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Profesorul lui Carol l
sãrbãtorit la Sibiu ºi Fofeldea
Unul dintre cei mai importanþi cãrturari români din secolul
al XlX-lea, August Treboniu Laurian, cel ce a fondat cotidianul
„România liberã” - în anul 1877 (n.n. dupã modelul publicaþiei
„La Libre Belgique” - tocmai pentru a celebra independenþa
României) va fi aniversat azi, de cãtre fofelzeni, dar ºi de cãtre
sibieni. Este un gest prin care vom marca 205 ani de la naºterea
celui care a fost profesorul regelui Carol I (n. n. insuflând acestuia
dragostea ºi respectul pentru limba românã). Azi, ne vom aduce
aminte cu drag de spiritul latinistului, cel prezent la evenimentele
cruciale pentru neamul nostru: “Revoluþia de la 1848-1849,
momentul Unirii din 1859 ºi Rãzboiul de Independenþã”. Nota
bene, comparativ cu sibienii, fofelzenii au un cult aparte pentru
Treboniu. Veneraþia a fost aºa de mare încât în septembrie
2010, cu sprijinul CJS ºi al unor personalitãþi publice, au dezvelit
bustul iluministului român în faþa Corpului B al Bibliotecii
Judeþene ASTRA. Ctitoria a fost posibilã în urma iniþiativei
Asociaþiei Cultural-Edilitare “August Treboniu Laurian” din
Fofeldea, ºi în urma diligenþelor preºedintelui, ing. Ioan Gruncã.
La iniþiativa aceluiaºi sufletist sibian, Fofeldea a renãscut din
propria cenuºã, prin acþiuni ºi simpozioane desfãºurate sub
patronajul UNESCO ºi al Academiei Române, sibienii
redescoperind valorile naþionale uitate, dar ºi o ilustrã
personalitate, care a organizat “ªcoalele Naþionale”, care a
fost membru al “Consiliului Superior al Instituþiilor Publice”,
fondator al “Asociaþiei Transilvania, pentru cultura ºi literatura
poporului român”, primul decan al “Facultãþii de Litere”, secretar
general al “Societãþii Academice Române”, apoi preºedinte al
acesteia.
Adrian POPESCU
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Artistul plastic Alexandru Cinean s-a nãscut în
Sibiu (România) în 1988. Dupã absolvirea liceului de
Artã din Sibiu în 2007, urmeazã cursurile Universitãþii
de Artã ºi Design din Cluj-Napoca unde obþine diploma
de Licenþã în picturã în anul 2010 ºi diploma de Master
în anul 2012.
Remarcat pentru calitatea activitãþii sale în timpul
studiilor, este selecþionat pentru un sejur la Academia
delle Belle Arti di Torino , Italia în perioada 20082009 în cadrul proiectului European Erasmus.
În 2011 Alexandru Cinean este din nou beneficiarul
unei Burse Erasmus, A ales sã efectueze un stagiu de
3 luni (noiembrie 2011 - februarie 2012) în Belgia, în
Thuin la Galeria Antecedence/Ephemere
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PLASTICÃ
Concursul de creaþie plasticã Dialoguri vizuale iniþiat ºi
organizat de Colegiului Tehnic „A.T. Laurian”, coordonatori
prof. Petruþ Mirela Monica ºi prof. de educaþie plasticã Teglaº
Raluca, s-a adresat elevilor din ciclul gimnazial ºi liceal din
judeþul Sibiu. Acesta nu a avut ca tematicã un anume eveniment
ci s-a dorit ca acesta sã valorifice întreaga activitate de la clasã
prin expunerea celor mai reprezentative lucrãri ale elevilor de
pe parcursul anului ºcolar, conform programei ºcolare.
Prin obiectivele concursului de creaþie plasticã s-a urmãrit
atât redarea unor idei ºi sentimente; obþinerea de expresivitãþi
plastice, dezvoltarea abilitãþilor de comunicare prin limbajul
artistic, cât ºi promovarea ºi încurajarea copiilor cu aptitudini
plastice, precum ºi realizarea unui schimb de experienþe între
ºcoli.
Astfel, la prima ediþie a concursului Dialoguri vizuale au
participat un numãr de 17 ºcoli din judeþul Sibiu: Colegiul Naþional
„Gh. Lazãr” Sibiu, Colegiul Naþional „O. Goga” Sibiu, Colegiul
Naþional „Samuel von Brukenthal” Sibiu, Liceul Teoretic “C.
Noica” Sibiu, Liceul Teoretic “G. Gundish” Cisnãdie, Colegiul
Tehnic “A. T. Laurian” Agnita, ªcolile Generale nr. 8, 18, 20,
25, „Regina Maria”, „N. Iorga” Sibiu, Centrul ªcolar de Educaþie
Incluzivã nr. 2 Sibiu, Palatul Copiilor Sibiu, Palatul Copiilor
Agnita. Cele 84 de lucrãri au fost evaluate de un juriu format
din cadre didactice de specialitate ºi directorul Colegiului Tehnic
„A. T. Laurian”, premiile fiind decernate în data de 2 iunie 2015
la “ Muzeul de istorie “Valea Hârtibaciului” Agnita, care datoritã

implicãrii ºi colaborãrii solide cu Colegiul Tehnic „A. T. Laurian”,
gãzduieºte expoziþia ºi în lunile iulie-august 2015.
S-au remarcat la secþiunea gimnaziu urmãtorii elevi:
premiul I, Simtion Simina, clasa a VIII-a ªcolala Generalã nr.
18 Sibiu; premiul II, Poºda Andrea, clasa a VIII-a Palatul Copiilor
Sibiu; premiul III, Cãºeriu Alexandra, clasa a VII-a Colegiul
Tehnic „A. T. Laurian” Agnita, Toma Carmen, clasa a VII-a
Centrul ªcolar De Educaþie Incluzivã Nr. 2 Sibiu; Premii speciale,
9 elevi.
La secþiune liceu au fost premiaþi urmãtorii elevi: premiul
I: Tãvalã Cãtãlin, clasa a XII-a, Colegiul Naþional „Octavian
Goga” Sibiu premiul II: Aldea Cãtãlin. Clasa a IX-a, Palatul
Copiilor Agnita, premiul III: Suciu Nicolae, clasa a IX-a, Colegiul
Tehnic „A. T. Laurian” Agnita, Tãnase Maria, clasa a X-a, Liceul
Teoretic „Constantin Noica” Sibiu , premii speciale, 3 elevi.
A consemnat prof. Mirela Petruþ
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Cunosc câteva sate
cu neoameni atât de rãi din nãscare…
Încât pânã ºi câinilor fãrã stãpân le e fricã
sã umble noaptea pe uliþele lor. Nu, însã, ºi
hoþilor! Cei care, în nopþile întunecoase,
forþeazã încuietorile curþilor ºi pivniþelor sãrmanilor þãrani bãtrâni ºi bolnavi, furând tot ce
le iese în cale. Mai ales de-ale guri. De la gãini
ºi pui, pânã la porci ºi viþei, ca ºi slãnina afumatã, vinul ºi þuica din pivniþele ºi podurile
caselor bunilor gospodari. De teamã sã nu-i
loveascã cu toporul în cap, bieþii oameni stau
pitiþi în spatele obloanelor trase ale ferestrelor. Ascultã cu teamã paºii de afarã, tac ºi îndurã. Iar de ar vrea sã se plângã ºefului postului comunal de poliþie, telefonul acestuia (deºi
numãrul lui este fãcut public), are doar ton de
fax. Când dimineaþa, târziu, izbuteºte sã-i audã
glasul plictisit ºi arþãgos, omul legii dã doar „sfaturi utilele”: „Lele Floare, pe cine bãnuieºti?
De mai vin, prinde-i ºi adu-i la mine sã le întocmesc proces verbal. Îi amendez ºi le fac ºi dosar
de trimitere în judecatã. Iar dumneata îþi iei
avocat ºi te judeci cu vinovaþii!” Nici el, nici
primarul sau consilierul local al respectivului
sat, nu se întreabã: cum sã facã aceastã treabã
biata femeie vãduvã. ªi cu ce bani?! Dar nici
dacã trenul mai opreºte sau nu în gara de mult
pãrãsitã. Nici dacã mai trece prin apropierea
satului autobuzul de cãlãtori! Iar pânã la uºa
avocatului ºi a judecãtorului de la oraº e nu
numai o cale lungã, dar ºi extrem de întortocheatã ºi de costisitoare. Pensia de fostã
„ceapistã” fiind mult prea micã, iar nevoile
multe ºi felurite! ªi dacã, cumva, cu chin cu
vai, i se dã dreptate, cine-i mai înapoiazã paguba? ªi cine-i vindecã spaimele ºi îi domoleºte
supãrãrile ºi sãrãcia?! Dar, ce-i mai grav din
toate, cine o apãrã de o viitoare rãzbunare?
Astfel de ruºinoase ºi pãguboase întâmplãri

neîntâmplãtoare petrecându-se în mai toate
satele sibiene îmbãtrânite, între care: ªaroº,
Hoghilag, Prod, Moºna, Târnava, Târnãvioara,
ªura Micã, Dobârca, Þichindeal, Beneºti,
Alþâna, Ighiºul Vechi, Merghindeal, VeseudSãrãturi, Vãrd ºi Moardãº.
Cei care trândãvesc, cât sunt verile ºi
toamnele de lungi ºi de cãlduroase, s-au înmulþit
precum ciupercile dupã ploi! Trãiesc de pe o zi
pe alta din furtiºaguri de tot felul, ca ºi din
ajutoare sociale ºi din indemnizaþia lunarã pentru numeroºii lor copii! Stau toatã ziua cu burta la soare, iar noaptea, satele ºi hotarele sunt
numai ale lor. Au cai ºi cãruþe, dar nu cosesc
pentru iarnã o brazdã de iarbã, pentru cã furã
fânul gata adunat în cãpiþe. ªi nici nu cultivã
mãcar un petec de pãmânt. Nici mãcar
grãdinile din spatele propriilor case. Strâng,
însã, de pe câmp roadele trudei þãranilor bãtrâni ai satelor. Cu marii fermieri privaþi n-au treabã. De mulþi ani au încetat sã mai fure de pe
câmpurile lor! Le este fricã de bãtãile argaþilor
ºi paznicilor de câmp, plãtiþi ºi înarmaþi de
stãpânii ºi arendaºii pãmânturilor. Trecutele
altercaþii petrecându-se cu sau fãrã martori!
Pâra la poliþia comunalã, sau la tribunal, fiind
consideratã un gest de mare curaj din partea
celui vinovat. Aºa cã mai bine tace, ducânduse la furat în altã parte. Nu ºi în cazul unui
destoinic inginer-pomicultor din Dobârca care,
apãrând agoniseala livezilor patronului sãu,
împotriva hoþilor agresivi ºi brutali, s-a trezit
purtat prin tribunale, dând cu subsemnatu’!
Pentru cã omul trândav nu numai cã-i puturos
din cale afarã, dar este ºi arþãgos ºi agresiv.
Aºteptând sã-þi ceri tu iertare cã l-ai prins la
furat, cu gãleata plinã de cireºe! Iar de-l chemi
la lucru cu ziua nu-þi vine nici dacã îi oferi 50-

60 de lei. Inclusiv trei mese îndestulãtoare,
þigãri, cafele ºi bãuturã. Ca ºi o orã de odihnã
la amiazã! L-am auzit pe unul dintre ei, locuitor al satului sibian Beneºti, vãicãrindu-se cã
v-a trebui sã se mute în alt sat, pentru cã în al
lor, azi-mâine, nu mai are cine sã lucreze
pãmântul din care sã poatã fura! Cã dacã numeroasa lor „comunitate” rãmâne singurã,
membrii ei vor fi muritori de foame. Iar, în
vecini, la Alþâna, sunt peste 100 de familii cu
aproape 500 de copii, mari ºi mici, mereu
flãmânzi ºi goi. Marea majoritate a celor care
frecventeazã grãdiniþele ºi ºcolile o fac doar
de ochii lumii, pãrinþii acestora temându-se cã
pierd indemnizaþia lunarã. Cu toate cã valoarea ei a fost dublatã de actualul Guvern, în
curând ea se v-a dovedi, din nou, neîndestulãtoare, în acele familii în care pãrinþii dau pe
„bãuturile beþive” chiar ºi ultimul leu!
Notã: Cititorilor de bunã credinþã, le dau
câteva sfaturi de urmat! Zãvorâþi porþile caselor,
ºurilor, grajdurilor, coteþelor ºi pivniþelor.
Sloboziþi, apoi, câinii rãi din lanþuri. Uniþi-vã ºi
chemaþi-vã de la oraº feciorii ºi ginerii care, cu
schimbul, sã pãzeascã satele ºi hotarele, ziua
ºi noaptea. Un an întreg. Nu le mai vindeþi
casele pe bani puþini. Înfometaþi-i o varã ºi o
toamnã întreagã, nedându-le nimic fãrã
muncã! Faceþi acest sacrificiu! Cãlcându-vã
chiar ºi pe mila ºi bunãtatea inimii voastre! Ori
îºi iau lumea în cap, ori se apucã de muncã
cinstitã! Ac mai bun ºi eficient pentru cojocul
leneºilor ºi hoþilor nu-i nici poliþistul ºi nici
jandarmul! Dar nici procurorul ºi judecãtorul.
Ci numai foamea, setea, respectul ºi frica de
comunitãþile locale! De nu se dau pe brazdã,
expulzaþi-i! Sã vedem care sate cu oameni gospodari îi mai primesc în vetrele lor?!!
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Asociaþiei
„Casa
Seniorilor”
Dorim sã fim alãturi de cel care mai
bine de zece ani a fost coordonatorul
activitãþii Asociaþiei „Casa Seniorilor”. Cu
ocazia aniversãrii vârstei de 60 de ani îi
transmitem cele mai cãlduroase gânduri
ºi îi mulþumim pentru implicarea sa în
realizarea evenimentelor specifice vârstei
pensionarilor, de la aniversãri de 50 de ani
de cãsnicie, la celebrarea Zilei
Pensionarului ºi alte evenimente culturale
sau pelerinaje în cele mai frumoase locuri
din þarã.
Mulþumim Doru Efta pentru cã eºti
alãturi de noi ºi îþi urãm din suflet sãnãtate
ºi câþi mai mulþi ani în care sã coordonezi
acþiunile Asociaþiei „Casa Seniorilor”.
Deºi activitatea este grea, vom continua
alãturi de tine sã fim un sprijin util pentru
fiecare în aceastã perioadã târzie a vieþii.
Membrii Asociaþiei
„Casa Seniorilor”
De reþinut: Ioan Vulcan-Agniteanul, precizeazã cã acest articol a apãrut, integral, în
Ziarul „Tribuna” din Sibiu, nr.7408, din data de
vineri, 26 iunie 2015. De asemenea, cã îºi cere
scuzele cuvenite pentru o inexactitate regretabilã, strecuratã în articolul intitulat: „Fofeldea, sat transilvan pur românesc”, reprodus în
publicaþia lunarã „Gazeta Hârtibaciului”, iunie
2015. Facem precizarea cã academicianul August Treboniu Laurean este înmormântat nu
în Cimitirul Bisericii „Dintre Brazi” din Sibiu,
ci în Cimitirul „Bellu” din Bucureºti. Se
intenþioneazã, însã, aducerea rãmãºiþelor sale
pãmânteºti fie în cimitirul bisericii satului natal, fie în cel amintit din Sibiu.

Ultima þesãtoare din comuna sibianã Alþâna
În comuna Alþâna, din judeþul Sibiu,
singura femeie care mai pãstreazã tradiþia
veche de sute de ani a þesutului este Ana Preda
(69 de ani). Dezamãgirea ei este cã meºteºugul
va muri în zonã odatã cu ea. În Alþâna, localitate
aflatã la aproximativ 40 de kilometri de Sibiu,
þesutul a fost timp de sute de ani o adevãratã
tradiþie. Aproape cã nu era casã în care sã nu
fie întins un rãzboi de þesut. Femeile satului
þeseau de toate, de la ºtergare sau feþe de masã
pânã la pânza cu care fãceau hainele de toatã
ziua sau portul de sãrbãtoare, de duminica.
Astãzi, în comunã a mai rãmas o singurã femeie
care þese în continuare, iar marea ei
dezamãgire e cã nu are cui sã transmitã
meºteºugul mai departe. „Aici s-a þesut întruna,
de sute de ani, lucra tot satul, femeile pe
întrecute, lucrau femeile la cânepã, þeseau
cãmãºi la bãrbaþi, cioareci de lânã (n.r. –
pantaloni tipic þãrãneºti, din postav alb fãcut
în casã), la piuã se bãtea lânã sã se facã pãnurã
(n.r. – þesãturã groasã de casã din lânã albã din
care se confecþionau hainele þãrãneºti), ii
þesute în rãzboi, þeseau pânza ºi apoi modelul.
Pe vremuri am fost sãrace, am fãcut numai
pentru noi“, povesteºte Ana Preda (69 de ani),
care a rãmas astãzi ultima þesãtoare din Alþâna.
Despre depãnatul de mosoare Ana Preda are o
energie care uimeºte. Nu stã locului o clipã,
are un umor sãnãtos ºi-un mod de a-ºi primi
oaspeþii care îþi dã senzaþia cã o cunoºti
dintotdeauna. Printre glume cu soþul ei, la fel
de energic ºi de vesel ca ºi ea, curge povestea
frumoasã a unei pasiuni de o viaþã, atât de mare
încât ºi-acum îºi petrece chiar ºi noaptea ore
întregi în faþa rãzboiului de þesut. A lucrat ca
telefonistã la centrala din comunã timp de 24
de ani, însã nu a renunþat niciodatã la pasiunea
pentru þesut. „De copilã m-a pus mama sã þes,
eram cea mai mare dintre cele trei fete, aveam
15 ani când am învãþat la rãzboi. Când veneam
de la ºcoalã, imediat mã punea mama la þesut“,

îºi aminteºte astãzi zâmbind. A început cu
preºuri, cele mai uºoare, sã se obiºnuiascã, iar
în timp, au ajuns sã-i iasã din mâinile pricepute
adevãrate minunãþii. „Prima datã e depãnatul
pe mosoare, cu fire din bumbac, apoi urzitul pe
urzitoare, pe urmã învelitul pe sulul de rãzboi
cu vergele, faci o jumãtate de metru, pui o
vergea. Urmeazã «înnãvãditul» în iþe, bagi în
iþe ºi pe urmã în spatã“, ne învaþã Ana Preda.

faci cam doi metri pe zi, mai mult nu poþi“,
explicã femeia. Lucreazã dupã modele vechi,
desenate într-un caiet pãstrat cu sfinþenie,
foarte multe dintre ele moºtenite de la mama
ei, la rândul ei o þesãtoare renumitã în sat. A
învãþat mult ºi de la bãtrânele locului, ºi a
pãstrat vie peste ani imaginea dragã a tuºei
Mãrie, care „dacã se uita la un model ºtia deja
sã-l facã“. Multe dintre obiectele fãcute de ea

Nopþi întregi în faþa rãzboiului În rãzboiul vechi
de peste 100 de ani, moºtenit de la mama ei, a
fãcut de toate, de la preºuri la feþe de pernã,
feþe de masã, prosoape sau ºtergare. Firele de
bumbac cu care lucreazã ºi le cumpãrã din
comerþ, de la Sibiu, Tãlmaciu sau de la Agnita.
Dupã ce e þesutã pânza, urmeazã partea de
model fãcut manual, meºteºug migãlos ºi de
duratã. „Prosoapele le fac toate cu mâna, cu
ac gros, se duce firul de negru ºi se calculeazã,
o dresurã de negru, douã fire de alb, tot în rãzboi.
La un cap de prosop lucrez douã-trei zile iar la
un prosop întreg, cam o sãptãmânã. La un preº

au modele sãseºti, Valea Hârtibaciului, unde se
aflã localitatea Alþâna, având pe vremuri
comunitãþi mari de saºi. „Am împrumutat mult
de la saºi, au fost mai avuþi decât noi“,
povesteºte femeia. Chiar dacã nu mai e demult
în floarea vârstei, îºi petrece ºi astãzi nopþi
întregi în faþa rãzboiului de þesut. „Am noroc
cã am un bãrbat bun, doarme ºi pe bãtaie de
rãzboi, îmi spune: «Te-oi opri tu odatã, dar pânã
poþi»...“. Mie mi-a plãcut sã þes dintotdeauna,
aº lãsa tot ºi m-aº bãga la rãzboi“, spune,
zâmbind. Feþe de masã pentru restaurantele
nemþeºti Pentru cã-ºi iubeºte meºteºugul ºi îl

face respectând cu sfinþenie tradiþiile vechi,
Anei Preda i s-a dus vestea nu doar în zonã, ci
ºi printre saºii plecaþi de mult timp din þarã,
dar rãmaºi în suflet cu dorul tradiþiilor de acasã.
Aºa cã are comenzi ºi din localitãþile din jur,
dar ºi din Germania, unde clienþii apreciazã
þesãturile pe care le considerã „o adevãratã
artã“. „Pentru nemþi lucrez în special dantelã
ºi colþiºori. Au comandat feþe de masã pentru
restaurant, au venit ºi au ales modelul. Nemþii
trag mult la þesãturi, apreciazã lucrul de mânã,
dantela croºetatã. Apreciazã þesãturile de artã.
Am mai avut un rãzboi, ºi un neamþ l-a
cumpãrat ºi l-a dus în Germania“, povesteºte
femeia. Preþurile variazã în funcþie de
dimensiunea obiectelor comandate ºi de model,
însã meºteºugul e mai mult pasiune ºi mai puþin
sursã de venit. Nici comenzile nu sunt multe
ºi, în plus, timpul necesar pentru a realiza
obiectele este mare. Spre exemplu, o faþã de
masã cu 96 de colþiºori, adicã dantelã croºetatã,
costã 950 de lei, însã nu poate face mai mult de
6 colþiºori pe zi. Un prosop de 1,60 metri pe
0,40 m costã 500 de lei, un metru de preº, 50 de
lei, feþele de masã simple – 10 euro metrul,
cele cu colþiºori, dimensiune 1,50 metri pe 2
metri – 800 de lei, feþele de pernã – 100 de lei
bucata. Dincolo de voioºia care o
caracterizeazã, Ana Preda are însã ºi un mare
of. Acela cã, din pãcate, meºteºugul moare
odatã cu ultimele bãtrâne care îi mai pãstreazã
tradiþia. Deºi þese ºi acum destul de mult ºi ar
avea foarte multe de transmis mai departe, nu
are pe cine sã înveþe. Nici fetele ei, nici altele
din sat nu mai au înclinaþie ºi nici dorinþã sã
deprindã meºteºugul bunicilor. „E nevoie de
rãbdare ºi trebuie sã-þi placã foarte mult, altfel
degeaba vrei sã faci. Am fata, am nepoate, am
surori, dar nu le place, au servicii, au altele“,
spune cu amãrãciune femeia
Ramona Gãinã
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Un proiect pe termen lung: Agnita-Oosterbeek
Reveniþi de curând din Olanda, unde am
fost invitaþi de câþiva membri ai Asociaþiei
„Roemenië Project Kerken Oosterbeek”,
asociaþie care deruleazã diverse proiecte de
ajutorare socialã în Agnita de mai bine de 15
ani, încercãm sã transmitem cititorilor
„Gazetei Hârtibaciului” câteva impresii ºi
mãcar un strop de energie pozitivã ºi de
speranþã. În aprilie 2015, Petra Doorn, Saskia
Wongsoredjo, Tineke Schonck, Inge Vos, Henk
Romein ºi Jannie van Doorn, membri ºi
responsabili ai Asociaþiei, au fãcut vizita anualã
la Agnita ºi în împrejurimi. La întâlnirea de la
Colegiul Tehnic „A. T. Laurian” Agnita, au luat
parte doamnele profesoare Niculina Gãinã, dir.
adj. Vecerzan Margareta, Maria Daniela
Lorinczi, preot Kozma Endre, iar din delegaþia
olandezã au fost prezenþi Henk Romein, Saskia
Wongsoredjo ºi Petra van Doorn. Fiind extrem
de plãcut impresionaþi de elevii ºcolii (au asistat
la o orã de limba englezã, la clasa a IV-a, prof.
Niculina Gãinã, ºi au stat de vorbã, mai bine de
douã ore, cu elevii clasei a IX-a A, Filologie), ei
ne-au propus continuarea legãturilor cu ªcoala
ºi a Schimburilor de tineret.

diferenþelor. Proiectele de finanþare au fost
realizate prin intermediul Programului Tineret
în Acþiune (Youth in Action), astãzi regãsit în
cadrul mai larg cunoscut sub numele de
Erasmus +. Chiar dacã la Agnita acest tip de
proiect a fost întrerupt, noi continuat prin
Asociaþia Apoldu de Jos - Romagne derularea
altor douã proiecte în Bretania (Franþa).
Pentru a continua aceste colaborãri în
domeniul schimburilor de tineri, la nivel
comunitar (bisericã, ºcoalã, comunitate localã)
ºi pentru a pune bazele unei viitoare întâlniri
am desfãºurat un parteneriat în aceastã varã,
cu organizaþiile celor douã comunitãþi,
olandezã ºi francezã, la invitaþia responsabililor
de proiect: Leen ºi Jannie van Dorrn, Henk
Romein din Oosterbeek (Olanda) ºi Nicole
Thanguy din Romagne (Franþa). Întâlnirile au
cuprins un dialog productiv ºi creativ în sprijinul
unor acþiuni viitoare, schimburi de tineri sau
un eventual parteneriat ºcolar.
Cãlãtoria pânã în Olanda, cu maºina, a
fost plinã de trãiri deosebite ºi încântare. Am
vizitat cele douã capitale imperiale Budapesta
ºi Viena. Gazda noastrã în capitala austriacã a

Înfrãþirea comunitãþilor reformate din
Oosterbeek (Olanda) ºi Agnita, proiect iniþiat
de preotul Kozma Endre în anul 1998, s-a extins
treptat pânã la o colaborare mai largã între
„Roemenië Project Kerken Oosterbeek” ºi
comunitatea localã din Agnita, care cuprinde
legãturi cu Primãria, ºcoli din Agnita ºi ºcolile
din Bârghiº sau Ruja, Spitalul orãºenesc Agnita,
contacte ecumenice cu celelalte bisericile:
catolicã, ortodoxã. Componenta dinamicã a
acestei legãturi ºi liantul între comunitãþi au
constituit-o mereu schimburile de tineri
româno-olandeze, care au deja o vechime de
un deceniu, prima întâlnire având loc în 2002,
iar ultimul schimb de tineri s-a desfãºurat în
anul 2012, un deceniu de interculturalitate, de
apropiere ºi de cunoaºtere a asemãnãrilor, dar
mai ales a preþuirii ºi a respectului reciproc al

fost Anghelina Leonard, membru activ în
schimburile de tineri româno-olandeze,
actualmente cãsãtorit cu Cristina, amândoi
provenind din Agnita, stabiliþi actualmente în
Viena.
Ajunºi la Oosterbeek, ne-am întâlnit cu
membri ºi lideri ai organizaþiei „Roemenië
Project Kerken Oosterbeek”, printre care Leen
van Doorn, Jannie van Doorn, Henk Romein,
Rien van Ommeren, Francesca van Ommeren,
Hanneke Visser, Eduard Schoevaars,
Josephine Schoevaars, Hans Erbrink, Clariet
Erbink, Petra van Doorn. Am organizat
împreunã ºi o prezentare de carte: lansarea
unui volum bilingv româno-englez de Haikuuri, cu o graficã ºi ilustraþii deosebite semnate
de prietenul nostru Simon Sorin din Agnita;
prezentarea volumelor Poezia religioasã

româneascã. O istorie comentatã, Gimnastica:
istorie, artã, respect (de asemenea versiunea
englezã a acestei cãrþi). Momentul a fost unul
benefic pentru a discuta cu liderii olandezi
despre viitoarea colaborare dintre Oosterbeek
ºi Agnita, despre proiecte ulterioare cu tinerii
sau cu elevii. Ne-am bucurat de o primire
deosebitã, de ospitalitate ºi prietenie din partea
familiei van Doorn. Am cãlãtorit prin poldere
cu Leen, Jannie ºi Henk, am participat la un
recital de muzicã clasicã, interpretare la
blockflotte, la invitaþia prietenului nostru Henk
Romein, am vizitat numeroase obiective
turistice deosebite: oraºul Arnhem (cu a sa
impresionantã bibliotecã publicã, Rozet),
polderul Flevoland, poposind în oraºul Lelystad,
în portul pescãresc Urk, fostã insulã, astãzi
transformat în polder, Leiden, oraº în care se
gãseºte cea mai veche universitate olandezã,
dar ºi la Noordwijk, o staþiune reprezentativã

copiilor, de interesul deosebit pe care l-au arãtat
faþã de cunoaºterea României (o fetiþã desena
harta României, la ora de geografie), de atenþia
cu care au urmãrit mesajele elevilor de la
Colegiul Tehnic „A. T. Laurian” (din clasa a Va A) ºi de maniera foarte elegantã a cadrelor
didactice de a gestiona „avalanºa” de întrebãri
legate de cultura românã. Schimbul de idei
despre rolul ºcolii a fost benefic ºi de bun augur
pentru noi.
Ne-am întors încãrcaþi de energie pozitivã,
cu speranþa cã pe viitor colaborarea noastrã
va continua ºi cã vom reuºi, împreunã, sã
realizãm un proiect de tineret sau un
parteneriat ºcolar. Menþionãm faptul cã la
ultimele întâlniri româno-olandeze, Domnul
Ilarion Bârsan a fost un colaborator permanent
al activitãþilor ºi schimburilor dintre
comunitãþile din Oosterbeek ºi Agnita ºi poate
confirma efortul nostru de a contribui la

de pe litoralul Mãrii Nordului. În Franþa, neam bucurat, la fel, de o primire aristocratã, în
familia Thanguy, ºi am avut un dialog productiv
cu membrii ºi tinerii din Romagne, cu care am
colaborat în perioada proiectelor. Am vizitat
Muntele St. Michel, a opta minune a lumii,
oraºul Granville sau St. Pair sur Mer, capitala
Bretaniei, Rennes, Insulele Chausey, la 16 km.
de þãrmul Mãrii Mânecii, ne-am plimbat prin
mare, palpând diferenþa dintre flux ºi reflux...
Cel mai interesant moment din Olanda a
fost pentru noi la Paasberg School, acolo am
fost mai mult decât fascinaþi de vizita pe care
am realizat-o la ºcoala unde lucreazã, de 19
ani, Saskia Wongsoredjo, cea care ne-a invitat
la o lecþie de …curiozitate ºi mãiestrie. Am
rãmas profund marcaþi de spontaneitatea

consolidarea legãturilor noastre, cu scopul
îmbogãþirii reciproce, la nivel familial, de
comunitate, ºcoalã, comuniune creºtinã. Orice
informaþie despre proiectele Asociaþiei
olandeze la Agnita gãsiþi pe site-ul http://
w w w. p k n - o o s t e r b e e k - w o l f h e z e . n l /
page.php?id=49
sau
http://
www.oosterbeekromania.eu/2013-03-23-20-4847/jeugd-en-jongerenwerk.html.
Nãdãjduim într-o continuare la fel de
fructuoasã a celor douã comunitãþi care
onoreazã ºi, în acelaºi timp, obligã. Gânduri
bune, speranþe de mai bine pentru tinerii din
Agnita, acesta e mesajul pe care l-am purtat în
inima noastrã.
Lorinczi Maria-Daniela
Lorinczi Francisc-Mihai
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Zilele IEI la Roºia
pe Valea Hârtibaciului
Organizatorii evenimentului au fost
Asociaþia Europeanã Thalheim Roumanien ºi IA Roºia Sibiu.
Comuna Roºia este situatã la 17 km de municipiul
Sibiu. Este una dintre localitãþile de pe Valea Hârtibaciului,
zonã cu tradiþii ºi obiceiuri unice: Fuga Lolelor - Agnita,
Festivalul de colinde de pe Valea Hârtibaciului – Agnita,
Ziua comunei Bruiu, Ziua Morii – Hosman, Festivalul
Verzei – Moºna, Zilele Hartibacenilor, Ziua Laptelui –
Sãsãuº, dar ºi o zonã cu un potenþial turistic ridicat. Motiv
pentru care am ales ca evenimentul ZILELE IEI LA
ROªIA, PE VALEA HÂRTIBACIULUI sã devinã o tradiþie
ºi de asemenea un prim pas în protejarea patrimoniului
cultural imaterial.

Liceului de Artã din Sibiu, am reuºit sã facem în aºa fel
încât aceastã idee sã prindã viaþã!
Tema acestui prim an al taberei IA M.E.A. a fost IA ºi
natura. Au participat 16 artiºti, elevi ai Liceului de Artã
Sibiu (Ana Postolachi, Andreea Muntean, Ovidiu Hãrºan,
Tudor Brujan, Andrei Stoian, Edera Macsim, Raluca
Curecheriu, Andrei Coman, Ariane Dorca, Lavinia Radu,
Andreea Helju, Radu Anghel, Adnana Stãvar, Daria Ilovan) ,
un masterand în graficã a UAD Cluj (Alexandra Stoian) ºi
un tânãr fotograf din Sibiu (Sergiu Fodor). Aceºtia au
realizat 21 de lucrãri (din domeniile pictura, grafica, design

Având în vedere unicitatea zonei – din punct de
vedere etnografic - consider cã principalul obiectiv al acestui
eveniment este conservarea ºi popularizarea elementelor
definitorii ale tradiþiilor ºi obiceiurilor zonei.
Am ales sã mã implic în realizarea acestui proiect
deoarece consider cã fiecare dintre noi trebuie sã participe
la promovarea ºi partajarea identitãþii locale.
Aducând o notã de originalitate, ca în fiecare an,
Zilele IEI la Roºia pe Valea Hârtibaciului s-a desfãºurat în
perioada 17 – 24 iulie.
Dorinþa de a însufleþi satul românesc, de a împãrtãºi
bucuria jocului, a portului ºi a tradiþiilor, de a aduce în
prim plan IA s-a materializat ºi imortalizat în acest an prin
expoziþia Valea Hârtibaciului – repere în timp ºi în cadrul
taberei de artã ºi creaþie IA M.E.A.
Expoziþia Valea Hârtibaciului – repere în timp - a
readus la luminã evenimente ºi impactul lor asupra
dezvoltãrii ºi promovãrii zonei, dar ºi oamenii care au
fãcut cunoscute aceste locuri. Parteneriatele încheiate cu:
Asociaþia Valea Hârtibaciului, Muzeul de Istorie al Vãii
Hârtibaciului Agnita, Muzeul Casa cu Pãpuºi Agnita, Muzeul
Interetnic al Vãii Hârtibaciului Alþâna, Asociaþia Prietenii
Mocãniþei, Muzeul Naþional Brukenthal Sibiu ºi Casa de

vestimentar ºi fotografie), care vor ajunge în sãptãmâna
24-28 august la Galeria de Artã Contemporanã Galateca din
Bucureºti în cadrul expoziþiei „Mãiastra – Naºterea unei
lumi”.
Tinerii au fost cazaþi la tabãra din Nucet prin
bunãvoinþa Asociaþiei Europene Thalheim Roumanien.
Mâncarea zilnicã a fost asiguratã de cãtre comunitatea
localã, iar pâinea de cãtre dl primar, Aldea Valentin.
Materialele cu care au lucrat tinerii au fost o donaþie
caritabilã, din dorinþa de a contribui la promovarea IEI
prin lucrãrile unor tineri artiºti.
Materialele de studiu ºi inspiraþie au fost puse la
dispoziþia tinerilor de Ilarion Bârsan – redactor ºef al
Gazetei Hârtibaciului, de Eugen Vaida ºi Muzeul Interetnic
al Vãii Hârtibaciului din Alþâna, reviste ºi fotografii IA
Roºia Sibiu, ii vechi aduse de colega mea, Marcela Rus.
Obiectivele principale ale acestui proiect au fost:
protejarea ºi promovarea patrimoniului cultural imaterial
ºi realizarea motivaþiei privind activitatea vocaþionalã, în
vederea orientãrii ºcolare ºi profesionale pe acelaºi traseu
vocaþional.
Ziua de duminicã, 21 iunie, a fost ziua în care toþi cei
prezenþi ºi-au dat mâna pentru a încinge o horã mare în

Culturã Agnita, prin prezenþa materialelor ºi a informaþiilor
aduse auditoriului i-au purtat pe cei prezenþi pe firul istoriei
contribuind astfel la realizarea unei imagini de ansamblu a
frumuseþilor Vãii Hârtibaciului. Elevii ºcolii cu clasele IVIII “G.D. Teutsch” Agnita, îndrumaþi de prof. Ioan Sârbu,
au bucurat prin aducerea în scenã a douã dansuri populare
româneºti specifice zonei Vãii Hârtibaciului, iar corul ªcolii
Gimnaziale Roºia, condus de înv. Corina Popescu, a încântat
auzul prin interpretarea a 5 piese din repertoriul popular.
Ideea taberei a venit din nevoia de a face cunoscutã
tuturor, mai ales celor tineri, IA, tradiþiile, dar ºi din
dorinþa de a promova tinerii artiºti, elevi sau absolvenþi ai
artelor frumoase.
Dupã ce am ales “numele” taberei, IA Meritãm
Educaþie Artisticã – Cuvânt – Concept – Materialitate, au
început sã vinã ideile despre modul cum s-ar putea pune în
practicã. ªi aici e minunea! Oamenii au dorit sã se implice,
sã contribuie la realizarea acesteia.
Având sprijinul Asociaþiei Europene Thalheim
Roumanien ºi al Asociaþiei Valea Hârtibaciului, suportul La
Blouse Roumaine ºi al Galeriei de Artã Contemporanã
Galateca din Bucureºti ºi implicarea totalã a profesorilor

faþa Casei de Culturã ºi Sport Roºia. Tonul l-a dat grupul
vocal Octavia din Roºia prin interpretarea a 4 cântece din
repertoriul popular. Hora a fost doar începutul jocului!
Bucuria dansului i-a fãcut pe cei prezenþi sã continue pe
ritmuri de jianã ºi învârtitã!
Ziua de Sânziene, 24 iunie, a fost o zi de bucurie
maximã, cu o mulþime de evenimente! Vernisajul expoziþiei
IA ºi NATURA a fost cel care a dat startul evenimentelor!
A urmat spectacolul realizat în colaborare cu ªcoala de dans
Ioan Macrea prin prezentarea a douã dansuri populare
româneºti, Ceata Junilor a Centrului Militar Sibiu, prin
prezentarea a unei suite de dansuri populare româneºti
din Banat ºi de pe Valea Hârtibaciului, ºi echipa de dans a
clasei I a ªcolii Gimnaziale Roºia.
Dorim sã continuãm ºirul evenimentelor începute
în 2013 ºi sã fim, în fiecare an, martorii însufleþirii satului
românesc de odinioarã, sã împãrtãºim bucuria jocului, a
portului ºi a tradiþiilor româneºti.
Vã invit, deci, cu mare drag sã îmbrãcaþi IA bunicii ºi
sã fiþi alãturi de noi! Împreunã, putem sã ne regãsim, sã ne
bucurãm oferind bucurie!
Corina Popescu
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PRIMARUL DIN ROªIA
DECORAT DE REGELE BELGIEI
Am trecut de multe ori prin Daia, fãrã sã
bãnuiesc cã în clãdirile strãjuite de un turn pe
care fluturã tricolorul sunt opere de artã de
mare valoare artisticã ºi minunate obiecte de
patrimoniu cultural.
Conacul Flanderhof din Daia, ajuns în
proprietatea unui om de culturã belgian, Jan
De Maere, a fost renovat devenind un veritabil
muzeu, o reprezentativã imagine a culturii
transilvãnene ºi un adãpost pentru valoroase
opere de artã plasticã.
Din curtea vechiului conac un pod de lemn
arcuieºte peste albia adâncã a unui pârâiaº,
fãcând trecerea de la elemente de culturã
medieval - urbanã la cele de culturã tradiþionalã,
respectiv de la construcþiile din piatrã ºi
cãrãmidã la trei cãsuþe maramureºene, din
lemn acoperite cu ºindrilã.

tradiþionale, generos aºezate pe mesele din
curte.
Dupã ce ºi-au spãlat ochii ºi ºi-au îndestulat
trupul, oaspeþii au fost poftiþi în „Orangeria
Flanderhof” un spaþiu cultural multifuncþional
la etajul cãruia a avut loc ceremonia de
decernare a decoraþiei de Cavaler în Ordinul
Coroanei acordatã de Regele Phillipe al Belgiei,
primarului Aldea Valentin.
Înainte ca Excelenþa Sa Philippe Beke,
sã-i înmâneze decoraþia belgianã, popa saºilor
din Roºia, preotul ºi scriitorul Eginald Schlatter,
a susþinut o prelegere, un „Laudaþio” în
formulare academicã, referitoare la meritele
celui decorat.
Într-o cuvântare emoþionantã, cel decorat
a mulþumit ambasadorului Belgiei pentru
aceastã onoare, a mulþumit concetãþenilor care

În acest ansamblu cu impunãtoare clãdiri
ce adãpostesc, în camere sobre, opere de artã
plasticã ale unor pictori vestiþi ºi tradiþionalele
case maramureºene cu cerdacul împodobit de
flori ºi costume populare transilvane a fost
sãrbãtoritã Ziua Naþionalã a Belgiei.
La evenimentul organizat de Jan De Maere
ºi ambasadorul Belgiei la Bucureºti, Excelenþa
Sa Philippe Beke, au participat Judith Urban consulul Republicii Federale Germania,
consulul Carlos Cueto - de la Consulatul de pe
lângã Ambasada Republicii Peru la Bucureºti,
prefectul judeþului Sibiu - Ovidiu Sitterli,
preºedintele Consiliului Judeþean - Ioan Cindrea
ºi multe alte personalitãþi din judeþul Sibiu.
Onoarea de a deschide evenimentul,
salutându-i pe cei prezenþi, i-a revenit
primarului Valentin Aldea, în calitate de gazdã
teritorialã iar în calitate de gazdã, bucuroasã
de musafiri, a vorbit Phd. Jr. Jan De Maere
care, dupã un salut cãlduros, i-a invitat pe
oaspeþi sã viziteze ºi sã admire frumuseþile
castelului ºi a operelor de artã pe care le
adãposteºte.
Periplul prin sãlile castelului ºi prin grãdina
cu case maramureºene a fost intercalat cu
degustarea unor bunãtãþi gastronomice

l-au sprijinit în activitatea de primar ºi i-a
mulþumit mamei ºi fraþilor sãi care i-au fost tot
timpul alãturi. A vorbit despre numeroasele
relaþii ºi parteneriate cu instituþii ºi localitãþi
europene, cu ajutorul cãrora a rezolvat foarte
multe probleme sociale ale acestei mari
comune.
A vorbit apoi Excelenþa Sa Philippe Beke,
aflat la încheierea mandatului de ambasador
al Belgiei în România, trecând în revistã relaþiile
dintre Belgia ºi România precum ºi cele mai
importante momente din activitatea sa
diplomaticã în þara noastrã.
Tot despre relaþiile româno-belgiene au
vorbit Ioan Cindrea preºedintele Consiliului
Judeþean Sibiu ºi prefectul Ovidiu Sitterli care
au remarcat bunele practici regionale.
Apoi gazdele ºi oaspeþii au coborât în curtea
castelului unde fanfara saºilor din Sibiu a
intonat imnurile României, Belgiei ºi al Uniunii
Europene.
Festivitãþile au continuat cu un spectacol
de cântece ºi dansuri susþinut de ansamblurile
ºcolilor din comuna Roºia ºi de ansamblul
Cununa din Agnita, spectacol apreciat ºi
aplaudat de cei prezenþi.
I Bârsan
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„Lumina lui Hristos lumineazã tuturor!” (Liturghia Darurilor )
„Apare cu binecuvântarea IPS Pãrinte Mitropolit dr. Laurenþiu Streza”

Ce produce bucurie lui Dumnezeu?
„Sã caute Domnul asupra ta cu faþã veselã ºi sã te miluiascã” (Numeri 6.25)
„Faþa Ta arat-o robului Tãu ºi mã învaþã poruncile Tale” (Psalm 118.135)
Þelul vieþii tale este ca sã produci bucurie lui
Dumnezeu, astfel ca faþa lui Dumnezeu sã
strãluceascã peste tine. Din moment ce a fi plãcut
lui Dumnezeu este primul scop al vieþii tale, cel
mai important lucru este sã descoperi cum sã faci
asta. Scriptura spune: „Încercând ce este
bineplãcut înaintea Domnului” (Efeseni 5.10).
Desigur cã Scriptura ne dã exemple clare de vieþi
plãcute lui Dumnezeu.
A fost un om numit Noe. În zilele lui Noe,
întreaga lume a devenit coruptã moral. Fiecare
fãcea ce-i plãcea, ºi nu ce vroia Dumnezeu.
Dumnezeu nu a gãsit nici un om pe pãmânt
interesat în a-i fi plãcut Lui, aºa cã I-a pãrut rãu ºi
s-a mâhnit în inima Lui, cã l-a fãcut pe om pe
pãmânt. Dumnezeu a devenit dezgustat de rasa
umanã ºi a vrut sã-l ºteargã de pe faþa pãmântului.
Dar a fost un om de care lui Dumnezeu i-a plãcut.
Scriptura spune: „Noe a aflat har înaintea
Domnului Dumnezeu” (Geneza 6.8).
Dumnezeu a zis: „Îmi place de acest om. Mã
bucur de el. O iau de la capãt cu familia lui”. Pentru
cã lui Dumnezeu i-a plãcut de Noe, tu ºi cu mine
trãim astãzi. De la viaþa lui Noe învãþãm cinci
acþiuni de închinare care produc bucurie lui
Dumnezeu.
Dumnezeu se bucurã când îl iubim la modul
suprem. Noe l-a iubit pe Dumnezeu mai mult
decât orice în lume, chiar mai mult decât alþii.
Scriptura ne spune cã toatã viaþa lui, Noe era un
om neprihãnit ºi fãrã patã între cei din vremea lui:
Noe era om drept ºi neprihãnit între oamenii
timpului sãu ºi mergea pe calea Domnului toatã
viaþa lui” (Geneza 6.9).
Aceasta este ce Dumnezeu vrea de la tine:
relaþie personalã! Este cel mai mãreþ adevãr din
univers – Creatorul nostru vrea pãrtãºie cu noi.
Dumnezeu te-a creat sã te iubeascã, ºi El vrea ca
ºi tu sã-L iubeºti. El zice: „bunãtate ºi milã voiesc,
nu jertfe, ºi cunoºtinþã de Dumnezeu mai mult
decât arderi de tot!” (Osea 6.6).
Poþi tu înþelege pasiunea lui Dumnezeu din
acest verset? Dumnezeu te iubeºte mult ºi El
aºteaptã iubire din partea ta. El aºteaptã sã-L
cunoºti ºi sã petreci timp cu El. Iatã de ce a învãþa
sã-L iubim pe Dumnezeu ºi a fi iubiþi de El ar
trebui sã fie cel mai mare obiectiv al vieþii noastre.
Nimic altceva nu este mai important.

Domnul Iisus a spus cã cea mai mare poruncã
se cuprinde în cuvintele: „Sã iubeºti pe Domnul,
Dumnezeul tãu, cu toatã inima ta, cu tot sufletul
tãu, ºi cu tot cugetul tãu.”„Aceasta este cea dintâi,
ºi cea mai mare poruncã. (Matei 22.37-38)
Dumnezeu se bucurã când ne încredem pe
deplin în El. Al doilea motiv pentru care Noe a
fost plãcut lui Dumnezeu a fost faptul cã el s-a
încrezut în Dumnezeu, chiar ºi atunci când nu
avea sens. Scriptura spune: „Prin credinþã Noe,
când a fost înºtiinþat de Dumnezeu despre lucruri
care încã nu se vedeau, ºi, plin de o teamã sfântã,
a fãcut o corabie spre mântuirea casei sale; prin
credinþã el a osândit lumea ºi dreptãþii celei din
credinþã s-a fãcut moºtenitor” (Evrei 11.7).
Încrezându-te permanent în Dumnezeu
înseamnã sã ai credinþa cã El ºtie ce este cel mai
bun pentru viaþa ta. Te aºtepþi de la El sã-ºi þinã
promisiunile, sã te ajute în rezolvarea problemelor,
ºi sã facã lucruri imposibile când e necesar.
Scriptura spune: „Domnul iubeºte pe cei ce se
tem de El, pe cei ce nãdãjduiesc în bunãtatea ºi
mila Lui”. (Psalm 146.11).
I-a trebuit lui Noe 120 de ani sã construiascã
barca. Îmi imaginez cã a avut de întâmpinat multe
descurajãri. Nici un semn de ploaie an dupã an, a
suportat criticile contemporanilor sãi: „nebunule,
tu crezi cã într-adevãr Dumnezeu þi-a vorbit?” Îmi
imaginez copiii lui Noe adesea se ruºinau când
vedeau cã o barcã mare se ridicã în spatele casei
lor. Noe însã, se încredea continuu în Dumnezeu.
În care domeniu al vieþii tu trebuie sã te
încrezi total? Încrederea este un act al închinãrii.
Aºa cum pãrinþilor le place când copii se bazeazã
pe dragostea ºi înþelepciune lor, aºa credinþa ta în
Dumnezeu îi produce plãcere. Scriptura spune:
„ªi fãrã credinþã este cu neputinþã sã fim plãcuþi
Lui! Cãci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie
sã creadã cã El este, ºi cã Se face rãscumpãrãtor
celor ce Îl cautã”. (Evrei 11.6).
Dumnezeu se bucurã când Îl ascultãm din
toatã inima noastrã. Pentru salvarea animalelor
lumii de la potop a trebuie acordatã o atenþie
deosebitã logisticii ºi detaliilor. Totul trebuia fãcut
exact cum a poruncit Dumnezeu. Dumnezeu nu a
zis: „Construieºte o barcã cum vrei tu, Noe”. El a
dat foarte detaliate instrucþiuni referitor la
mãrime, formã, ºi materialele bãrcii în aºa fel ca

Sã nu-þi faci chip cioplit…
Predam o lecþie de religie la ºcoalã. Eram
cu elevii clasei a opta ºi aveam ca temã cele 10
porunci date de Dumnezeu lui Moise pentru
poporul evreu. La porunca a doua care spune:
«Sã nu-þi faci chip cioplit ºi nici sã te închini
lui», am considerat cã ar fi nimerit dacã aº
vorbi copiilor ºi despre icoanã. În timp ce le
vorbeam, am vãzut cã o elevã nu este atentã la
orã. M-am dus la banca ei ºi am observat cã
þinea în mânã o fotografie.
– Este mama mea – mi-a spus zâmbind
fericitã copila.
M-am uitat ºi am recunoscut într-adevar
în fotografie pe mama elevei.
– Taicã pãrinte – continuã eleva – mama
are o cumnatã care a spus cã icoana este chip
cioplit ºi cã e pãcat sã ne închinãm la ea!
Toþi elevii din clasã erau atenþi la discuþia
care se înfiripa. Atunci mi-a venit în minte o
idee. I-am spus:
– Ia sãrutã tu pe mama ta care este în
fotografie! Nedumeritã, eleva a dus fotografia
la buze ºi a sãrutat-o.
– La ce te-ai gândit? am întrebat-o.
– La mama! mi-a rãspuns.
– Aºa este ºi cu icoana. Noi nu cinstim
icoana – materialul din care e aceasta fãcutã , ci sfântul pe care îl reprezintã. Tu când ai
sãrutat fotografia nu ai cinstit sau venerat
fotografia, ci pe mama ta care era în fotografie.
Dacã cineva ia o icoanã de pe perete ºi pune
alta în loc, nu face nici un pãcat, pentru cã
icoanele se pot schimba într-o casã. Dar când

dã o icoanã jos de pe perete, pentru cã o
desconsiderã, persoana aceea face un mare
pãcat pentru cã se duce cu gândul la sfântul
care-l reprezintã ºi îi desconsiderã exemplul ºi
învãþãtura pe care ne-a lãsat-o. Cã este aºa
argumentez ºi cu exemplul urmãtor: pot fi
persoane care nu cred în icoane dar þin pe
perete, sau în birou o icoanã de valoare.
M-am uitat pe feþele elevilor ºi am citit
satisfacþie ºi înþelegere.
- Mãi copii, azi icoanele sunt fotografiate,
litografiate, tipãrite, iar în Biblie nu scrie sã nu
te închini – de exemplu – la o icoanã tipãritã.
Apoi chiar proorocul Moise, care þinea în mânã
Tablele Legii cu cele 10 porunci, când a fãcut
Cortul Mãrturiei a pus de s-au cusut îngeri
înaintea cãrora se tãmâia. Sã ºtiþi cã de-a lungul
istoriei au mai fost curente împotriva icoanelor,
iar ierarhii ºi marii învãþaþi ai Bisericii au
stabilit, dupã învãþãtura Sfintei Scripturi, cã
închinarea la o icoanã nu e acelaºi lucru cu
închinarea la chip cioplit. În vremea proorocului
Moise chipul cioplit (idolul) înlocuia pe
Dumnezeu, pe când icoana ne aminteºte ºi ne
apropie de El.
Fetiþa cu care vorbisem a scos din
ghiozdan o micã tipãriturã în formã de
cãrticicã. M-am uitat la ea cum a sãrutat
inocent iconiþa Maicii Domnului ºi fotografia
cu mama ei, le-a pus una lângã alta ºi le-a aºezat
cu grija în coperta carnetului de note, unde
avea un 10 la Religie.
preot Nicolae TRUªCÃ

toate tipurile de animale sã încapã înãuntru.
Scriptura ne spune replica: „ºi a început Noe lucru
ºi precum îi poruncise Domnul Dumnezeu aºa a
fãcut” (Geneza 6.22).
Noteazã cã Noe s-a supus total lui Dumnezeu
(nici o instrucþiune nu a fost omisã), ºi el s-a supus
exact (la timpul ºi modul în care Dumnezeu a vrut
sã fie fãcute). Aceasta înseamnã a asculta din toatã
inima. Nu este de mirare cã lui Dumnezeu i-a plãcut.
Dacã Dumnezeu þi-ar cere sã construieºti o
barcã mare, nu-i aºa cã ai avea câteva întrebãri,
obiecþiuni, ori ai fi rezervat? Noe nu a avut. El s-a
supus lui Dumnezeu din toatã inima. Asta
înseamnã sã faci ceea ce zice Dumnezeu fãrã
rezerve ºi obiecþii. Sã nu amâni ori sã spui: „Mã
voi ruga pentru aceasta mai întâi”. Trebuie sã faci
fãrã întârziere. Fiecare pãrinte ºtie cã întârzierea

Lacrimi
în Luminã
Maria Pãnãzan Lorinczi
Lacrimile sunt puntea ce ne leagã de cer
si pe care se coboarã Dumnezeu în sufletele
noastre. Ele sunt o arvunã datã nouã pentru a
ne rãscumpãra greºelile în aceastã viaþã, ca sã
ajungem în veºnicie curaþi. Sunt Crucea pe
care se rãstigneºte sufletul însetat de Raiul
binecuvântãrii... Lacrimile sunt sursa
fãuritoare de Luminã a vieþii noastre. Ele se
coboarã din Ochii Senini ai lui Iisus pânã în
abisurile cele mai îndepãrtate ale conºtiinþei
noastre. Sunt rãspunsul nostru la Chemarea
lui Hristos si semnul ca El se revarsã necontenit
în Blândeþea si Lumina Lumii... Lacrimile
izvorãsc din durere si întuneric transformânduse în ochii noºtri prin Lumina ce o lasã sã picure
domol ºi peste Început si peste Sfârºit... Sunt
plânsul materiei care îi fericeºte pe „cei ce
plâng, cã aceia se vor mângâia”...
Dacã ar fi sã adunãm toate lacrimile, ele
nu ar încãpea în întreg oceanul ºi lumea s-ar
îneca... De aceea, nu le adunãm, ci le revãrsãm
înafarã ca sã salvãm ºi Sufletul ºi Viaþa ºi Lumea
de Potopul amar al lacrimilor sãrate ale
pãcãtoºilor...
Lacrimile sunt rugãciunea ºi iubirea
mea..., pentru cã Dumnezeu este Iubire! Sunt
fericitã cã pot sã plâng ºi aº vrea sã fiu o Lacrimã
din Ochii Senini întru care sã rãmân veºnic,
bucurându-mã de Lumina Luminii!

supunerii este nesupunere.
Dumnezeu nu este dator faþã de tine cu
explicaþii ori raþiune pentru orice El îþi cere sã
faci. Înþelegerea poate aºtepta, dar supunerea nu
poate. Supunerea imediatã te va învãþã mai mult
despre Dumnezeu decât toate comentariile
Scripturii. De fapt, tu nu vei înþelege unele
porunci, pânã tu nu le vei împlini mai întâi.
Ascultarea deschide calea înþelegerii.
Deseori încercãm sã-I oferim lui Dumnezeu
o ascultare parþialã. Noi vrem sã luãm ºi sã alegem
porunca pe care sã o împlinim. Facem o listã de
porunci care ne plac ºi le împlinim timp în care
ignorãm unele care ni se par neraþionale, dificile,
costisitoare, ori nepopulare. Voi merge la o bisericã
care nu cere zeciuialã. Voi citi Scriptura dar nu voi
ierta oamenii ce mi-au fãcut rãu. Da, supunerea
parþialã este nesupunere.
Ascultarea din toatã inima este fãcutã cu
bucurie ºi entuziasm. Scriptura spune: „Slujiþi
Domnului cu fricã ºi vã bucuraþi de El cu cutremur”
(Psalm 1.11). Iatã care a fost atitudinea lui David:
Învaþã-mã, Doamne, calea orânduirilor Tale, ca s-o
þin pânã în sfârºit! (Psalm 118.33).
Iacov vorbind creºtinilor a zis: „Fiþi împlinitori
ai Cuvântului, nu numai ascultãtori ai lui, amãginduvã pe voi înºivã” (Iacov 1.22). Cuvântul lui
Dumnezeu este clar cã tu nu poþi dobândi
mântuirea ta. Ea vine numai prin har, ºi prin fapte
bune. Dar ca ºi copil al lui Dumnezeu tu poþi sã-I
faci bucurie, prin supunere. Orice act de supunere
este un act de închinare. De ce supunerea îi place
atât de mult lui Dumnezeu? Pentru cã aceastã
demonstreazã cã tu într-adevãr îl iubeºti. Domnul
Iisus a zis: „Dacã Mã iubiþi, veþi pãzi poruncile
Mele” (Ioan 14.15).
Dumnezeu se bucurã când îl lãudãm ºi ne
gândim la El continuu. Existã puþine lucruri care
ne fac sã ne simþim mai bine decât atunci când
cineva ne laudã sau ne apreciazã în mod sincer. ªi
Dumnezeu iubeºte lauda ºi aprecierea. El se
bucurã când Îl adorãm ºi Îi mulþumim.
Viaþa lui Noe a fost plãcutã lui Dumnezeu
pentru cã el a trãit având o inimã plinã de laudã ºi
mulþumire. Prima acþiune a lui Noe dupã potop a
fost sã mulþumeascã lui Dumnezeu aducându-i
jertfã. Scriptura spune: Noe a zidit un altar
Domnului… ºi a adus arderi de tot pe altar.
(Geneza 8.20).
Datoritã jertfei Domnului Iisus, noi nu mai
aducem animale ca jertfe aºa cum a fãcut Noe. În
schimb ni se spune sã oferim lui Dumnezeu o
jertfã de laudã, adicã, rodul buzelor care
mãrturisesc Numele Lui. (Evrei 13.15) ºi o jertfã
de mulþumire; (Psalm 116.17). David a zis: voi
lãuda Numele lui Dumnezeu prin cântãri, ºi prin
laude Îl voi preamãri. Lucrul acesta este mai plãcut
Domnului, decât un viþel cu coarne ºi copite!
(Psalm 69.30-31).

(continuare în pagina 6)
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Pãrintele Arsenie Papacioc

Pãrintele Arsenie Papacioc este unul
dintre cei mai cunoscuþi duhovnici din
România, iar sfaturile sale au fost întotdeauna
considerate valoroase.
Acesta a fost o persoanã îndrãgitã de foarte
mulþi oameni ºi a propovãduit învãþãtura creºtinã
pânã la sfârºitul vieþii sale, acum trei ani.
Pãrintele Papacioc a întâlnit mulþi oameni
cãrora le-a schimbat fundamental viaþa, iar
întrebãrile legate de viaþa creºtinilor nu l-au
deranjat niciodatã. În contextul în care femeile
sunt destul de des numite niºte fiinþe inferioare
ºi slabe, iatã ce a rãspuns despre acestea:
„Femeile sunt ca florile: toate sunt frumoase,
dar fiecare în felul ei. Bãrbatul trebuie sã se plece
sã o ia – adicã sã-i arate eleganþã, preþuire. Atunci
floarea îºi aratã ºi mirosul, ºi calitãþile ascunse,
pentru cã tu ai ºtiut sã rãscoleºti adâncurile ºi ai

fãcut din ea ceea ce nu ºtia ea cã este. Femeia
trebuie preþuitã, sã ºtiþi, pentru cã mai întâi ne
reprezintã o femeie în Împãrãþia cerurilor: Maica
Domnului. Te cutremuri, þi-e ºi fricã sã vorbeºti
comparând-o pe ea cu oamenii.”
Cât despre sintagma jumãtatea mea, pe care
mulþi o folosesc pentru a vorbi despre partenerul/
partenera de viaþã, pãrintele a spus:
„Nu e o jumãtate a ta, ci un tot al tãu; tu
eºti tot, ea e tot. Nu existã grad de rudenie
între soþ ºi soþie, pentru cã ei sunt una.
Dumneavoastrã aþi vãzut steaua lui David,
evreiascã: sunt douã triunghiuri echilaterale
suprapuse. Ea e fãcutã de David, care era
omul lui Dumnezeu, ºi ea reprezintã fiinþa
omeneascã, care are calitatea calitãþilor în
creaþia lui Dumnezeu: chip ºi asemãnare cu
El. ªi de aceea l-a fãcut pe om întâi ca un
triunghi echilateral, cu baza în sus, pentru
cã omul e tare în putere, apoi un triunghi
echilateral cu baza în jos, care simbolizeazã
femeia. Nu existã “jumãtatea mea”. E o
expresie spusã la un pahar de vin; la o sticlã
de vin, pardon! ca sã nu zic la un butoi chiar.”
Sfatul dat bãrbaþilor în legãturã cu femeile
care îi înconjoarã este acela de a le preþui ºi de a
le respecta foarte mult: „Floarea stã în glastrã;
bãiatul trebuie sã umble sã ºi-o aleagã. Fata nu
trebuie sã batã cãrãrile bãiatului, ci bãiatul sã dea
peste ea. ªi apoi, voi trebuie mai întâi de toate sã
ºtiþi sã preþuiþi femeia foarte mult. Ea este o creaþie
a lui Dumnezeu extraordinarã. Vã daþi seama ce
putere are o femeie sã te scoatã dintr-o stare
amãrâtã. Faptul cã un bãrbat ºtie cã acasã are parte
de o iubire desãvârºitã îl face sã munceascã, sã
câºtige rãzboaiele, sã-ºi rezolve problemele.
Sã ºtiþi cã femeia nu gândeºte simplu. Chiar
dacã nu e învãþatã, ea are o putere de pãtrundere
deosebitã ºi e mult mai realistã decât un bãrbat.
Ea are încã de astãzi un sentiment pentru ziua de
mâine. Însã noi discutãm, raþionalizãm niºte
lucruri, dar în iubire nu este nimic raþional”.

Ce produce bucurie lui Dumnezeu?
(continuare din pagina 5)
Un lucru mãreþ se întâmplã când noi aducem
laudã ºi mulþumire lui Dumnezeu: îi aducem lui
Dumnezeu bucurie ºi inimile noastre sunt pline
de voioºie!
Închinarea lucreazã la fel, reciproc. Ne
bucurãm de ce face Dumnezeu pentru noi ºi când
ne exprimãm bucuria înaintea lui Dumnezeu,
aceasta-i aduce bucurie – ºi în acelaºi timp creºte
bucuria noastrã. Cartea Psalmilor spune: „Dar cei
neprihãniþi ºi drepþi se bucurã, saltã de bucurie
înaintea lui Dumnezeu, ºi nu mai pot de veselie”.
(Psalm 67.3)
Dumnezeu se bucurã când noi folosim
abilitãþile noastre. Dupã potop, Dumnezeu a dat
lui Noe aceste câteva simple instrucþiuni:
„Creºteþi, înmulþiþi-vã, ºi umpleþi pãmântul. Tot
ce se miºcã ºi are viaþã, sã vã slujeascã de hranã:
toate acestea vi le dau, ca ºi iarba verde”. (Geneza
9.1,3). Dumnezeu a zis: „Este timpul sã-þi continui
viaþa! Fã ceea ce Eu am decis sã facã fiinþa umanã.
Sã-þi iubeºti soþia. Sã aveþi copii. Sã vã creºteþi
familia. Seamãnã sãmânþã ºi mãnâncã. Fiþi oameni!
Asta v-am fãcut sã fiþi!”
Poate crezi cã Dumnezeu îi place numai când
tu desfãºori activitãþi „spirituale” – cum ar fi citirea
Scripturii, mersul la bisericã, rugãciunea ºi
mãrturisirea credinþei. ªi poate gândeºti cã
Dumnezeu nu este interesat de alte aspecte ale
vieþii tale. De fapt Dumnezeu vrea sã se bucure
de fiecare detaliu al vieþii tale, indiferent cã lucrezi,
te joci, te odihneºti, ori mãnânci. El nu pierde din
vedere fiecare miºcare pe care o faci. Scriptura ne
spune: „Domnul întãreºte paºii omului, când Îi
place calea lui;” (Psalm 37.23).
Fiecare activitate umanã, cu excepþia
pãcatului, poate fi plãcutã lui Dumnezeu dacã se
face cu o atitudine de laudã la adresa Lui. Tu poþi
spãla vasele, repara maºina, vinde marfa, compune
un program la computer, lucra la fermã, ori creºte
familia pentru slava lui Dumnezeu.
Ca un pãrinte mândru, Dumnezeu se bucurã
în mod special când tu-þi foloseºti abilitãþile pe
care El þi le-a dat. Dumnezeu în mod intenþionat
ne-a dotat diferit, pentru bucuria Lui. A fãcut pe
unii sã fie atleþi, iar pe alþii sã fie laboranþi. Poate
eºti dotat sã fii mecanic, ori matematician, ori
muzician ori alte mii de meserii. Toate acestea
pot sã aducã bucurie lui Dumnezeu. Scriptura
spune: „El le întocmeºte inima la toþi, ºi ia aminte
la toate faptele lor” (Psalm 32.15).
Tu nu poþi fi plãcut lui Dumnezeu ascunzânduþi aptitudinile sau încercând sã fii altcineva. Tu
aduci bucurie lui Dumnezeu fiind ceea ce eºti. De
fiecare datã când renunþi la o abilitate a ta, tu
renunþi la înþelepciunea ºi suveranitatea lui
Dumnezeu în crearea ta. Dumnezeu spune: „Vai
de cine se ceartã cu Fãcãtorul sãu! – Un ciob
dintre cioburile pãmântului! – Oare lutul zice el
celui ce-l fãþuieºte: „Ce faci?” ªi lucrarea ta zice ea
despre tine: „El n-are mâini?” (Isaia 45.9)

Lui Dumnezeu îi place de asemenea dacã
privim ºi ne bucurãm de creaþia Lui. El þi-a dat
ochi sã te bucuri de frumuseþe, urechi sã auzi
sunete, nas ºi gurã sã miroºi ºi sã guºti, ºi nervi
sub piele sã poþi simþi. Fiecare act al vieþii devine
un act al închinãrii când tu mulþumeºti lui
Dumnezeu pentru tot ce þi-a dat. De fapt Scriptura
spune: „Dumnezeu,… ne dã toate lucrurile din
belºug, ca sã ne bucurãm de ele”(1Tim. 6.17).
Dumnezeu se bucurã ºi când tu dormi! Când
copiii mei erau mici, îmi amintesc satisfacþia mea
adâncã privindu-i cum dorm. Câteodatã umpleau
ziua cu probleme ºi nesupunere, dar când dormeau
ei arãtau mulþumiþi, în siguranþã ºi plini de pace,
ºi îmi amintesc ce mult îi iubeam atunci.
Copiii mei nu aveau nimic de-a face cu bucuria
mea. Eu eram bucuros sã mã uit la ei respirând,
pentru cã-i iubeam atât de mult. Zâmbeam ºi
uneori plângeam de bucurie privind miºcarea
pieptului lor sus-jos. Când noi dormim, Dumnezeu
ne priveºte cu dragoste, pentru cã existãm datoritã
Lui. El te iubeºte chiar dacã ai fi singura persoanã
pe pãmânt.
Pãrinþii nu cer copiilor sã fie perfecþi, ori chiar
maturi, pentru a se bucura de ei. Ei se bucurã de
ei la fiecare stadiu al creºterii lor. În acelaºi fel,
Dumnezeu nu aºteaptã de la tine sã ajungi la
maturitate ca sã te simpatizeze. El te iubeºte ºi
se bucurã de tine la fiecare stadiu de creºtere
spiritualã.
Crescând mare poate ai avut profesori sau
pãrinþi care nu þi-au oferit ce-ai vrut. Te rog nu
gândi în acelaºi fel despre Dumnezeu. El ºtie
incapacitãþile tale de a fi perfect ºi fãrã pãcat.
Scriptura spune: „Cã El a cunoscut zidirea noastrã,
adusu-ºi-a aminte cã þãrânã suntem” (Psalm 102.14).
La ce se uitã Dumnezeu este atitudinea inimii
tale: Îi faci plãcerea sã vadã dorinþa ta adâncã?
Aceasta a fost scopul lui Pavel: „De aceea ne ºi
strãduim ca, fie cã petrecem în trup, fie cã plecãm
din el, sã fim bineplãcuþi Lui” (2 Corinteni 5.9).
Când tu trãieºti în lumina eternitãþii,
concentrarea ta se schimbã de la „Câtã plãcere
am din viaþã?” la „Câtã plãcere are parte Dumnezeu
din viaþa mea?”
Dumnezeu se uitã dupã oameni ca Noe în
secolul douãzeci ºi unu – oameni cu dorinþa sã
trãiascã pentru plãcerea lui Dumnezeu. Scriptura
spune: „Domnul din cer a privit peste fii oamenilor,
sã vadã de este cel ce înþelege, sau cel ce cautã
pe Dumnezeu” (Psalm 14.2).
Vei face tu scopul vieþii tale sã fii plãcut lui
Dumnezeu? Dumnezeu vrea sã facã totul pentru
persoana total absorbitã de acest scop.
Un verset de memorat. „Domnul iubeºte pe
cei ce se tem de El, pe cei ce nãdãjduiesc în
bunãtatea ºi mila Lui” (Psalm 146.11).
Parohia Noiºtat
Preot Ionuþ Popescu
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Iubirea îºi are Binele drept principiu ºi
Adevãrul drept þintã
Le este dat oamenilor sã cunoascã atât de
puþin iubirea în cuplu în toatã desãvârºirea ei,
încât puþini sunt pe pãmânt cei care ar putea
sã o defineascã, deoarece puþini sunt aceia care
sã-i caute principiul în iubirea pentru Bine ºi
pentru Adevãr.
Aceastã corespondenþã, aceastã armonie,
aceastã înlãnþuire a inimilor îºi are prima verigã
în Cer, iar principiul în propria spiritualitate.
Din veriga cereascã izvorãºte ºuvoiul
voluptãþilor care ne aduce în suflet toate
lucrurile bune ºi toate plãcerile. Numai cã acest
adevãr este valabil pentru cei care se supun
legii iubirii din proprie voinþã – decãderea
oamenilor ºi corupþia veacurilor au distrus
aceastã idee aproape în întregime.
De aceea, plictiseala sexualã a devenit
pentru noi mormântul adevãratei împliniri
erotice, iar dupã dorinþã urmeazã indiferenþa,
care atrage dupã sine lipsa de sensibilitate,
aceasta conducându-ne pânã la urmã la
dezgust. Din aceastã cauzã, îndrãgostitul nu
mai regãseºte în culcuºul conjugal farmecele
care l-au atras la început ºi uitã plãcerile din
ajun, îngrozindu-se dinainte de dezgustul care
va urma a doua zi.
La naºtere, omul nu este decât o materie
înzestratã
cu
anumite
înclinaþii
corespunzãtoare fiecãrui membru; acestea se
extind ºi se dezvoltã în timp ºi, lãsând capacitãþii
de înþelegere libertatea de a-ºi exercita
facultãþile, îl transformã pe nesimþite pe omul
exterior, lipsit iniþial de idei, într-o fiinþã
gânditoare. Ca ºi întreaga Creaþie, iubirea îºi
are treptele, ascensiunea ºi desãvârºirea ei,
care este sublimarea completã a poftei trupeºti
ºi afirmarea valorii ºi a puterii ei într-o inimã
care ºtie sã-i pãstreze ºi sã-i menþinã neatins
focul în toatã puritatea sa.
Ca tot ceea ce fiinþeazã în naturã, iubirea
îºi are Binele drept principiu ºi Adevãrul drept
þintã; aceastã tendinþã universalã ºi comunã
tuturor fiinþelor este marea tainã a Divinitãþii
care, deosebind între ele toate creaturile, în
toate lumile, a fãcut ca Binele lor suprem sã fie
legat de necesitatea tuturor de a se cãuta ºi de
a se reuni unele cu altele. Aceasta a fost armonia
consfinþitã în univers de cãtre Creatorul care,
sãdind în noi toþi tendinþa comunã spre reunire,
a voit ca iubirea sã înceapã cu inima, sã se
purifice prin spirit ºi, curãþitã de toatã zgura,
sã aducã în sufletul nostru focul ceresc în care
se aflã principiul esenþei sale.
UNIREA
SUFLETELOR
PREFACEREA STÃRII LOR

ªI

Dacã nu încape nicio îndoialã cã, atunci
când ne-a plãsmuit, planul iniþial al Creatorului
a fost sã sãdeascã în noi tendinþa de a ne uni,
nu este mai puþin adevãrat cã aceastã uniune
trebuie sã priveascã deopotrivã ºi sufletele
noastre. De aici rezultã cã putem afirma în
deplinã siguranþã cã înclinarea noastrã spre a
ne dori ºi a ne cãuta unul pe altul existã în mod
fundamental în voinþa femeii, precum ºi în
capacitatea de înþelegere a bãrbatului. Aceastã
vocaþie a voinþei este constantã la femeie ºi,
adesea, nestatornicã la bãrbat; cãci bãrbatul,
nãscut sã se preocupe de atât de multe lucruri,
simte foarte des în inima lui alte chemãri, care
îl abat de la cea dintâi iubire ºi îl fac sã o uite.
Tendinþa spre uniune ocupã totuºi partea
cea mai nobilã din noi, iar forþa principiului sãu
este atât de mare încât, supravieþuind corpului
nostru pãmântesc, sporeºte ºi creºte fãrã
încetare pe toatã durata vieþii noastre spirituale.
Deºi aceste tendinþe, aceste înclinaþii spre
uniune sunt aceleaºi atât la bãrbat, cât ºi la
femeie, ele se deosebesc în ceea ce priveºte
forma lor. Astfel, observãm cum pasiunea
bãrbatului creºte brusc, pânã atinge
intensitatea unor emoþii puternice sau

obrãznicia unui curaj fãrã limite, pe când
pasiunea femeii se ascunde cu sfialã sub vãlul
pudorii ºi respinge cu graþie ºi cu stãpânire de
sine mângâierile pe care totuºi le-a dorit. Prin
asemenea mici strategii nevinovate ºi îngãduite
iubita îºi înflãcãreazã ºi îºi încântã iubitul; prin
astfel de jocuri femeia îºi întãreºte slabele
puteri naturale, sporindu-ºi forþa. Deschizânduºi pânã la urmã inima spre iubire, cei doi iubiþi
ajung împreunã la starea de uniune, de liniºte,
înþelegere ºi pace care le aduce fericirea pe
pãmânt ºi beatitudinea supremã în Cer, când
îºi sfârºesc viaþa pãmânteascã.
Natura fiinþelor omeneºti a contribuit ºi
ea la întãrirea acestui principiu, dãruind
materiei din care sunt alcãtuite un fluid ale
cãrui efuziuni hrãnesc ºi adapã neîncetat
simpatia reciprocã între cele douã sexe, când
îºi plac unul celuilalt. Pe de altã parte, scurgerea
acestui fluid spre fãptura care îl produce, printrun fel de reacþie împotriva propriei surse, dã
naºtere la urã, dezgust ºi antipatie. Poate cã în
diferitele trepte ale acestei emanaþii trebuie
sã cãutãm motivul îndepãrtãrii nepremeditate
de obiectul iubirii unice sau al atracþiei
involuntare care ne face sã îndrãgim unele
fiinþe pe care nu le cunoaºtem sau, dimpotrivã,
sã le respingem ºi sã le dispreþuim fãrã sã le fi
cunoscut. Printr-un fel de comodã coborâre a
respiraþiei în plãmâni, din plãmâni în inimã ºi
din inimã în sânge ajungem poate sã ne dãm
seama de minunatul efect al emanaþiei acelui
fluid care poartã în toate pãrþile, ca într-un vas
comunicant ºi printr-o miºcare continuã ºi
constantã, particule desprinse din esenþa
noastrã, dupã cum ºi noi primim deopotrivã
particule din esenþa celuilalt.
SUFLETUL ÎªI CONTINUÃ EVOLUÞIA
LA INFINIT
În spaþiul nedefinit al curgerii timpului,
viaþa omului nu este altceva decât o continuã
migraþie. Aºa cum o vedem, începând cu
copilãria, care se pierde în adolescenþã, la fel
cum adolescenþa se varsã în vârsta pubertãþii,
aceasta în cea a virilitãþii, iar virilitatea, în
sfârºit, în vârsta bãtrâneþii, viaþa noastrã se
prezintã mereu ca un fel de schimbare
progresivã, caracterizatã printr-o tendinþã
irezistibilã cãtre o treaptã de perfecþiune
superioarã.
La fel cum un arbore, începând cu prima
clipã când sãmânþa din care a ieºit a fost
fecundatã, nu fiinþeazã niciun moment fãrã sã
treacã prin schimbarea unei noi epoci de
vegetaþie, tot aºa ºi omul exterior se schimbã
în fiecare clipã a vieþii sale, pânã în momentul
destrãmãrii finale; sufletul îºi continuã însã
evoluþia la infinit, în eternitatea timpurilor,
pentru a ajunge, atât cât îi este cu putinþã, la
treptele superioare ale desãvârºirilor
succesive. Cãci, dupã cum iubirea nu are
hotare, la fel cunoaºterea, înþelegerea ºi
înþelepciunea nu au sfârºit.
Aceastã înlãnþuire de schimbãri succesive
nu este aceeaºi la ambele sexe. În timp ce
bãrbatul cautã lumina, femeia, dimpotrivã, nu
cautã decât cãldura. Atraºi fiecare în parte
cãtre acelaºi centru, coexistenþa lor începe cu
momentul în care, dupã ce au parcurs amândoi
cercurile diferite ale schimbãrilor progresive
specifice sexului, ajung în cele din urmã în acel
centru comun în care legãturile perfecte ale
iubirii în cuplu statornicesc pentru totdeauna
fericirea lor. În acel moment, bãrbatul devenind
mai viril, iar femeia mai arzãtoare ºi mai
atrãgãtoare, amândoi îºi aflã în acest punct al
uniunii împlinirea tuturor dorinþelor ºi izvorul
tuturor bogãþiilor.
Fragmente din cartea ”Despre iubirea
în cuplu”, de Emanuel Swedenborg
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Folclor
cules de Mircea Drãgan Noiºteþeanu
TREI GUTUI,
MI-O SOSIT
TREI ALÃMÂI,
MOBILIZAREA,
Trei gutui, trei alãmâi
Ochi albaºtri, cui rãmâi?
Da rãmâie cui o vrea
Pân’la liberarea mea.
Cã mai am douã, tri zâle
ªi dau raniþa-n primire,
ªi arma la magazie,
ªi mã-ntorc din cãtãnie,
ªi mã-nsor ºi-mi iau soþie.
Trecui valea satului
La fata bogatului.
Cã bogatu-þi dã avere
ªi mândruþã pe plãcere.
ªi i-o cer ca sã mi-o dea,
C-o fost mândruliþa mea
Din copilãria mea.
Dobre Maria (leliþa lu’ Geanã), 69 de ani,
Retiº, 16 VIII 1979

În aºteptarea Ta
Gelu Baciu
Opriþi,
zgomotoasa bãtaie din aripi
a vulturului fiinþei mele,
ºi tulburarea din mine
când sufletul meu, hainul,
se roagã cu credinþã, la stele.
Nu vreau sã îmi scald neuronii,
în cristelniþa ce poartã
a inimii mele povarã,
oferã-mi totuºi, Doamne, puterea
sã pot sã trezesc omul din fiarã.
Opriþi-mi clipa,
ce ne mãsoarã eternitatea
ºi haosul cosmic ce mi-l provoacã,
singurãtatea!
Pe rana deschisã îmi picurã lacrimi,
simt dinþii puternici ai sãrii,
ºi simt luna în timp de refluxuri,
provocând, demonic, depresia mãrii.
Aºtept Mâna care cu dragoste
o sã vinã sã-mi mângâie firea,
ºi-o sã-mi arate extensiile-n care,
de multã ce este,
se cuibãreºte, Iubirea!

KARIN
Liviu Grecu
“Mi-e dor de tine, Karin...ºi timpul trece greu,
ªi-aº vrea mãcar o clipã sã fiu eu Dumnezeu!
Sã schimb a ta viaþã, s-o fac o veºnicie
ªi tu sã fii un soare, iar eu o ciocârlie.
Sã zbor mereu spre tine, sã nu te-ating nicicând
ªi pe pãmânt, o clipã, sã mã întorc plângând.
ªi iar sã zbor, iubito, spre înãlþimi senine,
Sperând cã vreodatã o sã ajung la tine.”

Mi-o sosit mobilizarea
Supãrare-n toatã þara.
O vint ordin ºi poruncã
Din doi, unu’ sã sã ducã.
Io, ficioru’ cel mai mare,
Mã fac gata de plecare.
Cel cu-ordin galben deplin
Sã plece cu primu’ trin.
Ziua bunã mi-am luat
De la oamenii din sat;
De la nevastã ºi copii,
ªti’ domnu’ de-oi mai veni.
Spune-i, mândro, maicã-ta
Sã mã petreacã ºi ea.
Foicicã trei alune,
Ai mei pãrinþi nu-s pe lume.
Când sã pun picioru-n scarã,
Lacrãmile mã omoarã.
Când sã-l pun pe celãlaltu’,
Mândruþa tare-o strâgatu.
Auzi, mândro, trinu’ vine,
Tremurã inima-n mine.
Dobre Vica, 65 de ani, Retiº, 24 IV 1979

Citind “Omul cu compasul “,
încercând în liniºtea nopþii
sã înþeleg de ce...
Nicola Albac
“Am zgâriat asearã pe nisip
formula unei alte ordini, care
conþine-al lucrurilor tainic chip,
cel fãrã de ruinã ºi miºcare.
Aici, acest inel în care-ncerc
sã prind rotirea stelelor în spaþiu:
medalie de foc ºi magic Cerc,
lui însuºi hranã crudã ºi nesaþiu.
………………………………..
Nimic nu socoteam a fi strãin
de-aceste prea statornice tipare
nici amfora corolelor de crin,
nici fulgerul cristalelor amare.
Mereu, ca instrumentul de suflat,
cu cântec se vor umple, cãci fãptura
îºi pipãie conturul terminat
abia adeverindu-le mãsura.”

Semne ale întrebãrii
Nicu Ganea
- Aºa e mai bine, mi-a zis inima,
- De-acum nu te mai dor, îmi convine
poziþia asta neutrã pe-o rânã,
De rãmâi tot aºa, surd ºi nepãsãtor
Nu te mai dor toatã viaþa ºi-o sãptãmânã!
Dar mie mi-e jind ºi mie mi-e dor
M-aº gândi pe ascuns dar mã vede pe datã.
Aº visa or aº plânge, m-aº preface cã mor,
Sunt atâtea ispite ºi trãiesc doar odatã
Sunt atâtea ispite ºi semnele lor
Puse faþã în faþã par inima mea despicatã!
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EI S-AU NÃSCUT ÎN
A U G U S T
Bãrtuº Maria
Iacob Anica
Feraru Emil
Mureºan Elena
Florea Viorica
Aldea Maria
Gheorghea Maria
Hartman Iohana
Solomon Ioan
Damian Tincuþa
Barbu Ioan
Titu Dumitru
Stentzel Ecaterina
Barbu Emil
Buta Petru
Giorgicã Ioan
Oros Viorica
Damean Ana
Muntean Gheorghe
Marian Gheorghe
Borbil Eva
Micu Livia
ªtefan Augustin
Suciu Maria
Bãiaº Maria
Stoica Ana
Pleºca Maria
Lup Miron
Miclea Augustin
Zimmer Ioan
Munteanu Marcela
Grecu Sabina
Gherghel Ortenzia
Curta Ana
Holerga Ana
Maer Elisabeta
Jiman Ana
Bânda Maria
Muntean Maria
Brezai Ioan
Fleºeriu Ana
Berghea Margareta
Sbârcea Ambrosie
Negru Andrei
Buta Cornelia
Pãdure Ana
Bãrdaº Nicolae
Bernad Regina
Negru Lucreþia
Vanga Maria
Oprean Hila Ioan
Aron Viorica
Hordobeþ Eugen
Trif Elisabeta
Varga Maria
Urea Elena
Puºcaº Eugenia
Holerga Veronica
Roman Ioan
Longhin Emil

02 aug
02 aug
03 aug
04 aug
05 aug
05 aug
05 aug
05 aug
05 aug
06 aug
06 aug
07 aug
08 aug
08 aug
09 aug
10 aug
10 aug
11 aug
11 aug
11 aug
12 aug
12 aug
12 aug
13 aug
14 aug
14 aug
14 aug
13 aug
14 aug
15 aug
15 aug
16 aug
18 aug
18 aug
19 aug
19 aug
19 aug
20 aug
20 aug
21 aug
21 aug
21 aug
21 aug
22 aug
23 aug
24 aug
24 aug
25 aug
26 aug
26 aug
27 aug
27 aug
27 aug
28 aug
28 aug
29 aug
29 aug
29 aug
29 aug
30 aug

93 de ani
91 de ani
92 de ani
84 de ani
88 de ani
85 de ani
85 de ani
83 de ani
82 de ani
89 de ani
82 de ani
83 de ani
89 de ani
85 de ani
81 de ani
97 de ani
88 de ani
87 de ani
85 de ani
85 de ani
93 de ani
89 de ani
85 de ani
90 de ani
92 de ani
95 de ani
82 de ani
80 de ani
84 de ani
87 de ani
86 de ani
83 de ani
94 de ani
84 de ani
87 de ani
84 de ani
80 de ani
94 de ani
84 de ani
95 de ani
83 de ani
83 de ani
82 de ani
85 de ani
88 de ani
86 de ani
84 de ani
94 de ani
82 de ani
80 de ani
91 de ani
88 de ani
82 de ani
86 de ani
80 de ani
87 de ani
86 de ani
83 de ani
83 de ani
85 de ani

Merghindeal
Caºolþ
Bîrghiº
Bîrghiº
Peliºor
Ilimbav
Mihãileni
Metiº
Peliºor
Vecerd
Retiº
Hosman
Stejãriºu
Retiº
Stejãriºu
Marpod
Dealu Frumos
Hosman
Daia
ªomartin
Daia
Ighiºu Vechi
Ghijasa de Jos
Peliºor
Peliºor
Cornãþel
Vecerd
Nocrich
Ighiºu Vechi
Merghindeal
Vãrd
Sãsãuº
Brãdeni
Sãsãuº
Peliºor
Nucet
Brãdeni
Sãsãuº
Daia
Dealu Frumos
Bîrghiº
Bruiu
Retiº
ªomartin
Merghindeal
Iacobeni
Retiº
Bîrghiº
Bruiu
Chirpãr
Ghijasa de Sus
Alþîna
Ilimbav
Alþîna
Brãdeni
Merghindeal
Mihãileni
Peliºor
Vecerd
Brãdeni

Noi le dorim sãnãtate, bãtrâneþe liniºtitã ºi bucurii din partea urmaºilor
Celor ce nu mai sunt, le dorim odihnã veºnicã de-a dreapta Tatãlui.

CE-AM FOST
ªI CE-AM AJUNS
Ioan Gyuri Pascu
Mã întâlnesc cu unii, alþii, care îmi zic cã
sunt interesant
Când sunt acel megavesel comediant,
Nu cînd am aerul acela superior
De cantautor
Care face ºi cântã de-alea triste
De stat cu nasurile în batiste
Îmi zic: „Ok. Sunt miºto ºi baladele alea
Da’ mai zi ºi tu un banc, cã ne apucã jalea!”
Eu le rãspund cu nedumerire
Cã ºi tristeþea face parte din fericire.

Am trãit vremuri
Ioan Gligor Stopiþã
Am trãit vremuri când iarba virginã
Agãþatã de cer cu franjuri de luminã
Se ridica slobodã spre cerul de mai
Cãlcatã de ciurda de bivoli, de stava de cai
Era vremea când hoinãream nebun
Cu mintea legatã ºi muºcatã de streche
Cu toþi hormonii scãpaþi ca din tun
Dupã umbre tremurãtoare, dupã pereche,
Iele nebune cu cercei de cireºe-n ureche

Atuncea scapã câte-un „of”
„Hai cã acuma eºti ºi filozof”
De fapt, am vãzut cã acu’ mai ºi scrii
Maxime, aforisme, poezii...
M-ai omorât, mãi frate!
Mai rãmâne sã scrii ºi tratate
De cuanticã ºi microbiologie!”
„Nu-i timpu’ trecut. Cine ºtie?”

Eram pe-atunci un drac cu gesturi de ateu
ªi te doream, nebun, în fiecare searã,
Când pãsãri ciuguleau direct din curcubeu,
Sã ne iubim sãlbatic în lanuri cu secarã
Luminaþi de lunã ºi de ochi de fiarã

„Eu care ziceam cã te ador!
Nici nu mai apari la televizor...
Ce miºto erau serile de la Costineºti!
Acu’ eºti superior, ne abureºti!”
„Oamenii se mai schimbã.”
„hai, mã, du-te ºi te plimbã!
Salut, cã nu mai ai umor.
Eºti chiar prea plictisitor!”

Acum când locuieºti la margini de trecut
La marginea ta dureroasã am sã stau
Mai mult de-o veºnicie picuratã-n lut
ªi nu vei ºti vreodatã cât de mult te-am vrut,
ªi nu vei ºti vreodatã cã încã te mai vreau...
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Nocrich Family se lãrgeºte pentru
Tabãrã de creaþie la Roºia: sãtenii
Camp Nocrich 2015 – Hai alãturi de noi ! au asigurat mâncarea tinerilor artiºti
16 elevi ai Liceului de Artã, un tânãr
fotograf din Sibiu ºi un masterand în
graficã din Cluj au luat parte la Tabãra
de artã ºi creaþie IA MEA (Meritãm
Educaþie Artisticã), organizatã zilele
trecute la Roºia.
Din cele 21 de lucrãri realizate de tineri în
cadrul acestei tabere, cinci vor fi expuse în toamnã
la Galeria de Artã Contemporanã Galateca din
Capitalã.
Tabãra a avut drept obiective „colaborarea
pãrþilor în vederea protejãrii ºi promovãrii
patrimoniului cultural imaterial din zona Vãii
Hârtibaciului” ºi „realizarea motivaþiei privind
activitatea vocaþionalã, în vederea orientãrii
ºcolare ºi profesionale pe acelaºi traseu
vocaþional”, aratã organizatorii. Aceºtia þin sã
sublinieze modul în care au reacþionat sãtenii din
comuna de pe Valea Hârtibaciului. „Chiar dacã

Saluuut!
Vin cu o ofertã super fainã
Pentru cei care nu ºtiu, la Nocrich existã
un centru cercetãºesc. Aici au loc diverse
activitãþi ºi câmpuri (tabere) pe tot parcursul
anului (dar mai ales vara) iar în august va fi cel
mai mare camp din acest an. Aºadar, ca sã
iasã super avem nevoie de ajutor.
Daca ai peste 18 ani si vrei sa te implici în
organizarea acestui eveniment ºi, totodatã, sã
petreci în stil cercetãºesc alãturi de participanþi
ºi voluntari din toate pãrþile þãrii ºi din
strãinãtate, Nocrich Scout Centre te aºteaptã
cu drag!
Gata oricând!
Apel deschis pentru formarea echipei
Nocrich Family 2015 (la unii se numeºte
staff…la noi a evoluat conceptul)
~Camp de Nocrich~ (3-13 august 2015,
Nocrich)
Centrul Scout Nocrich lanseazã un apel
deschis pentru formarea echipei care va da
viaþã Campului de Nocrich 2015. Campul va
avea loc în perioada 3-13 august la Centrul
Scout Nocrich, judeþul Sibiu, ºi va include un
numãr de aproximativ 70 de participanþi
exploratori ºi seniori din România, Ungaria,
Cehia, Portugalia, Franþa, Macedonia, Islanda
ºi Malta.
Locurile deschise sunt la urmãtoarele
departamente:
- programe (3 persoane) – concepe în
detaliu elementele de program ale
evenimentului colaborând constant cu
partenerii. Cautã responsabili pentru a acoperi
necesarul fiecãrui atelier. Discutã cu meºterii
ºi face necesarul de materiale pentru toate
pãrþile programului. În elaborarea programului
þine cont de pedagogia specificã exploratorilor/
seniorilor.
- administrativ (3 persoane) – se
asigurã de partea de cazare ºi masã, cautã cele
mai bune oferte de transport ºi achiziþii
materiale pentru întreaga perioadã a
proiectului, atât pentru participanþi cât ºi pentru
achiziþii, achiziþioneazã materialele necesare
în funcþie de cererea responsabililor de
departamente, menþine în ordine materialele
ºi urmãreºte folosirea lor.
- financiar (1 persoanã) – gestioneazã
documentele financiare, urmãreºte execuþia

bugetarã, realizeazã deconturi conform
procedurilor ONCR.
- imagine ºi comunicare (3 persoane)
– contribuie la crearea logo-ului evenimentului
ºi a designului pentru materialele promoþionale
(broºura campului, tricouri, postere, flyere),
promoveazã evenimentul prin comunicate de
presã ºi articole în media ºi mediul on-line,
menþine updatat blog-ul ºi pagina de facebook
a centrului scout pe perioada acestuia, ia
interviuri participanþilor, realizeazã baza de
date a campului (foto/video). Îºi creeazã echipa
de imagine ºi comunicare formatã din
participanþii la camp.
- prim ajutor (1 persoanã) – realizeazã
necesarul de materiale pentru acordarea
primului ajutor pe perioada campului ºi acordã
primul ajutor în camp.
Membri Nocrich Family vor avea asiguratã
masa ºi cazarea pe toatã durata campului. Vor
primi pachetul standard de materiale a
campului (badge, eºarfã, obiect personalizat
fãcut cu mare drag în atelierul de olarit).
Profilul general al candidatului:
– minim 18 ani împliniþi
– mult entuziasm ºi spirit de echipã
– vorbeºte englezã la nivel cel puþin mediu
– are simþul umorului ºi drag sã lucreze cu
oameni pentru oameni
– este disponibil sã lucreze on-line în
perioada prealabilã a campului pentru
pregãtirea acestuia
– creativ ºi capabil sã gãseascã soluþii
inovative în condiþii diverse cu care cu
siguranþã nu s-a mai întâlnit
– crede în sintagma cã nu existã tineri
plictisiþi, fãrã spirit de iniþiativã sau neimplicaþi,
ci doar programe care nu sunt fãcute destul de
atractive, nu stimuleazã destul interes sau nu
rãspund cu adevãrat unor nevoi ale tinerilor ºi
este dispus sã facã tot posibilul ca ceea ce face
la Nocrich sã fie dintre poveºtile frumoase ºi
magice despre care tinerii vor povesti mult ºi
bine ce au descoperit ºi invãþat în acea aventurã.
– este disponibil sã fie prezent la Nocrich
în perioada 31 iulie – 13 august
Persoanele interesate sã facã parte din
echipa Nocrich Family din acest an sunt
invitate sã se înscrie accesând urmãtorul link:
http://nocrich.scout.ro/…/romana-apelvoluntari-organizare…/

iniþial am primit promisiuni de ajutor pentru
hranã, am fost lãsaþi baltã. În aceastã situaþie am
apelat la membrii comunitãþii locale. Spre marea
mea surprindere, oamenii au rãspuns la cererea
mea ºi astfel, în fiecare zi, mâncarea a fost
asiguratã de cãtre sãteni. Împreunã cu câteva
colege am reuºit sã asigurãm prânzul pentru trei
zile. Pâinea pentru fiecare masã a fost oferitã de
domnul primar Aldea Valentin”, povesteºte
Corina Popescu, profesoarã în Roºia ºi
organizatoare a evenimentelor din comunã.
„Tinerii au fost cazaþi la tabãra din Nucet
prin bunãvoinþa Asociaþiei Europene Thalheim
Roumanien.
Materialele de lucru au fost sponsorizate

de Ileana Ciutacu – Bucureºti – din dorinþa de a
contribui la promovarea IEI prin lucrãrile unor
tineri artiºti”, mai aratã Corina Popescu.
Tinerii artiºti ºi-au inspirat lucrãrile din
materiale puse la dispoziºie de Ilarion Bârsan –
redactor ºef al Gazetei Hârtibaciului, de Eugen
Vaida ºi Muzeul Interetnic al Vãii Hârtibaciului
din Alþâna, precum ºi de profesoara Marcela Rus.

Tabãra de creaþie a avut loc în cadrul
evenimentelor dedicate Zilei Iei, la Roºia,
organizatori fiind Asociaþia Europeanã Thalheim
Roumanien ºi IA Roºia, Sibiu.
· „Au participat 16 artiºti, elevi ai Liceului de
Artã Sibiu (Postolachi Ana, Muntean Andreea,
Hãrºan Ovidiu-Lucian, Brujan Tudor, Stoian
Andrei, Macsim Edera, Curecheriu Raluca,
Coman Andrei, Dorca Ariane, Radu Lavinia, Helju
Andreea, Radu Anghel, Stãvar Adnana, Daria
Ilovan), un masterand în graficã a UAD Cluj
(Stoian Alexandra) ºi un tânãr fotograf din Sibiu
(Fodor Sergiu)”, comunicat IA Roºia

Traian Deleanu
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