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s-a mutat pe aceeaºi stradã Aurel Vlaicu, nr. 14, în
locul fostei grãdiniþe nr. 1.
Nu cãutaþi placa indicatoare a
strãzii pentru cã nu o s-o gãsiþi.
Plãcuþele indicatoare cu numele
strãzilor ºi numãrul caselor sunt o
problemã naþionalã. Nici în Sibiu, nici
în Bucureºti, nici în alte oraºe din
România nu se prea gãsesc. De aceea
ataºãm fotografia , pentru orientarea
celor interesaþi.
Ne bucurãm cã Judecãtoria nu a
mai fost desfiinþatã, a rãmas în Agnita
ºi locuitorii Vãii Hârtibaciului îºi pot
rezolva mai uºor problemele care
depind de aceastã instituþie.
I. B.

Grupul de Acþiune Localã
Microregiunea Hârtibaciu
Cu ocazia sãrbãtorilor de iarnã, Grupul de Acþiune Localã
Microregiunea Hârtibaciu transmite toate gândurile bune cãtre
beneficiarii de proiecte ºi colaboratorii care au sprijinit de-a
lungul timpului activitatea GAL M. H. Vã mulþumim ºi vã dorim
putere de muncã ºi entuziasm pentru continuarea activitãþilor
de dezvoltare a microregiunii.

Dorim colaboratorilor, beneficiarilor de proiecte ºi tuturor
cititorilor sã aveþi parte de bucurii, mese îmbelºugate ºi multã
sãnãtate.
Crãciun fericit ºi un An Nou încununat de succese ºi dorinþe
împlinite!
Elena Curcean ºi Echipa Gal Microregiunea Hârtibaciu
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1 DECEMBRIE,
SÃRBÃTOARE LA AGNITA
Ca în fiecare an, ziua de 1 Decembrie,
sãrbãtoarea naþionalã a României, i-a
adunat pe agniþenii patrioþi în jurul
monumentului eroilor din parcul ce poartã
numele cãpitanului Axente Lene, eroul
agniþean ucis miºeleºte în 18 decembrie
1918.

Dupã momentul solemn din Parcul
Axente Lene, cei prezenþi au fost invitaþi
la Casa de Culturã „Ilarion Cociºiu” ,
pentru a se bucura de un spectacol muzical
coregrafic dedicat zilei de 1 Dcembrie.
A fost un spectacol deosebit, aplaudat
cu cãldurã de cei prezenþi. Dansurile

Acolo, Consiliul Local, Primãria Agnita
ºi instituþiile din oraº au depus coroane
de flori pe soclul monumentului pe care
sunt înscrise în marmurã numele eroilor
agniþeni cãzuþi pe câmpurile de luptã.
Dupã depunerea coroanelor, preoþii
parohiilor din Agnita au oficiat o slujbã
religioasã în memoria tuturor eroilor
neamului românesc.

populare s-au intercalat cu cântecele
patriotice, ale cãror ritmuri au fost
susþinute cu aplauze de spectatori. Pe
scenã au evoluat dansatorii din ansamblul
Hârtibaciul al Casei de Culturã ºi cei de la
Clubul elevilor Agnita împreunã cu
grupurile vocale de la colegiul AT Laurian
ºi Gimnaziul G.D. Teutsch.
La reuºita spectacolului au contribuit
soliºtii vocali Petronela Sandu, Florin

Momentul religios a fost completat cu
douã scurte cuvântãri þinute de preotul
Marius Rebegel ºi de primarul oraºului,
ing. Ioan Dragoman. Aceºtia au vorbit
despre însemnãtatea zilei de 1 Decembrie,
despre rolul acestei date în devenirea
istoricã a României, despre eroii care ºiau dat viaþa pentru împlinirea idealului
naþional al românilor, unirea într-o singurã
þarã.

Pãrãu, Florin Zamfir ºi Ioana Bogdan care
a fãcut ºi prezentarea momentelor
artistice ºi orchestra condusã de Nicolae
Vâºtea.
Scenariul spectacolului aparþine prof.
Ioan Sârbu ºi a fost realizat împreunã cu
profesorii Doina Pãrãu, Florin Pãrãu ºi
Florin Zamfir. A fost un spectacol demn
de marea sãrbãtoare a României.
I. Bârsan
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Este Þara
cu care meritã
sã te mândreºti…
Cea care se numeºte atât de frumos,
de plãcut ºi melodios: România. ªi cu
toate cã-i atât de bãtrânã ºi de temeinic
rânduitã pe rotunda suprafaþã a
Pãmântului, trecutul sãu dovedeºte cã
întotdeauna a stat cuminte între
hotarele sale istorice. Însã mult prea
departe ºi timidã în faþa mândriei ºi
lãcomiei acelor þãri care cu de-a sila s-au
aºezat la masa plinã cu bucate, având
stãpâni pãtimaºi ºi nedrepþi în
împãrþirea drepturilor. Mai marii
conducãtori vremelnici ai neamului
românesc au refuzat sã îºi însuºeascã
pãcãtosul ºi nedreptul nãrav de a asupri
þãri ºi popoare nevoiaºe, de a râvni la
ogoarele, pãdurile, munþii ºi apele altora!
Dimpotrivã, au oferit cu dãrnicie pâine,
apã, casã ºi liniºte sufleteascã multor
neamuri, apropiate sau mai îndepãrtate
de fruntarile acestei þãri, pripãºite pe la
noi ºi vânturate precum nisipurile
miºcãtoare ale deºerturilor. ªi cu toate
acestea, România continuã sã dovedeascã

Sãlãuþei. În nopþile lungi ale iernilor,
atunci când toþi cei ai casei dorm adânciþi
în vise, ele þin isonul molcom al fusului
de tors cu cântece doinite, fredonate în
gând. ªi nu obosesc în a-ºi îndemna
nepoþii ºi strãnepoþii, oricât de domni
ar fi ei, sã se îmbrace româneºte când
merg duminica la biserica din aºezãrile
lor natale, dupã care sã se prindã în
jocurile populare venite din strãbuni.
Dovedind cã-i bun la suflet ºi din cale
afarã de milos ºi de cumsecade, românul
oferã, pânã ºi strãinului ºi neprietenului
de þarã, de limbã ºi de neam, o felie de
pâine ºi o canã cu apã limpede ºi rece.
Iar dacã-i flãmând ºi obosit îl omeneºte
cu mâncãruri gustoase ºi îl culcã în
camera cea mai gãtitã a casei sale. La
plecare, tot el îi pune oaspetelui, într-o
trãistuþã înfrumuseþatã cu þesãtura în
culorile tricolorului, câteva merinde
pentru drum, urându-i ca bunul
Dumnezeu sã-l aibã în paza Lui
ocrotitoare!

cã rãmâne stavilã sigurã la rãscruci de
grele ºi întortocheate drumuri, bântuite
de tot mai multe rele ºi aspre vremuri.
Iar ca drept rãsplatã, neprietenii
românilor ºi României o considerã, parcã
în batjocurã ºi ocarã, „Þara de la
marginea Europei”. În zadar trãitorii
din-nãuntrul ei dovedesc multã ºi
adevãratã credinþã în Dumnezeu; cã în
sãrãcia ºi în înþelepciunea lui þãranul
român îºi respectã tradiþiile cele mai
bune ºi adevãrate cu putinþã, inclusiv
vechea deprindere de a trudi în
istovitoarea lucrare a pãmântului,
adunându-i cu caznã puþinãtatea roadelor
binecuvântate; cã femeile vrednice ale
satelor încã mai ostenesc la torsul,
nãvãditul ºi þesutul firelor din lânã, in,
cânepã ºi bumbac, rânduite de braþele
lor obosite în vechi rãzboaie de þesut,
cu lemnul lustruit de palmele lor
bãtãtorite! ªi cu toate cã au „lãzile de
zestre” încã pline cu frumoasele lor
haine româneºti, priceputele creatoare
de covoare, pãretare, cãmeºi, ii, catrinþe,
cioareci, nãfrãmi, basmale, brâie, desagi
ºi trãistuþe încã mai croiesc ºi brodeazã
giulgiul alb din bumbac, tot aºa cum o
fac mâinile mãiestre ale þãrãnciloracademiciene în creaþia popularã,
precum Silvia Tecoanþã din Alþâna
sibianã a vãii Hârtibaciului, Maria Ciucã
din Poiana Sibiului, Olivia Timea din
Sãlciua Munþilor Apuseni ºi Lucia
Tudoran din Salva Nãsãudului ºi a vãii

Aºa a fost þãranul român, aºa ar
trebui sã fie toþi locuitorii oraºelor,
satelor ºi cãtunelor presãrate pe
rotundul pãmânt românesc precum
mãrgelele pe firul nevãzut al aþei.
Meleaguri mândre, frumoase, mãnoase
ºi glorioase din Þara românilor!
Dor, Doinã ºi Om de Omenie
Sunt doar câteva omenoase expresii,
intraductibile în alte limbi ale
pãmântului, cu pãstrarea înþelesului lor,
a armoniei ºi înþelepciunii acestora. ªi
este firesc sã fie aºa de vreme ce
românul român mereu le foloseºte în
graiul lui rugãtor, vorbit sau cântat,
regãsit în doina de bucurie ºi cea de
întristare. Dovadã cã Dor, Doinã ºi Om
de Omenie sunt nu numai deosebit de
expresive, dar ºi tare frumoase ºi
armonioase. Asemenea unei zile însorite
de primãvarã înfloratã sau de toamnã
ruginie îmbelºugatã.
Fac precizarea cã aºterneam pe
hârtie aceste gânduri într-una dintre
zilele cele mai fericite, din cei 80 de ani
de viaþã ai mei: conferirea, într-un cadru
festiv ºi deosebit de înãlþãtor al
colindelor Crãciunlui anului 2015, a
titlului de „Cetãþean de Onoare al
Oraºului Agnita!”.

La Mulþi ºi Fericiþi Ani,
dragii mei agniþeni!
A consemnat,
Ioan Vulcan-Agniþeanul.
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Spectacol de
colinde strãvechi
la Retiº
Colindul strãvechi, tradiþional, s-a întors acasã, întrunul dintre satele de pe Valea Hârtibaciului care a
pãstrat cel mai bine obiceiul popular.
Cãminul Cultural din Retiº a gãzduit spectacolul
de colinde “Deschide uºa creºtine”, organizat de
Primãria ºi Consiliul Local Brãdeni.
Sala cãminului s-a dovedit a fi neîncãpãtoare pentru
publicul care a asistat la prestaþia soliºtilor ºi cetelor
de colindãtori conduse de preoþii parohi.

Spectacolul a fost deschis de îndrãgita interpretã
de muzicã popularã, Maria Lia Bologa, invitatã alãturi
de soliºtii Valerica Ianoºi, Marian ºi Nicolae Rusan.

Ceata de colindãtori din Merghindeal condusã de
Pr. Sasu Cristian Nicolae a fost primul grup care a
urcat pe scenã, urmaþi de grupul vocal compus din Pr.
Florin Þânþ, paroh în Brãdeni, Pr. Cosmin Petru
Dãnilã, din Retiº, Pr. Sebastian Horaþiu Toma din
Movile, Pr. Aurel Dolea din Stejãriºu ºi prof. Stelian
Dãrãbanþ. Cântecele culte specifice Crãciunului
prezentate de aceºtia ºi interpretarea au impresionat
publicul.

Spectacolul a fost încheiat de gazde, ceata de
colindãtori din Retiº a vestit sãtenilor ºi tuturor celor
prezenþi Naºterea Domnului prin colinde transmise
de retiºeni din generaþie în generaþie.

La final, primarul comunei Brãdeni, Liviu Modoi,
a mulþumit tuturor invitaþilor ºi colindãtorilor pentru
prezenþa la eveniment ºi le-a urat hârtibãcenilor sã
aibã parte de Sãrbãtori Fericite, cu mese îmbelºugate
ºi un An Nou mai bun.
Ioana Potor ºi Bogdan Albu

3

Þichindelenii ºi Marea Unire din 1918
Un sat mic, cu oameni mari!
Aºa putem aprecia satul Þichindeal, în urma studierii unor
documente legate de actul Unirii din 1918.
La izbucnirea Primului Rãzboi Mondial, un mare numãr
de feciori ºi bãrbaþi din sat au fost luaþi la oastea împãratului.
Câteva versuri dintr-un cântec local, de cãtãnie, sunt sugestive:
,,M-o luat nemþu’ cãtanã,
M-o luat neamþu’ cãtanã, La puºcã de bunãsamã,
Io la puºcã n-am fost bunu,
Io la puºcã n-am fost bunu, ªi m-o luat neamþu la tunu,
Io cãtanã la-mpãratu’,
Io cãtanã la-mpãratu’, Mândra supãratã-n satu”.
Odatã cu intrarea României în rãzboi (15 august 1916),
împotriva Puterilor Centrale, se nãºtea încã o problemã pentru
românii din Transilvania (supuºi ai Austro-Ungariei): cum sã-i
lase inima sã lupte contra fraþilor lor, din România?
Preotul Ioan Tatu ºi învãþãtorul Simion Dragoman
Aceºti adevãraþi conducãtori spirituali ai comunei(satului)
Þichindeal i-au învãþat, ani la rând, pe sãteni sã-ºi iubeascã
neamul lor, românesc. Cum puteau rãmâne indiferenþi în faþa
perspectivei de a lupta contra fraþilor lor? Profitând de faptul
cã, în înaintarea lor, armatele române, au ocupat poziþii în
zona dintre Roºia ºi Þichindeal, preotul ºi învãþãtorul, împreunã
cu alþi locuitori (feciori) au fugit din sat la armata românã.
În articolul ,,Primul Rãzboi Mondial ºi consecinþele lui pe
Valea Hârtibaciului” scris de profesorul Nicoleta Gavriliu, în
Gazeta Hârtibaciului nr.10/2013, este citat un document oficial,
din care reiese: ,, La 17 octombrie 1916, lipseau din Þichindeal:
preotul Ioan Tatu, învãþãtorul Simion Dragoman ºi alþi locuitori
ai comunei”. Toþi aceºtia au participat la rãzboi, alãturi de
armata românã, convinºi cã aºa trebuiau sã acþioneze.
Învãþãtorul Dragoman a plantat în satul Þichindeal, împreunã
cu elevii, 3 stejari în amintirea Marii Uniri. Unul dintre stejari
mai strãjuieºte ºi azi satul, tãcut dar falnic, în faþa Bisericii
Ortodoxe. Câþiva ani mai târziu, învãþãtorul Dragoman s-a
mutat la Nocrich unde a devenit directorul ºcolii româneºti
din localitate.
Delegaþia Cercului Electoral Nocrich, la Alba Iulia
Dupã înfiinþarea Consiliului Naþional Român Central
(18 octombrie1918) se transmite un ,,Apel” cãtre toþi românii
din vechea monarhie austro-ungarã, pentru organizarea
consiliilor naþionale locale ºi gãrzilor naþionale.
La 11/24 noiembrie 1918, are loc la Nocrich (informaþie
din Cartea Satului Fofeldea - vol II - redactor ºi editor Marius
Halmaghi) adunarea Cercului Electoral Nocrich, unde sunt
aleºi 5 membri care sunt delegaþi sã participe la adunarea de
la Alba Iulia.

Cãpitanul Ioan Hidu, delegat al Cercului Electoral
Nocrich la Alba Iulia
Pe baza Credenþionalului primit, delegaþia are
urmãtoarea componenþã:
1. Ioan Lapedatu, director Sibiu;
2. Dr. Nicolae Bãlan, profesor Sibiu, viitorul
Mitropolit al Ardealului, (1920);
3. Ioan Hidu, cãpitan din Þichindeal;
4. Aurel Petriºor, locotenent din Alþîna;
5. Aurel Constantinescu, director din Fofeldea.
Ulterior acestor evenimente, cãpitanul Ioan Hidu s-a
mutat din Þichindeal. Îl regãsim documentar, abia în anul
1942, când este numit primar al oraºului Lugoj.
Decretul regal semnat de M. S. Regele Mihai I numeºte
pe colonelul Ioan Hidu, ca primar în oraºul menþionat (în
conformitate cu Monitorul Oficial nr.26/31 ianuarie 1942).
Între 1942-1947 trãieºte la Lugoj ºi îl regãsim în lucrarea
lui Eusebiu Narai ,,Situaþia financiar-bancarã (1944-1948) în

judeþul Caraº-Severin”. Îndeplineºte funcþia de cenzor ºi de
membru al Consiliului de Administraþie al Bãncii ,,Cãrãºana”.
Este posibil sã fie înmormântat la Lugoj.
Comandantul Gãrzii Naþionale din Cluj.
Prin declaraþia de independenþã de stat, din 2 noiembrie
1918, Ungaria pune capãt statului dualist Austro-Ungar. În
acelaºi timp, nerecunoaºterea dreptului la autodeterminare a
celorlalte popoare (printre care ºi românii) amplificã acþiunile
naþionale ale acestora.
Astfel la 17 noiembrie 1918, se înfiinþeazã Senatul Naþional
din Cluj, în frunte cu dr. Amos Frâncu ºi dr. Emil Haþiegan.
Acest Consiliu Naþional din Cluj, numeºte pe colonelul Ioan
Hidu ,,comandant general al legiunilor române ºi a
poporului român înarmat, din Ardeal”.

Colonelul Ioan Hidu, comandantul Gãrzii Naþionale
Române din Cluj în anul 1918, viitor General de Brigadã
Odatã numit ca ºi ºef al Gãrzii Naþionale din Cluj, colonelul
Ioan Hidu dã ,,Ordinul de zi nr.7/17 noiembrie1918” prin care
stabileºte mãsurile necesare pentru apãrarea vieþii românilor
din zona Cluj.
Iatã câteva repere din viaþa ºi activitatea lui Ioan Hidu: sa nãscut în comuna Þichindeal, la 18 ianuarie 1871, din
pãrinþii Simion ºi Maria, Studiile liceale le-a finalizat la Viena
cu ,,eminenþã” între 1883-1886. Din 1866 pânã în 1890 a urmat
ºcoala de Cadeþi de la Sibiu, absolvitã cu calificativul ,,foarte
bine”. Între 1888-1918 este ofiþer în armata austro-ungarã.
Între 1914-1918 a participat la peste 20 de lupte în Serbia, Galiþia,
Tirolul de Sud, Isonzo. A fost recompensat cu ordine ºi medalii:
,,Signum Laudis”, ,,Coroana de fier cl. a-III-a, ,,Crucea de
merite militare”, ,,Crucea Carol”.
Spre sfârºitul rãzboiului(29 iulie 1918) se cãsãtoreºte la
Praga cu Iaroslava Hlonsk.
În noiembrie 1918 este numit comandant al Gãrzii
Naþionale din Cluj. Dupã 1918, îndeplineºte diverse funcþii în
armata românã, ajungând sã treacã în rezervã cu gradul de
General de Brigadã. A locuit în ultimii ani de viaþã la Turda,
str. Basarabiei, nr.22, unde a ºi decedat în 1955.
Nu putem încheia aceastã prezentare, fãrã a evidenþia
apelul fãcut ostaºilor români, cu care se încheie Ordinul de zi
nr.7/17 noiembrie 1918:
Ostaºi Români,
Astãzi lumea ne priveºte. De la apus la rãsãrit, douã
continente vãd în noi pe soldaþii pãcii, libertãþii ºi
ordinei.
Pentru naþiunea românã, pentru toate neamurile,
o sfântã datorie ni se cere: împliniþi-o! Atunci ºi numai
atunci o sã purtaþi cu falã numele de ,,ROMÂN”!
Pãziþi credinþa în Dumnezeu!
În numele lui, tot înainte!
Ura! Steagul tricolor!
Notã: Datele despre viaþa ºi activitatea lui Ioan Hidu leam obþinut consultând lucrãrile:
,,Înfiinþarea Gãrzii Naþionale Române ºi a Senatului
Naþional Român din Cluj (1918), redactate de Generalul de
Brigadã Ioan Hidu” publicatã de Cornel Tucã pe blogul anamaria-catalina (2013).
,,Cariera militarã a primului comandant al Gãrzii
Naþionale Române Cluj: generalul de Brigadã Ioan Hidu”, scrisã
de profesorul Cristian Enache ºi locotenent-colonel, inginerul
Marius Olteanu.
Nocrich, 25.11.2015
prof. Achim Mihuleþ
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Colinde, tradiþii ºi recunoºtinþe în preajma Crãciunului
E vremea colindelor, vremea glasurilor de copii care vestesc naºterea
Obiceiurile hârtibãcenilor
pruncului Mântuitor, vremea în care cele mai vechi obiceiuri populare redevin
de actualitate.
într-un nou volum
E vremea când ne aducem aminte si sã îi rãsplãtim pe cei care de-a lungul
timpului au contribuit la dezvoltarea ºi promovarea valorilor comunitãþii din
care facem parte.

“Când e vorba de cãrþile mele cu
un ochi râd ºi cu unul plâng. Râd
pentru cã existã ºi plâng pentru cã
nu am reuºit mai mult”, a declarat
prof. Mircea Drãgan-Noiºteþeanul, în
cadrul festivalului odatã cu lansarea
unui volum care cuprinde date
despre sãrbãtorile ºi obiceiurile
românilor de pe Valea Hârtibaciului.
Atât de multe pot fi scrise despre
tradiþiile hârtibãcenilor, spune
autorul, încât o viaþã de om ar fi
aproape insuficientã pentru a le
putea transmite pe toate în scris.
“Noi trebuie sã lãsãm obiceiurile
celor care vin dupã noi”, a þinut sã
precizeze prof. Mircea DrãganNoiºteþeanul. Volumul lansat anul
acesta în preajma sãrbãtorilor de
iarnã face parte dintr-un proiect mai
mare, o monografie a Vãii

Hârtibaciului care urmeazã sã fie
publicatã în premierã.

Festivalul “E vremea colindelor”, ajuns la ce-a de-a X-a ediþie, a adus pe
scena Casei de Culturã “Ilarion Cociºiu” din Agnita bucuria Crãciunului,
recunoºtinþa ºi cultura, toate aflate sub acoperemântul tradiþiei populare.
Spectacolul din 20 decembrie a început, dupã o scurtã cuvântare a
Preotului Protopop Naicu Mihai, cu un tablou coregrafic pus în scenã de
membrii Ansamblului Folcloric “Cununa”. Colindele strãmoºeºti ºi jocul
popular au compus imaginea unui vechi obicei de Crãciun, Butea Junilor,
specific Vãii Hârtibaciului.
Grupul vocal al Casei de Culturã “Ilarion Cociºiu” ºi grupurile vocale ale
ºcolilor din Agnita au adus prin glasurile elevilor seninãtatea Naºterii
Domnului, astfel Grupul vocal al ªcolii Generale G. D. Teutsch ºi Grupul
Vocal al Colegiului Tehnic A. T. Laurian i-au colindat pe toþi cei prezenþi în
sala Casei de Culturã, iar membrii Ansamblului Folcloric Hârtibaciul au jucat
spre încântarea tuturor spectatorilor. Invitaþi speciali ai festivalului, Grupul
Vocal “Flori de garofiþã” din Mãneciu, au adus în faþa publicului colindul
Prahovean.

Ioan Vulcan Agniþeanul,
Cetãþean de Onoare
Un moment important al
evenimentului a fost marcat de
acordarea diplomei de Cetãþean de
Onoare al Oraºului Agnita domnului
Ioan Vulcan, agniþeanul a cãrui voce
s-a auzit de-a lungul vremii la
radiodifuzor în casele românilor.
Dacã pânã acum s-a fãcut remarcat
prin puterea cuvântului vorbit sau
scris, Ioan Vulcan a impresionat de
aceastã datã prin imagine. Cinstea pe
care o poartã locului de origine, ºi
care l-a determinat sã adauge
“Agniþeanul” propriului nume, a
demonstrat-o de aceastã datã prin
portul popular specific Vãii
Hârtibaciului pe care l-a îmbrãcat.
“Nu m-aº fi fãcut niciodatã domn
dacã nu venea CAP-ul, rãmâneam
plugar ºi sigur nu eram ultimul dintre

þãrani. Am cutreierat þara numai
dupã ce am cunoscut toatã Valea
Hârtibaciului”, a specificat Ioan
Vulcan-Agniþeanul.

Festivalul “E vremea colindelor” a fost încheiat în mod solemn de Corul
Sf. Nicolae al Oraºului Agnita, dirijat de prof. Doru Paul Niþescu. La ediþia de
anul viitor festivalul va reveni, potrivit organizatorilor, la forma iniþialã, printre
protagoniºti aflându-se cetele de colindãtori din satele hârtibãcene.
Bogdan Albu
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„Lumina lui Hristos lumineazã tuturor!” (Liturghia Darurilor )
„Apare cu binecuvântarea IPS Pãrinte Mitropolit dr. Laurenþiu Streza”

Colindã,
Doamne, colind
Maria Pãnãzan
Colindã-mã, Doamne, în noaptea
preafrumoasã a Luminii, eu mã rog
de Tine în colind sporeºte-mi dragostea
preafrumoasã a Dãruirii
Colindã-mã, Doamne, e timpul
împãrãþiei ºi-a strãlucirii neînserate,
ºi mã rog de Tine, venit-a timpul
bucuriei ºi-a Învierii
Colindã-mã, Doamne, cu plânsul
Tãu alinã-mi raza sfintelor iubiri
pe fireasca-mi trudã
ºi-acoperã obrazul fulgilor cu
neprihana gânguritã-a celor
pe care-i laºi sã vinã la Tine!

Preot nou la
Ghijasa de Sus

Dupã mai bine de 27 de ani, pãstorul
spiritual al creºtinilor ortodocºi din parohia
Ghijasa de Sus, pãrintele Mihai Rusu a predat
grija acestor credincioºi noului preot Rareº
Duºescu. Evenimentul la care au participat
foarte mulþi credincioºi îmbrãcaþi în portul
tradiþional românesc, a avut loc în Biserica cu
hramul „Sf. Ioan Botezãtorul” din localitate,
în Duminica, a XXX-a dupã Rusalii (29.11.2015),
când, Preasfinþitul Pãrinte Ilarion
Fãgãrãºanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei
Sibiului a sãvârºit Sfânta Liturghie înconjurat
de un sobor de preoþi ºi diaconi din care a
fãcut parte ºi pãrintele Naicu Mihai, protopopul
Agnitei.
În cadrul Sfintei Liturghii, tânãrul teolog,
pãrintele diacon Rareº Duºescu a fost hirotonit
ºi instalat preot pe seama parohiei Ghijasa de
Sus. Pline de încãrcãturã emoþionalã, au fost
momentele citirii jurãmântului de preot, în faþa
mulþimii de credincioºi prezenþi.
Pãrintele Mihai Rusua evocat principalele
momente din lunga perioadã de slujire, le-a
mulþumit enoriaºilor pentru cã l-au înþeles ºi iau fost alãturi. Pãrintele Protopop Mihai Naicu
l-a felicitat pe preotul Mihai Rusu pentru
îndelunga-i activitate cu multe împliniri în
aceastã parohie, subliniind faptul cã activitatea
preotului nu se terminã odatã cu ieºirea la
pensie, aceasta fiind doar încetarea unei
activitãþii administrative, datoria lui în slujba
creºtinilor ºi a credinþei încetând doar la
sfârºitul vieþii.
Apoi Preasfinþitul Pãrinte Ilarion
Fãgãrãºanul i-a înmânat noului preot
însemnele instalãrii lui în aceastã parohie:
Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce ºi cheia
bisericii, urându-i sã pãstoreascã în liniºte ºi
vreme îndelungatã în aceastã parohie cu
creºtini ortodocºi devotaþi. Pãrintele Rareº
Duºescu, foarte emoþionat de importanþa
momentului, le-a mulþumit tuturor ºi preotului
Mihai Rusu pentru exemplul bun ºi buna stare
spiritualã a enoriaºilor ºi a promis cã va încerca
sã fie la înãlþimea aºteptãrilor enoriaºilor care
i-au fost încredinþaþi.
Urãm ºi noi noului preot multe împliniri
în misiunea încredinþatã.
Redacþia.

Cel ce cu trupul
trupul în Movile
Movile ai v
venit,
enit, iar
duhovniceºte la toþi ai ajuns... Ierarhe Nicolae!
Duminicã, 6 decembrie, cu ocazia
sfântului praznic al marelui Ierarh Nicolae, în
mijlocul comunitãþii din Movile a fost adusã o
micã parte din trupul acestui milostiv mijlocitor.
Aceastã mare binecuvântare a venit ca un
semn de bucurie al sfântului pentru grija
deosebitã pe care în ultima perioadã parohia a
arãtat-o faþã de sfântul sãu locaº din
comunitate. Dumnezeiasca Liturghie de
hram, a fost oficiatã de un sobor de 3 preoþi,
apoi dupã tradiþie s-a înconjurat sfântul locaº,
împreunã cu credincioºii având prapori ºi
icoana Sfântului Nicolae. Preoþii au purtat
micile racle ale Sfântului Nicolae, ale Sfântului
Iov de la Poceaev împreunã cu fragmente din
trupurile martirilor de la Aiud. În cuvântul de
învãþãturã pãrintele Ioan din Gherdeal a
subliniat cât de diferiþi suntem de Creatorul
nostru. Dumnezeu fiind deasupra timpului ºi
veºnic, rãmâne mereu acelaºi, iubitor, blând,
darnic ºi plin de milã faþã de fãptura mâinilor
Sale, statornic în Noul Legãmânt pe care l-a
pecetluit cu Sângele Fiului Sãu. Oamenii sunt
efemeri, vulnerabili, influenþaþi de curentele
ideologice ale timpurilor ºi infideli prin
convingeri ºi fapte, Legii celei Noi.
Singurul mijloc de a intra în veºnica
Împãrãþie încã de aici sunt lacrimile de
pocãinþã, care înobileazã pãmântul inimii
noastre, bucurând pe sfinþii îngeri.
Taina Sfântului Maslu a fost sãvârºitã
de un sobor de 8 preoþi: Pãrintele Ioan din
Gherdeal, Pãrintele Teofil din Iacobeni,
Pãrintele Ciprian din Netuº, Pãrintele Ion din
Noiºtat, Pãrintele Cosmin din Retiº, Pãrintele
Aurel din Stejeriºu, Pãrintele Andrei din Coveº
ºi Pãrintele Sebastian.
Pãrintele Andrei a îndemnat la imitarea
smereniei Sfântului Nicolae care a
încercat peste puteri sã împlineascã cuvântul
Domnului Nostru: „sã nu ºtie stânga, ce face
dreapta”!

A urmat prezentarea lucrãrilor pe care
firma URSA IUCON le-a efectuat în cele douã
luni în care sfânta Bisericã a fost în renovare:
subzidirea sfântului locaº pe segmente de 1
metru, sudarea fierului beton din segmentele
respective, hidroizolaþie, refacerea drenajului
ºi a trotuarului din jurul sfântului locaº,
desfacerea tencuielii interior ºi exterior pe
înalþime de 1 m pentru aerisirea pereþilor,
hidroizolaþie ºi termoizolaþie interior.
Mulþumim Lui Dumnezeu pentru tot
ajutorul care coboarã neîncetat peste întreaga
comunitate din Movile. De asemenea
mulþumim Maicii Preacurate, Sfinþilor Nicolae
ºi Iov precum ºi tuturor sfinþilor ºtiuþi ºi neºtiuþi
care mijlocesc pentru sufletele noastre
mântuire veºnicã.
Mulþumim Înalt preasfinþitului Pãrinte
Mitropolit Laurenþiu din încuviinþarea cãruia
s-au efectuat toate lucrãrile, preacucernicului
pãrinte protopop Mihai care permanent ne-a
fost alãturi. Suntem recunoscãtori
Secretariatului de Stat pentru Culte-Bucureºti,
Direcþiei pentru Culturã ºi Patrimoniu-Sibiu,
Consiliului Judeþean Sibiu-Domnului
Preºedinte Cindrea Ioan, Ocolului SilvicAgnita, Primãriei Comunei Iacobeni Domnului Primar Cori Ioan ºi întregului
Consiliu Local dar ºi tuturor credincioºilor
ortodocºi din Movile.
Dumnezeu sã le rãsplãteascã în Ziua
Aceea ºi membrilor Consiliului Parohial: Langa
Constantin Emil (epitrop), Ciochinã ªtefan,
Drãgan Virgil, Chiºu Florin, Dincã Nicolae,
Cãlborean Cornel, Mogneag Vasile ºi Calo Ilie
Valeriu.
În final, mulþumim echipei de specialiºti:
Doamna Blaga Dorina Doina (inginer de
ºantier pentru monumente istorice), Domnului
Mircea Radu (inginer de rezistenþã), Chiorean
Andrei (arhitect), Hapca Ioan (geolog), Oros

Sfinþirea monumentului
eroilor la Beneºti
“Cu gândul la copii ºi la pãrinþi
Au murmurat Cuvântul cãtre sfinþi
Simþind cã nu e ranã sã te doarã
Mai tare decât dragostea de þarã.”
de Aurel Anghel
Anul 2015 marcheazã aniversarea a 70 de
ani de la încheierea celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial.
Duminicã 29 noiembrie 2015 în satul
Beneºti, comuna Alþâna, a avut loc slujba de
sfinþire a monumentului ridicat în cinstea ºi
spre pomenirea eroilor din primul ºi al doilea
rãzboi mondial. Aceastã zi este un moment
important pentru toþi fiii satului. Mai mult ca
oricând, gândurile noastre se îndreaptã spre
cei care prin vitejia ºi jertfa lor au apãrat
libertatea ºi independenþa ºi au menþinut vie
încrederea poporului în valorile creºtine.
Monumentul ridicat la Beneºti este locul
unde ne-am adunat pentru a aduce un omagiu
ºi respectul nostru pentru cei ce cu preþul vieþii
ne-au apãrat þara ºi neamul. Numãrul mare de
eroi din satul Beneºti ne aratã ºi ne vorbeºte
despre patriotismul, dragostea de neam ºi
credinþã a locuitorilor de pe Valea Hârtibaciului.
Ridicarea acestui monument este o datorie
din partea noastrã, ca recunoºtinþã adusã lui
Dumnezeu pentru jertfelnicia celor care s-au
luptat pentru apãrarea patriei ºi a credinþei
strãmoºeºti, pentru libertatea ºi demnitatea
poporului român.
Monumentul a fost ridicat de cãtre domnul

deputat Axente Ioan la iniþiativa epitropului
Nicolae ªerban ºi a pr. paroh Mihai Todirenchi.
La slujba de sfinþire au participat: domnul
deputat Axente Ioan, domnul primar Bucºã
Ioan alãturi de oficialitãþile locale ºi numeroºi
credincioºi ai satului. Slujba a fost oficiatã de
cãtre pãrintele protopop Mihai Naicu ºi
pãrintele paroh Mihai Todirenchi.
Lui Dumnezeu slavã ºi eroilor veºnicã
pomenire.
Pr. Todirenchi Mihai,
Parohia Beneºti.

Ioan (expertiza tehnicã), firmei Ursa Iucon
(domnilor ingineri Ionuþ ºi Radu URSA) dar ºi
oamenilor din sat care s-au implicat.
Pr. Toma Sebastian
Parohia Movile

Preot nou la
Coveº

Duminicã 22 noiembrie 2015 a fost zi de
mare sãrbãtoare creºtineascã pentru locuitorii
satului Coveº. A fost ziua în care enoriaºii
acestui sat - pentru care biserica a fost
totdeauna un punct de referinþã în viaþa lor
spiritualã - s-au bucurat de hirotonia unui nou
preot în parohia lor. În aceastã Duminicã, a
XXVI-a dupã Rusalii, Preasfinþitul Pãrinte
Ilarion Fãgãrãºanul, Episcopul-vicar al
Arhiepiscopiei Sibiului s-a aflat în mijlocul
credincioºilor din Parohia „Adormirea Maicii
Domnului”, localitatea Coveº, Protopopiatul
Agnita
A urmat apoi sãvârºirea Sfintei Liturghii
de cãtre Preasfinþitul Pãrinte, înconjurat de
un sobor de preoþi ºi diaconi din care a fãcut
parte ºi pãrintele Naicu Mihai, protopopul
Agnitei. În cadrul Sfintei Liturghii, tânãrul
teolog, pãrintele diacon Iancu Andrei a fost
hirotonit ºi instalat preot pe seama parohiei
Coveº. Pline de încãrcãturã emoþionalã, au
fost momentele citirii jurãmântului de preot,
în faþa mulþimii de credincioºi prezenþi. Odatã
cu îmbrãcarea hainei preoþeºti, Preasfinþitul
Pãrinte l-a felicitat ºi i-a înmânat tânãrului
preot, în mod simbolic, Sfânta Evanghelie,
Sfânta Cruce ºi cheile bisericii. Felicitãri i-au
fost adresate de cãtre PC Protopop Naicu
Mihai, de înaintaºul sãu preotul Coºorean
Cosmin, care i-a promis sã-i fie alãturi, de
membrii familiei sale ºi de toþi cei prezenþi.
Ne alãturãm celor care l-au felicitat ºi-i
urãm noului preot Iancu Andrei multe împliniri
în misiunea încredinþatã.
Redacþia.
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ORTODOXIA Pe Valea Hârtibaciului
Familia în perspectiva Sf.
Ioan Gurã de Aur (II)
Pentru unul ca acesta mã voi lãuda; iar pentru mine
însumi nu mã voi lãuda decât numai în slãbiciunile mele.
ne spune Sf. Ap. Pavel în epistola cãtre Corinteni în cap. 12, versetul 5.

Familiile creºtine sã nu uite niciodatã
cã aceastã cãsãtorie este „o Taina mare” o alegere
sfântã, a cãrei celebrare trebuie sã pãstreze cu
grijã amprenta divinã. Trei caractere vor salva
aceastã origine divinã a sfinþeniei: evlavia,
decenþa, iubirea.
1. Evlavia – Sã ne amintim de nunta din
Cana, pe care o socotise vrednicã OmulDumnezeu s-o sfinþeascã prin prezenþa sa, cea a
mamei sale a apostolilor sãi. Preotul a primit
acel dar tainic, el a fost amestecat în mod tainic
cu Taina; biserica s-a deschis pentru moment
întregii asistenþe.
2. Decenþa – Cât nu este de dispreþuit acel
du-te vino necurat ºi lasciv, care în anumite locuri,
necinsteºte banchetul nunþilor ºi seara care
urmeazã?… Cât de vinovate sunt aceste cântece,
aceste cupluri, aceste aluzii obscene, aceste
scene de teatru, unde pudoarea primeºte atâtea
lovituri mortale! Este aceasta urmarea naturalã
ºi logicã a ceremoniei grave ºi curate de
dimineaþã!
3. Iubirea – Vreþi voi nunþi binecuvântate
de Dumnezeu? Faceþi sã ia parte la ele sãracii.
Cã mulþumirea lor îmbucuratã de milosteniile
voastre sã facã mirilor un cortegiu a cãrui pompã
nu v-a egala nici o strãlucire deoarece cu ei vine
Hristos. Familii cu adevãrat creºtine, introduceþi
acest obiectiv de a face din sãraci oaspeþii
bucuriilor voastre din cãsãtorii.
Datoriile soþului, ale soþiei, ale
amândurora.
“Dar din cauza desfrânãrii, fiecare sãºi aibã femeia sa ºi fiecare femeie sã-ºi aibã
bãrbatul sãu” - spune Sf. Ap. Pavel în Ep. II Cor
(7,2).
Datoriile particulare ale soþului – Prima
sa datorie este de a menþine în mod demn
superioritatea pe care i-o atribuie Dumnezeu,
puterile care i le conferã, stãpânirea care i-o
acordã în casa familiar. El este mai întâi „cap”
femeii, precum Iisus Hristos Bisericii. Femeia
iese din el, ºi nu el provine din femeie. Nu
bãrbatul a fost creat pentru femeie, ci femeia
pentru bãrbat - acestea sunt cele patru titluri ale
lui.
O a doua obligaþie a soþului este de a avea
grijã de viaþa soþiei ºi de a copiilor. A lui sunt
grijile ºi ostenelile vieþii publice.
O a treia obligaþie este de a conduce pe
femeia sa, pe ea s-o sfãtuiascã, s-o înveþe, de a o
mustra cu iubire. Femeia trebuie sã gãseascã în
soþul ei un ghid sigur, un sfãtuitor înþelept ºi
blând, un ajutor solid, însã ca îndemnurile ºi
mustrãrile sã fie totdeauna moderate cu rãbdare
dictate de o iubire adevaratã ºi purtãri de
înþelepciune creºtinã. Aceastã soþie este
lumeascã ºi cochetã, totdeauna ocupatã cu
atuurile, avidã sã se însoþeascã ºi sã se
împodobeascã? Soþul ei s-o aducã puþin câte puþin
prin reflexii abile potrivite la o simplitate
potrivitã. Se mânie ea pentru sãrãcie ºi aspirã cu
nerãbdare la bogãþie, la bunãstare, la lux? Soþul
ei sã-i insufle cu dreptate ºi rãbdare eroismul ºi
avantajele dumnezeieºti ale sãrãciei. Aºa v-a face
el pentru lipsurile pe care le v-a vedea în
însoþitoarea sa; astfel forþa blândeþii ºi a rãbdãrii
v-a aduce corectarea spre înþelepciune ºi spre
virtute.
Datoriile particulare ale femeii - aceste
datorii privesc pe soþul ei, copiii ei, interiorul ei,
ca soþie, mamã, stãpânã a casei. În viziunea
Sfântului Ioan Gurã de Aur, autoritatea care
însoþeºte conducerea treburilor familiale este
în mod real împãrþitã în cel mai înalt grad – soþia
fiind „a doua putere”, „al doilea împãrat al casei,
cãruia îi lipseºte doar coroana”. El defineºte
cãsãtoria drept „acea stare potrivit cãreia existã
ºi egalitate, ºi libertate”, unde „supunerea este
uºoarã” Dacã „cel ce conduce în Bisericã are
colaboratori care se aflã sub autoritatea lui , tot
astfel ºi bãrbatul are un colaborator, anume, pe
soþia lui.”
1. Datoriile care privesc soþul ei – Ea îi
datoreazã zidire, ea îi datoreazã supunere
conjugalã. Rolul de soþie creºtinã este imens
sub acest raport. ªi sã vedem mai întâi cum
Dumnezeu îl pune în mod fericit în mãsurã sã se
achite de el. Viaþa femeii este retrasã, calmã,
tãcutã, în sânul cãminului ei. Pe când soþul ei
este agitat, ca o barcã în mijlocul valurilor
dezlãnþuite, în mijlocul tulburãrilor publice ale
vieþii, ea ca într-un port liniºtit, este la adãpost
de agitaþii în casa ei. Cât îi este de uºor de a-ºi
reculege sufletul ei ºi de a-1 împodobi cu gânduri
sfinte ºi cu rugãciuni! Uºor ea merge la bisericã,
ºi chiar atunci când datoriile societãþii o cheamã
în lume, pudoarea ºi reþinerea impuse de sexul
ei îi sunt o salvare sigurã. Care este de acum

datoria ei? Ea trebuie, când soþul intrã agitat ºi
obosit, adesea mort pentru ºocurile vieþii
dinafarã, sã fie mângâietoarea lui ºi sfãtuitoare
lui iubitoare. ªi ceea ce n-ar obþine de la el
prietenii lui cei mai influenþi, ea înarmatã cu
farmecele ei inspirate ºi din iubirea ei v-a ºti sã
obþinã. Prin soluþia evlavioasã ºi credincioasã
barbatul cel mai rãzvrãtit faþã de datoriile creºtine
se v-a gãsi la sfârºit învins, convins ºi plecat.
Ce putere au avut asupra soþilor lor aceste
femei minunate despre care ne vorbeºte
Scriptura? Deborele, Iuditele, Persidele, Mariile,
Priscilele, ºi aceste împãrãtese atât de minunate
sfãtuitoare ale soþilor lor? Însã de asemenea ce
rãu poate face femeia, fãrã seriozitate, fãrã
conduitã? Ce n-a putut femeia lui Abesalom, a
unui Samson? Ea ar fi fãcut sã cadã Iov, dacã Iov nar fi fost de neînvins în rãbdarea sa ºi în credinþa
sa.
Dacã este lumeascã, dornicã dupã toalete ºi
dupã lux, rãspândind în deºertãciuni plusurile
casei ºi dezolându-l pe soþul ei prin pretenþiile
distrugãtoare ale frivolitãþilor ei, atunci grijile,
surdele tulburãri, sau tristeþile vor mãri ruina
soþului în treburile personale.
2. Datoria femeii ca stãpânã a casei –
Dumnezeu împãrþind datoriile familiei ºi atribuind
bãrbatului greutãþile dinafarã ºi pretenþiile vieþii
publice, pãstreazã pentru femeie conduita
interiorului. Acolo este domeniul ºi câmpul ei
de acþiune. Adevãrate nenorociri cad asupra
cãminului atunci când femeia neglijeazã
conducerea. Nu sunt pentru femeie sarcinile
publice nici sã împlineascã funcþii sociale. Ea nu
este fãcutã nici pentru magistraturã, nici pentru
adunãrile populare, nici pentru alte cariere pe
care trebuie sã le îndeplineascã numai bãrbatul.
Pentru femeie grijile casei unde nimic nu trebuie
ºi nu poate s-o înlocuiascã sunt ale ei. „Nu poþi
sã dai hotãrâri în senat, însã poþi sã dai hotãrârea
lucrurilor familiare ºi chiar mai bine decât bãrbatul
poþi administra lucrurile casei. Nu poþi administra
public, însã poþi sã-i educi frumos pe copii; poþi
sã-i deprinzi bine pe copii sã nu facã rãul, ºi sã þie
în slujire familia”. Aºa a reglat dumnezeiasca
înþelepciune tot lucrul. Acolo unde omul va fi
neîndemnatic, femeia primeºte toatã aptitudinea.
Acolo unde femeia este deplasatã, bãrbatul aduce
facultãþile potrivite. ªi dacã bãrbatul a primit ca
parte administrarea cea mai înaltã ºi cea mai
cinstitã, înseamnã cã ei trebuie sã aibã în familie
primul rang ºi sã-i rãmânã ºeful necontestat.
Datoria comuna amândurora – Aceasta
datorie este educaþia copiilor, opera esenþialã,
opera grea, opera la care contribuþia femeii e de
nelipsit. Ea hotãrãºte asupra viitorului temporal
ºi veºnic al copilului; ea decide asupra fericirii
familiei. Cu ce se va compara pe dreptate
tinereþea? „Lucru greu ºi aspru este tânãrul…”
ªi cum sã se piardã ea pentru a reuºi în educaþia
copiilor? Trebuie mai întâi sa-i formeze pentru
disciplinã.
Mai întâi disciplina, ascultarea, formarea
moravurilor. Copilul sã fie plecat de la început,
sã se evite moleºeala, luxul, excesele bunãstãrii,
ca el sã fie curat totdeauna! Curãþia la copii la
omul tânãr, iatã marele obiect al pretenþiilor
pãrinþilor. Totul se pierde, prezentul ºi viitorul,
daca omul tânãr este stricat. Omul tânãr desfrânat
v-a fi mai târziu soþul infidel, fãrã principiile sau
idealuri. „Educaþii pe aceºtia în disciplina ºi
ascultarea de Dumnezeu” , zice Ap. Pavel. Nimic
nu v-a folosi fãrã o educaþie religioasã; cu ea totul
se întoarce spre folos ºi spre bogãþie. Vedeþi pe
Ana soþia lui Fanuel, ea îl dã lui Dumnezeu pe
fiul ei ºi acest fiu ajunge minunatul profet Samuel.
Copilul sã ºtie sã gândeascã, ca ºi creºtin, aceastã
înþelepciune îi v-a folosi mai mult decât toate
celelalte. În loc sã aspire la bogãþie el v-a avea
sufletul destul de înalt pentru a dispreþui bogãþia.
În loc de a urmãri slava ºi onorurile lumii acesteia,
el se v-a încununa cu splendorile veºnice. În loc
de a se ambiþiona spre o viaþã mai lungã, el v-a
aspira la o viaþã divinã fãrã de sfârºit. În loc de a
fi abil sã vorbeascã frumos, el v-a avea elocvenþa
faptelor, prestigiul pe care-l dã virtutea. Sã ne
gândim la eroii strãluciþi pe care i-a produs religia
în cursul veacurilor.
Se va obiecta cã o asemenea educaþie duce
negreºit la starea cãlugãreascã? ªi unde va fi rãul
dacã tânãrul pãrãseºte veacul ca pe un ocean prea
bogat în înnecuri pentru a intra în calmul ºi în
siguranþa portului? De altfel pãrinþii sã cunoascã
responsabilitatea care apasã peste el, ca ei sã se
gândeascã la mustrãrile lui Dumnezeu dacã ei se
opun chemãrii fiului lor sau a fiicei lor.
Pr. Toacºe Adrian,
Parohia Mihãileni
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Închinarea plãcutã lui Dumnezeu
semnificaþia ºi mijloacele ei de exprimare (II)
Semnificaþia predãrii. Predarea noastrã
înaintea lui Dumnezeu nu este o resemnare pasivã, o
nenorocire, ori o scuzã pentru lenevie. Nu înseamnã
acceptarea unei condiþii existente. Înseamnã ceva
cu totul opus: sacrificarea vieþii tale ori suferinþã în
folosul a ceea ce trebuie sã schimbi. Dumnezeu adesea
cheamã oameni în luptã spre folosul Sãu. Capitularea
nu este laºitate ori miºelie.
Cu alte cuvinte nu înseamnã sã renunþi la lucruri
raþionale. Dumnezeu n-ar vrea sã-þi iroseºti mintea ce
þi-a dat-o. Dumnezeu nu vrea roboþi de care sã se
foloseascã. Renunþarea nu este reprimarea
personalitãþii tale. Dumnezeu vrea sã foloseascã
personalitatea ta unicã. În loc sã fie diminuatã,
capitulând o îmbogãþeºte. C. S. Lewis a observat: „Cu
cât Dumnezeu deþine un control mai mare în viaþa
noastrã, cu atât mai mult devenim noi înºine – pentru
cã El ne-a fãcut. El a inventat tot felul de oameni deci
tu ºi eu am fost concepuþi sã fim ceva. Asta înseamnã
cã atunci când mã întorc la Hristos, când am renunþat
la mine însumi în favoarea personalitãþii Lui, atunci
încep pentru prima datã sã am cu adevãrat propria-mi
personalitate.”
Predarea este demonstratã, cel mai bine, prin
supunere ºi încredere. Sã zici: „Da, Doamne” la orice
El cere. ªi sã zici „Nu, Doamne” chiar dacã este
contradicþie cu ce gândeºti. Tu nu poþi sã-L numeºti
pe Iisus Domnul tãu, când tu refuzi sã te supui Lui.
Dupã o noapte de trudã la pescuit, Petru a arãtat
adevãrata predare când Iisus i-a zis sã mai încerce o
datã: „Învãþãtorule, toatã noaptea ne-am trudit, ºi nam prins nimic; dar, la cuvântul Tãu, voi arunca
mrejele!” (Luca 5.5) Oamenii care au capitulat s-au
supus Cuvântului lui Dumnezeu chiar dacã acesta nu
a avut nici un sens.
Un alt aspect al renunþãrii depline în viaþã este
încrederea. Avraam a urmat instrucþiunile date de
Dumnezeu fãrã sã ºtie unde va fi dus. Ana a aºteptat
pentru vremea potrivitã de Dumnezeu fãrã sã ºtie
când. Maria a aºteptat o minune fãrã sã ºtie cum.
Iosif s-a încrezut în scopul lui Dumnezeu fãrã sã ºtie
de ce s-a realizat în acele circumstanþe. Fiecare din
aceºti oameni au renunþat total înaintea lui Dumnezeu.
Tu ºtii cã te-ai predat lui Dumnezeu când te
bazezi cu totul pe Dumnezeu sã rezolve situaþiile în
loc sã-i manipulezi pe alþii, sã forþezi nota, ºi sã
controlezi situaþia. Lasã-le pe toate la o parte ºi lasãL pe Dumnezeu sã lucreze. Tu nu trebuie sã fii
întotdeauna „ocupat”. Scriptura spune: Taci înaintea
Domnului, ºi nãdãjduieºte în El. (Psalm 37.15). În
loc sã tragi din greu, încrede-te mai mult.
De asemenea tu ºtii cã ai capitulat când tu nu
reacþionezi la critici, ºi nu te grãbeºti sã te aperi pe
tine însuþi. Inima care a renunþat se vede cel mai
bine în domeniul relaþiei. Tu nu-i mãrgineºti pe unii,
nu-þi ceri drepturile tale, ºi nu te scoþi pe tine în
evidenþã când ai capitulat.
Cel mai dificil domeniu al renunþãrii este în
domeniul financiar. Mulþi au gândit: „Eu vreau sã
trãiesc pentru Dumnezeu dar în acelaºi timp vreau sã
adun suficienþi bani sã trãiesc o viaþã confortabilã ºi
sã ajung la pensie”. Pensionarea nu este scopul unei
vieþi ce a capitulat, pentru cã este în competiþie cu
ceea ce Dumnezeu ne atrage atenþia cu prioritate.
Iisus a zis: „Nu puteþi sluji lui Dumnezeu ºi lui
Mamona. (banului)” (Matei 6.24) ºi ’’unde este
comoara voastrã, acolo va fi ºi inima voastrã’’. (Matei
6.21).
Un exemplu suprem a renunþãrii la sine este
Domnul Iisus Hristos. Noaptea dinaintea crucificãrii,
Domnul Iisus a renunþat la Sine pentru planul lui
Dumnezeu. El s-a rugat: Tatã, – Þie toate lucrurile Îþi
sunt cu putinþã; depãrteazã de la Mine paharul acesta!
Totuºi, facã-se nu ce voiesc Eu, ci ce voieºti Tu.”
(Marcu 14.36).
Domnul Iisus nu s-a rugat „Dumnezeule, dacã Tu
poþi sã dai la o parte aceastã durere, fã-o te rog”. El
deja a spus cã Dumnezeu poate face orice! În schimb
El s-a rugat: „Dumnezeule, dacã este spre folosul Tãu
sã iei aceastã suferinþã, fã-o te rog. Dar dacã aceasta
împlineºte planul Tãu, asta este ceea ce vreau ºi Eu”.
Adevãrata persoanã care renunþã spune: „Tatã,
dacã aceastã problemã, durere, boalã, ori circumstanþã
este necesarã sã împlineascã scopul Tãu ºi slava Ta
în viaþa mea ori în viaþa altora, te rog nu le lua de la
mine” Acest nivel al maturitãþii nu vine aºa uºor. În
cazul Domnului Iisus, agonia trãitã pentru împlinirea
planului lui Dumnezeu a fost aºa de mare cã sudoarea
s-a prefãcut în picãturi de sânge. Renunþarea este
greu lucru. În cazul nostru, este un rãzboi împotriva
egocentrismului naturii noastre.
Binecuvântarea predãrii. Scriptura este limpede
ca ºi cristalul când vorbeºte despre beneficiile obþinute
prin capitularea deplinã a vieþii tale în faþa lui
Dumnezeu. Prima datã tu experimentezi pace:
Împrieteneºte-te dar cu Dumnezeu, ºi vei avea pace;
te vei bucura astfel iarãºi de fericire. (Iov 22.21).

Apoi experimentezi libertate: dacã Fiul vã va face
slobozi, veþi cu adevãrat slobozi. (Ioan 8.36). În al
treilea rând experimentezi puterea lui Dumnezeu în
viaþa ta: veþi primi o putere (Fapte 1.8). Ispitele care
vin cu neruºinare ºi problemele peste mãsurã de mari
pot fi distruse de Domnul Iisus când i le dai Lui.
Când Iosua a abordat cea mai mare bãtãlie a
vieþii sale, El s-a bazat pe Dumnezeu, a cãzut în
închinare înaintea Lui, ºi a renunþat la planurile lui.
Aceastã renunþare a condus la o buimãcealã pentru
unii ºi victoria poporului asupra Ierihonului. Acestai paradoxul: Victoria vine în urma renunþãrii.
Capitularea nu te slãbeºte, ci te întãreºte. Capitulând
în faþa lui Dumnezeu, nu trebuie sã-þi fie fricã ori sã
mai renunþi la altceva. William Booth, fondatorul
organizaþiei Armata Salvãrii a spus: „Mãreþia puterii
omului este în mãsura renunþãrii lui”.
Oamenii care au capitulat înaintea lui Dumnezeu
sunt oamenii folosiþi de El. Dumnezeu a ales-o pe
Maria sã fie mama Domnului Iisus, nu pentru cã a
fost talentatã or bogatã ori frumoasã, ci pentru cã ea
a renunþat în faþa Lui. Când îngerul a explicat planul
incredibil al lui Dumnezeu ea a rãspuns în mod calm:
„Iatã, roaba Domnului; facã-mi-se dupã cuvintele tale!”
(Luca 1.38). Nimic nu este mai puternic decât a te
preda în mâinile lui Dumnezeu. Supuneþi-vã dar lui
Dumnezeu. (Iacov 4.7).
Cel mai bun mod de a trãi. În cele din urmã,
orice om cedeazã în faþa cuiva, ori a ceva. Dacã nu
vei capitula în faþa lui Dumnezeu, tu vei capitula în
faþa opiniilor ori aºteptãrile altora, a banilor, a
resentimentelor, a fricii, ori a mândriei tale, poftelor
tale, ori eului tãu. Tu ai fost destinat sã te închini lui
Dumnezeu – ºi dacã tu refuzi sã te închini Lui, tu vei
crea alte lucruri (idoli) la care-þi vei da viaþa. Eºti
liber sã alegi în faþa cui capitulezi, dar vei suporta
consecinþele alegerii. E. Stanley Jones a spus: „Dacã
nu te predai lui Hristos, tu te predai haosului”.
Predarea nu este cel mai bun mod de a trãi, ci
este singurul mod de a trãi.
Nimic altceva nu lucreazã mai bine. Toate
celelalte abordãri te vor conduce la frustrãri,
dezamãgiri ºi autodistrugere. Scriptura numeºte
predarea o slujbã duhovniceascã. (Romani 12.1) O
altã traducere spune: „cel mai sensibil mod de a servi
lui Dumnezeu”. Predarea vieþii tale nu este sub
impulsul unei emoþii nebune ci e ceva raþional, act
inteligent, cel mai responsabil ºi sensibil lucru ce tu
îl poþi face cu viaþa ta. Iatã de ce Pavel spune: „De
aceea ne ºi strãduim ca, fie cã petrecem în trup, fie
cã plecãm din el, sã fim bineplãcuþi Lui”(2 Corinteni
5.9). Cel mai înþelept moment va fi acela când tu spui
„da” lui Dumnezeu.
Câteodatã ai nevoie de ani ºi ani. Eventual, tu
descoperi cã cel mai mare obstacol în a primi
binecuvântãrile lui Dumnezeu în viaþa ta nu sunt alþii,
eºti tu însuþi – voinþa ta proprie, mândria ta
încãpãþânatã, ºi ambiþiile personale. Tu nu poþi împlini
scopurile lui Dumnezeu pentru viaþa ta în timp ce tu
te concentrezi la planurile tale.
Dacã Dumnezeu este gata sã facã aceastã lucrare
adâncã în viaþa ta, tu trebuie sã începi cu aceasta. Dã
totul lui Dumnezeu: regretele tale din trecut,
problemele tale prezente, ambiþiile tale viitoare,
temerile tale, visurile, slãbiciunile, obiceiurile,
durerile tale. Pune-L pe Iisus Hristos pe locul ºoferului
în viaþa ta ºi ia mâinile de pe volan. Nu-þi fie fricã,
nimic sub controlul Sãu nu poate niciodatã sã fie ieºit
de sub control. Sub mâna Maestrului Hristos tu poþi
face orice lucru. Tu vei fi ca ºi Pavel: ªtiu sã trãiesc
smerit, ºi ºtiu sã trãiesc în belºug. În totul ºi
pretutindeni m-am deprins sã fiu sãtul ºi flãmând, sã
fiu în belºug ºi sã fiu în lipsã. Pot totul în Hristos, care
mã întãreºte. (Filipeni 4.12-13).
Momentul renunþãrii lui Pavel a avut loc pe
drumul Damascului, dupã ce el a cãzut jos în faþa
luminii orbitoare. Pentru alþii, Dumnezeu le atrage
atenþia cu metode mai puþin drastice. Indiferent unde,
a te preda nu este niciodatã un eveniment petrecut
numai o datã. Pavel a spus: „Eu mor în fiecare zi”
Acolo este momentul predãrii ºi aceea este practica
predãrii care din clipã-n clipã se extinde la toatã
viaþa.
Ideea de jertfã vie este cã aceasta pe altar se
poate miºca, dar foarte încet, deci tu poþi sã te predai
de cinzeci de ori pe zi. Tu trebui sã faci un obicei
zilnic. Iisus a zis: „Dacã voieºte cineva sã vinã dupã
Mine, sã se lepede de sine, sã-ºi ia crucea în fiecare
zi, ºi sã Mã urmeze”. (Luca 9.23).
Sã mergem mai adânc. Când tu decizi sã trãieºti
o viaþã total predatã, acea decizie trebuie testatã.
Câteodatã asta înseamnã inconvenienþã,
nepopularitate, cheltuieli, ori sarcini aparent
imposibile. Uneori înseamnã sã faci opusul la ceea
ce þi-ar place sã faci.
Preot Ionuþ Popescu
Parohia Noiºtat
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Colinde profesionale
de pe Valea Hârtibaciului
COLINDA POPII
Colo-n susu, mai în susu,
Hoi dai lerui ler, Doamne, (refren)
Supra mânãstirii dal
Suntu popi, suntu preoþi,
Suntu-mi-þi grãmãtici.
Grãmãticu cel mai micu
Sus, sus, sus,cã s-au suit
Turnu cu zãbrelele.
Luat-o toaca într-o mânã,
Tocolia-n cealaltã.
Dat-o-n toacã-ntâia oarã,
Frumos toacã-o rãsunatu,
Cerului, pãmântului.
Nime-n lume nu-l d-aude
Fãrã domnu’ Dumnezeu.

D-ale cui-s aceste oi?
Nu mã, Doamne, ispitire,
Cã tu, Doamne, bine ºtire:
D-ale mele º-ale tale.
Eu le pasc ºi le d-îngraº,
Tu le creºti ºi le-nmulþeºti.
Paºte-le, Ioane, paºte-le, dragã,
Cã ºi eu te-oi dãrui
La Crãciun c-un car de fân;
La Paºtele-douã miele,
La Sânidoarã c-o mioarã.
La Ispas cu un cârd la îngraº.
Noi umblãm ºi colindãm.
Scutea Simion(Micloi), 64 de ani,
Sãsãuº, 20 VII 1984

Din monografia
prof. Mircea Drãgan Noiºteþeanu
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EI S-AU NÃSCUT ÎN
I A N U A R I E
Timariu Vasile
Caloianu Vasile
Neagu Ana
Tatu Ana
Stoica Maria
Bârcea Dumitru
Grecu Toader
Mãloiu Amalia
Constantinescu Ioan
Paripaº Maria
Tatu Ioan
Pãtru Þânþ Maria
Cornãlean Maria
Din Maria
Rusu Ana
Maier Iordan
Mãnesea Ioan
Oprean Anica
Ciolan Maria
Lazãr Paraschiva
Drãgan Elena
Negrea Paraschiva
ªureanu Paraschiv
Tatu Ioachim
Morar Lazãr Ana
Beleiu Teodora
Criºcã Ana
Pleºa Iosif
Bratu Silvia
Benchea Livia
Rucãrean Ioan
Brezae Maria
Popa Maria

01 ian
01 ian
01 ian
03 ian
03 ian
04 ian
05 ian
05 ian
05 ian
06 ian
06 ian
07 ian
07 ian
08 ian
10 ian
11 ian
12 ian
13 ian
14 ian
15 ian
16 ian
17 ian
19 ian
19 ian
21 ian
21 ian
24 ian
25 ian
26 ian
28 ian
30 ian
31 ian
31 ian

85 de ani
83 de ani
81 de ani
83 de ani
80 de ani
82 de ani
96 de ani
83 de ani
80 de ani
80 de ani
80 de ani
93 de ani
87 de ani
82 de ani
86 de ani
93 de ani
84 de ani
86 de ani
80 de ani
84 de ani
91 de ani
86 de ani
93 de ani
89 de ani
85 de ani
82 de ani
85 de ani
82 de ani
86 de ani
85 de ani
80 de ani
91 de ani
80 de ani

Ilimbav
Bruiu
Roºia
Caºolþ
Hosman
Chirpãr
Ghijasa de Sus
Caºolþ
Roºia
Brãdeni
Þichindeal
Retiº
Daia
Daia
ªomartin
Nucet
Chirpãr
Ghijasa de Sus
Brãdeni
Caºolþ
Þeline
Nou
Vãrd
Alþâna
Roºia
Roºia
Ghijasa de Sus
Cornãþel
Retiº
Cornãþel
Daia
Alþîna
Hosman

Noi le dorim sãnãtate, bãtrâneþe liniºtitã ºi bucurii din partea urmaºilor
Celor ce nu mai sunt, le dorim odihnã veºnicã de-a dreapta Tatãlui.
„Eu cred cã veºnicia s-a nãscut la sat” L. Blaga

Moº Crãciun

El bine nu s-o-ncrezutu.
Dat-o-n toacã-a doua oarã.
Frumos toaca rãsunarã
Cerului, pãmântului.
Nime-n lume nu-l d-aude
Fãrã domnul Dumnezeu,
El bine nu s-a-ncrezutu.
Dat-o-n toacã-a treia oarã.
Frumos toaca rãsunarã
Cerului pãmântului.
Nime-n lume nu-l d-aude
Fãrã domnul Dumnezeu.
El bine cã s-a-ncrezutu,
Corãbiile cã le-o gãtitu,
Mai frumos le-a-mpodobitu’,
Tot cu stele mãrunþele.
La mijloc, la mijlociu
Scriºi îs doi luceferei.
Scrisã-i luna cu luminã,
Soarele cu razele.
Le-o gãtit ºi le-o pornitu
Jos pe mare, jur de soare.
Supra mãnãstirii dalbe
S-auzeau cântãrile
Sara, dimineþile,
Cum cetesc vangheliile.
Precum merge cetireare
Lacrãmile þârâiau.
Scutea Simion(Micloi), 64 de ani,
Sãsãuº, 20 VII 1984

Colindã de cioban
FLORILE DALBE
Colo-n ºesu cel frumosu
Este-mi o turmã de oi,
Tot de oi ºi de miori.
Mioriþa cea mai micã
Sare-n vânt, sare-n pãmânt,
Sare-n fruntea oilor.
Oile s-o spãimântatu,
Mare zgher cã mi-o zgheratu.
Dumnezeu le-o auzâtu,
La ele s-o scoborâtu.
D-ale, Ion, cioban mare,

Crãciun aparþine substratului mitic
autohton. Cercetãtorii avizaþi considerã cã e
o veche divinitate solarã localã, legatã de
sãrbãtorile schimbãrii crugului anului, ale
trecerii de la un ciclu calendaristic la altul.
Cuvântul crãciun avea la noi, iar la aromâni
are ºi acum, legãturã directã cu focul care
alimenteazã soarele pe cale de a se stinge în
aceastã perioadã. Pânã aproape de noi oamenii
credeau cã în noaptea de Crãciun nu e bine sã
se stingã focul ºi puneau un butuc (în albanezã,
butuc = caracione !) în sobã. Butucul
înfãþiºeazã alegoric vechiul an ºi pe cel care
vine. Se aruncã în foc cel vechi ºi se lasã sã
ardã pânã la incandescenþã, când ia culoarea
Soarelui. Moº Crãciun ar fi fost ipostaza divinã
a bãtrânului soare. Determinativul de moº
aratã vârsta zeului adorat, care trebuie sã
moarã ºi sã renascã, împreunã cu timpul
calendaristic, la Anul Nou. El a fost substituit
apoi de Dumnezeu ( un sfânt cu numele de
Crãciun nu figureazã în calendarul creºtin),
dar numai cu numele, cãci funcþiile mitice au
rãmas: zeu al permanentelor înnoiri, divinitate
a crugului anului, ce pogora odatã cu ceata de
feciori, pentru a garanta un an nou îmbelºugat.
Pr. Dumitru Stãniloae susþine cã i se spune
Moº Crãciun pentru cã Isus „este Fiul unui
Tatã fãrã început, al unui Moº fãrã de început,
în sensul unui ascendent promordial: Moºul
moºilor!”
În legãturã cu Moº Crãciun au circulat
multe legende. Prin tot ce face, Crãciun se
opune sau împiedicã naºterea pruncului
creºtin Isus, deoarece venirea pe lume a
acestuia înseamnã moartea Moºului. Pentru
cã soþia sa o gãzduieºte în ascuns pe Fecioara
Maria ºi-l moºeºte pe Isus, Crãciun îi taie
mâinile, dar Maria i le lipeºte la loc. Atunci
Crãciun se converteºte la creºtinism (devine
primul creºtin) ºi face daruri Fecioarei Maria
ºi Pruncului, devenind astfel sfântul (sfântul
cel mai bãtrân) care aduce daruri copiilor de
ziua Naºterii lui Isus. Tradiþiile contemporane
despre Moºul darnic ºi bun, încãrcat cu daruri

multe, sunt influenþe livreºti (Santa Claus,
Niklaus, Sf. Nicolae), care au pãtruns în cultura
popularã de la vest la est ºi de la oraº la sat.
La fel – împodobirea bradului, obicei occidental
ce a pãtruns de la oraº la sat în a doua jumãtate
a secolului al XIX-lea, prin studenþii români
din Berlin ºi Viena ºi prin nemþii din oraºele
mari. Popoarele nordice împodobesc casele la
Crãciun cu ramuri de brad ºi de vâsc, singurii
pomi de la ei cu frunzele verzi în timpul iernii.
Pomul de Crãciun derivã dintr-o tradiþie
premergãtoare creºtinismului, fiind o
supravieþuire popularã a arborelui sacru. În
þinuturile nordice el întruchipa axul vieþii
universale. Alþii cred cã e de origine creºtinã,
ca pom al cunoaºterii binelui ºi a rãului, care,
împodobit cu mere roºii, aminteºte de pãcatul
originar. Evident, denumirea a pãtruns odatã
cu obiectul, prin traducere (calc), cel mai
probabil
direct
dupã
germanul
Weihnachtsbaum (= pom de Crãciun). Toþi
oamenii în vârstã din satele de pe Hârtibaci
ne-au declarat cã, pe vremea copilãriei lor, nu
se ºtia de bradul de Crãciun! În 1914, Tudor
Pamfile menþiona, în studiul etnografic
Crãciunul, cã Pomul de Crãciun e o datinã
venitã din Apus, încetãþenitã pe la oraºe, prin
casele slujbaºilor ºi moºierilor. Þãranii n-o
cunosc. La noi i s-a tãgãduit, timp de vreo ºase
decenii, între 1882 ºi 1940, dreptul de a exista
printre obiceiurile de Crãciun ale noastre. La
români, obiceiul împodobirii unui pom îl gãsim
numai la nunta (bradul de nuntã) sau la
moartea unui fecior sau a unei fete mari. La
început, bradul era împodobit cu mere, dulciuri,
nuci îmbrãcate în hârtie poleitã ºi lumânãri,
înlocuite în timp cu beculeþe electrice.
Globurile au apãrut mai târziu, iar în vârful
bradului se pune o stea, pentru a ne aminti de
steaua vãzutã de cei trei magi. Ceremonialul
împodobirii culmineazã cu aprinderea
lumânãrilor ºi a artificiilor, reflex, probabil, al
vechiului obicei de a se arde arborele sau un
butuc (zeul mort) în noaptea de Crãciun. Mai
ales în mediul urban, semnificaþiile
ornamentelor sunt mai puþin cunoscute.
Tradiþia ne spune cã vom avea un an prosper
dacã respectãm obiceiurile în pregãtirea
sãrbãtoreascã a bradului, aºa cum ni s-au
transmis. Primele ornamente care se pun pe
crengile bradului, de la poale spre vârf, sunt
cele florale, pentru ca proiectele familiei sã

înfloreascã ºi sã atragã atenþia ºi dragostea
semenilor cu aceeaºi intensitate de care se
bucurã florile. A doua etapã e împodobirea cu
globuri colorate, jucãrii, panglici verzi ºi roºii.
Ele reprezintã dorinþa ca munca ºi puterea
noastrã de creaþie sã fie apreciate la justa lor
valoare. O altã categorie de podoabe sunt
dulciurile – bomboane ºi turtã dulce. Ele aduc
mesajul unei vieþi dulci, tihnite. În final
împodobim bradul cu lumânãri, beculeþe,
artificii, pentru ca lumina sã biruie puterea
întunericului ºi a iraþionalului.
La noi nu bradul este obiºnuit în tradiþie,
spune pãrintele Stãniloae, ci steaua magilor,
care-i duce la Hristos. Nu e o stea obiºnuitã,
naturalã, ci una minunatã, care se aratã de la
Dumnezeu ca sã arate cã Dumnezeu Însuºi
vine în lume.
În vremea comunismului, Moº Crãciun a
fost în grea suferinþã! Maºinãria de
propagandã a regimului a încercat sã-l
înlocuiascã cu Moº Gerilã, un import slav, care
avea avantajul cã venea de Anul Nou, nu în
Ajunul Naºterii. „Moº Gerilã e Moº Crãciun al
comuniºtilor”, ne-a rãspuns moºu’ (bunicul) din
Noiºtat la întrebarea dacã Moº Gerilã nu-i tot
un Moº Crãciun. Era singurul în carne ºi oase.
Ceilalþi (Moº Niculae ºi Moº Crãciun) erau
invizibili, intrau pe gaura cheii, pe horn sau pe
fereastrã, lãsau cadourile fãrã sã te trezeascã
din somn, apoi plecau. Gerilã era mai festiv, cu
socializare ºi program artistic. Venea la sfârºitul
programului de lucru al salariaþilor-pãrinþi, se
aºeza sub brad, aºtepta ca toþi copiii sã-i cânte
ceva, apoi îi striga pe fiecare dupã nume, îi lua
pe genunchi, îi întreba dacã au fost cuminþi,
urma partea cu poezia ºi abia dup-aia primeai
cadoul.
Dupã 1990 moºul a ajuns un brand!
Comercianþii ºtiu cã de sãrbãtori se vinde orice,
cu atât mai mult când ni se induce ideea cã
produsele-daruri sunt de la Moº Crãciun, sunt
un cadou, o recompensã meritatã (chiar dacã
costã bani!). ªi atunci cumpãrãm în neºtire,
cã aºa suntem îndemnaþi la tembelizor de o
sutã de ori pe zi, cã destul am rãbdat pânã acum.
Dacã nici de Crãciun nu-mi pot permite...., se
îngrijoreazã tot omu’. Las’ cã pentru unii
mâncarea de sãrbãtori e o etalare a reuºitei.
Pentru aceºtia, ce au în farfurie reprezintã ºi
cine sunt.
Risipã fericitã, români!
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OlimpiadeleKaufland au continuat ºi în decembrie la „A. T. Laurian”
Aºa cum am spus în numãrul anterior, Olimpiadele Kaufland continuã ºi în luna decembrie
cu tot la fel de multe ºi interesante activitãþi menite sã atragã cât mai mulþi elevi. Luna decembrie
este una dintre cele mai iubite din an, datoritã sãrbãtorilor ºi tradiþiilor. Astfel elevii noºtri s-au
mobilizat ºi au desfãºurat o serie de activitãþi cu specific.
Am început, bineînþeles, cu Ziua Naþionalã, motiv pentru care elevii de primar dar ºi cei
gimnaziu ºi liceu au organizat numeroase activitãþi dedicate dansului ºi cântecului popular dar au
organizat ºi frumoase expoziþii.

La o sãptãmânã de la aceste activitãþi a
venit mult aºteptatul Moº Nicolae, la unii cu
jordiþã iar la alþii cu cadouri. Din nou cei mici
ºi-au confecþionat singuri cizmuliþele în care
Moºul le-a lãsat cadourile.
Au urmat apoi câteva activitãþi având ca
temã Crãciunul: s-au organizat ºezãtori, s-a
mers cu Colindatul, s-au desfãºurat frumoase
serbãri de Crãciun la care a venit ºi Moº
Crãciun.
Printre aceste activitãþi toate legate de
specificul acestei perioade s-au mai organizat
ºi piese de teatru sau activitãþi în care elevii au
fost învãþaþi sã facã niºte cumpãrãturi
inteligente.
ªi din nou ne oprim pentru o scurtã
perioadã de timp, pentru vacanþa de iarnã pe
care atât elevii cât ºi dascãlii au aºteptat-o cu
nerãbdare.

Aºa cã eu, Dana Zgabercea, coodonator al acestui program din cadrul instituþie noastre
felicit elevii pentru munca depusã ºi urez tuturor de sfintele Sãrbãtori sã deschidem uºa pentru
oaspeþi dragi, ºi inima pentru speranþã, bucurie ºi luminã. Sã fim mai buni ºi sã privim înainte cu
încredere, ºtiind cã dacã avem credinþã, drumul din faþa noastrã va fi presãrat cu împliniri.

Sãrbãtori fericite!
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