sânge
hârtibãcean!
Agnita, 20 mai 1970
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„MARªUL LUI IANCU”

Reveniþi pe meleagurile natale pentru
a participa la marea întâlnire de la Sibiu,
membrii Asociaþiei Saºilor Agniþeni au
organizat un spectacol pentru sufletul lor
ºi al agniþenilor rãmaºi în oraºul ce
înconjoarã vechea cetate ºi biserica
evanghelicã.
Îmbrãcaþi în tradiþionalele lor costume
populare, s-au încolonat în faþa Casei de
Culturã ºi în ritmuri de marº, interpretate
de douã fanfare germane, au defilat pânã
la Primãrie, salutându-i pe agniþenii care
i-au întâmpinat cu aplauze. Orchestra ºi
dansatorii Casei de Culturã din Agnita au
însoþit parada în ritm de jocuri ºi strigãturi
de pe Valea Hârtibaciului.
În faþa primãriei alaiul a fost
întâmpinat de viceprimarul Costel Murgoci
ºi consilieri locali, cu pâine ºi sare. În
numele agniþenilor, viceprimarul le-a
mulþumit oaspeþilor pentru bucuria fãcutã
prin aceastã vizitã care confirmã relaþiile
de prietenie ale celor care au trãit
împreunã pe aceste meleaguri. Un frumos
cuvânt de salut, le-a adresat ºi consilierul
Horia Silivestru.

Daria Pârvu, o agniþeancã ce trãieºte
în Belgia, venitã în vacanþã le-a pregãtit
oaspeþilor pâinea ºi sarea ºi în cuvântarea
ei a evocat imaginea profesorilor, a
vecinilor ºi prietenilor saºi care i-au
marcat copilãria. „Astãzi am ocazia sã
onorez oamenii din comunitatea sãseascã,
care m-au impresionat ºi m-au inspirat în
viaþã: - primii paºi i-am fãcut în ghetuþele
din piele, croite de dl. Markeli, cizmarul
de pe strada Aurel Vlaicu, fosta stradã
Konrad Schmidt;
- primele acorduri de pian, le-am
învãþat cu doamna Theil; - primele mele
experienþe la ºcoalã, prima literã din alfabet
am învãþat-o cu doamna învãþãtoare
Henning, mai târziu cu domnul profesor
Ernst Gyöngyösi”
Din partea oaspeþilor a vorbit Helga
Lutsch, organizatoarea acestui eveniment.
A mulþumit agniþenilor pentru numãrul
mare în care au venit sã-i vadã ºi bucuria
cu care i-au primit, a mulþumit
viceprimarului Costel Murgoci ºi
directorului Casei de Culturã, Ioan Sârbu
pentru sprijinul acordat la organizarea
evenimentului.
Apoi cele douã orchestre au creat un
moment solemn, cântând imnurile
României, Germaniei ºi Transilvaniei
(Siebenburgen).
De la primãrie alaiul a trecut
Hârtibaciul în curtea ºcolii sãseºti, locul
cel mai îndrãgit de agniþenii care ºi-au
petrecut viaþa de elev în vechea ºcoalã
construitã de preotul Georg Daniel
Teutsch, al cãrui nume îl poartã. Sãlile de

clasã modernizate i-au impresionat plãcut
pe foºtii elevi iar întâlnirea cu vreun fost
coleg le amplifica emoþiile.
În curtea ºcolii a avut loc un spectacol
deosebit aplaudat de un numãr foarte mare
de foºti ºi actuali agniþeni.

A cântat grupul vocal dirijat de
Marianne Brenner, surorile Erlich din
Veseud, solista Casei de Culturã, Ioana
Bogdan care a ºi prezentat spectacolul, a

dansat formaþia de dansuri germane din
Ruja „Die Rosler Bervagabunden” ºi au
jucat tinerii de la ansamblul „Cununa” al
Casei de Culturã ºi echipa de dansuri de
la Gimnaziul G. D. Teutsch.
Spectacolul a fost dominat de douã
fanfare venite din Germania pentru a
participa la evenimentele organizate de
comunitãþile sãseºti.
Orchestra Karpaten-Expres este
dirijatã de Reinhard Konyen este compusã

din instrumentiºti proveniþi din
Transilvania ºi în afarã de muzica
tradiþionalã de fanfarã are ºi un repertoriu
cu piese moderne; Cha-Cha, Rumba, Jive
ºi numeroase ºlagãre.
Reinhardt Reisner este conducãtorul
unei renumite orchestre care îi poartã
numele ºi se simte legat de Agnita prin
mama sa, nãscutã în acest oraº. S-a declarat
mândru de originea lui ºi de oraºul pe
care l-a îndrãgit de când a poposit în el, în
urmã cu doi ani. Atunci, vãzând biserica
cetate, i s-a nãscut dorinþa ca orchestra
lui sã cânte în turnul cel mare, dorinþã pe
care ºi-a împlinit-o cu o zi înainte de
actualul spectacol.
Acum, pe lângã numeroase piese
muzicale de fanfarã, ºi-a surprins auditoriul
cu piese de muzicã româneascã cântând
Marºul lui Iancu, La Oglindã ºi Doi ochi
negri. ªi, pentru cã publicul a început sã
danseze, orchestra a continuat sã cânte
valsuri, tangouri ºi alte melodii, spectacolul
devenind o searã dansantã pânã la lãsarea
întunericului.
În aceastã atmosferã s-a încheiat
reîntâlnirea saºilor agniþeni cu foºtii lor
vecini, colegi ºi prieteni, retrãind
amintirea vechilor momente din anii când
munceau ºi se bucurau împreunã.
I. Bârsan
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REVEDEREA
Sâmbãtã, pe la ora 9 am primit
telefonul mult aºteptat - Toritza, ce
program ai azi! Pãi ce program mi-aº
putea face decât sã petrecem cât mai
multe ore împreunã! ªi aºa am pornit
spre centru. Am avut senzaþia cã toþi, ºi
cei veniþi de departe, ºi cei care i-am
primit, de fapt, musafirii încãrcaþi de
emoþii ºi sentimente ai oraºului. Efectiv,
nu mi-am putut da seama care sunt
gazdele, care sunt musafirii. Toþi aveam
pe feþe o luminã, un zâmbet pe care numi amintesc sã-l fi vãzut vreodatã atât
de curat ºi sincer la aºa o mulþime de
oameni. În plinã arºiþã am ascultat
admirabilul discurs al domnului
Johannis, am ascultat ºi mi-au dat
lacrimile la ascultarea - în aceeaºi liniºte
ºi cu aceeaºi emoþie al Imnului României
dar ºi al Imnului saºilor din Transilvania.
Nici nu ºtiu când s-a fãcut ora 18. A fost
momentul în care am participat la
concertul de la Catedrala Evanghelicã superb, încãrcat, mã repet, de emoþii,
dar ascultat într-o ordine ºi liniºte
perfectã. ªi în tot acest rãstimp, de
dimineaþã ºi pânã seara târziu am
povestit, am râs de amintirile noastre
comune, i-am dãruit lui H. douã C.D. cu
Maria Tãnase, ale cãrei cântece le
fredoneazã încã, ºi o carte în limba
româna pe care o ºtie ºi o vorbeºte foarte
bine ºi corect. În drum spre hotel ºi cu
gândul la tinereþea noastrã comunã am
cântat efectiv pe stradã, în ºoaptã
aproape, cântecele de la corul condus de
foarte talentatul dirijor ºi muzician (Ilie
Þerbea). Ne-am amintit de cât de bine
alegea repertoriul, cât de pretenþios era
în ceea ce priveºte interpretarea, etc.
Eu mi-am amintit – Hannenu - de un
episod când trebuia, cu nu ºtiu ce ocazie
(mereu era aºa) sã cântãm un cântec cu
Partidul. Primul vers cu care se dãdea
ºi tonul era „partidul minte luminoasã”.
Dar ironicul ºi inteligentul nostru dirijor
cânta pe rând, pe cele 3 voci
doar...partidul...minte, partidul minte,
partidul minte - iar noi zâmbeam ºi ne
dãdeam coate la aºa o ... nãstrujnicie.
Da, aºa ne-am despãrþit, fredonând
melodiile frumoase - folclor prelucrat pe care amândouã ni le aduceam aminte
cu aceeaºi plãcere ºi din nou, cu o mare
emoþie! De azi înainte o sã mã gândesc
la bucuria pe care o s-o trãiascã prietena
mea în Agnita, unde fiecare stradã ºi
casã o sã-i trezeascã noi amintiri. Mã
gândesc mai ales la întâlnirea cu
prietenii de altãdatã - saºii împrãºtiaþi
prin toatã noua lor patrie dar mai ales
cu cei rãmaºi acasã! Vã doresc, tuturor
cei care vã reîntâlniþi prietenii veniþi de
departe sã aveþi parte de clipe, ore ori
zile de neuitat!
Text furat de la
Victoria Moldovan (Toriþa)
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