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R E V I S TA PA R O H I E I O R T O D O X E
SFÂNTUL NICOLAE DIN ZÜRICH

“Fecioara astăzi pe Cel mai presus
de fiinţă naşte...”

„Hristos din Fecioară născându-Se, ne-a deschis calea spre ceruri...”

U

na dintre catavasiile slujbei Crăciunului ne
vesteşte: „Minune
făcând, a mântuit
pe popor Stăpânul,
uscând oarecând
valul mării. Şi din
Fecioară născându-Se, ne-a deschis
calea spre ceruri.
Pe Cel de o Fiinţă
cu Tatăl şi cu noi
oamenii Îl slăvim”.
Acest text liturgic
ne pune la inimă
învăţătura Bisericii
privitoare la mântuirea adusă nouă
de Hristos Domnul,
dar ne îndeamnă să slăvim şi deoființimea Sa cu Dumnezeu Tatăl
şi cu noi oamenii. Cunoscând învăţătura credinţei noastre, putem
slăvi pe Dumnezeu-Treime.
Praznicul Naşterii Domnului face posibilă transmiterea bucuriei
noastre sfinte către inimile primitoare de dragoste și râvnă față de
Biserica lui Hristos, Dumnezeu Cel întrupat, ale tuturor confraţilor întru credinţă, pentru că Înomenirea Fiului lui Dumnezeu este
manifestarea iubirii celei nesfârșite a lui Dumnezeu către oameni.
Nașterea Domnului este astfel o sărbătoare a bucuriei, a dragostei,
a înnoirii și primenirii sufletești, pentru că Fiul lui Dumnezeu Se
coboară la noi oamenii, spre a ne înnoi, a ne schimba duhovnicește, spre a ne transforma din oameni pământești în oameni cerești,
înduhovniciți, plini de iubire dumnezeiască, după cum și textul liturgic ne îndeamnă: „Cerul și pământul s-au unit astăzi, născându-Se
Hristos. Astăzi Dumnezeu pe pământ a venit și omul la Cer s-a suit”.
În acest sens se exprima şi Sfântul Atanasie cel Mare († 373), zicând:
„Dumnezeu S-a făcut Om pentru ca omul să devină dumnezeu”(după har, nu după fiinţă). Îndumnezeirea noastră, adică unirea noastră
cu Dumnezeu, o vom izbuti în pântecele Bisericii prin Sfintele Taine, căci Biserica este Născătoare de dumnezei, adică de oameni îndumnezeiți. Ceea ce spun Părinţii despre Maica Domnului, se poate
spune și despre Biserică, adică și Biserica este „atelier al unirii celor
două firi”, omenească și dumnezeiască, devenind astfel „laboratorul
mântuirii noastre”.
Taina Întrupării lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, despre care Sfântul Ioan Damaschin († 749) spunea că este „singurul lucru nou sub
soare”, este cântată cu fior sfânt în toate cântările bisericeşti ortodoxe,
arătându-ne mai lămurit că rostul Întrupării Fiului lui Dumnezeu este
sfinţirea omului şi participarea lui la viaţa veşnică: „Veniţi, credincioşilor, să ne înălţăm dumnezeieşte şi să vedem cu adevărat dumnezeiasca
pogorâre de sus în Betleem şi curăţindu-ne mintea prin viaţă curată
să aducem în loc de mir fapte bune; să pregătim prin credinţă intrarea
sărbătorii Naşterii şi cu cei de sus să strigăm: Slavă întru cei de sus lui
Dumnezeu, Celui în Treime, prin Care s-a arătat între oameni bunăvoirea, mântuind pe Adam din blestemul cel dintâi, ca un iubitor de
oameni!”(Mineiul pe Decembrie, Rânduiala Ceasurilor împărăteşti).
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Fiul lui Dumnezeu, Care Se naște trupește din plămada omenității
noastre, este bucuria întregului cosmos, iar Maica Domnului este
pârga de bucurie a oamenilor întru Dumnezeu. De aceea, Sfântul
Macarie Egipteanul arată că înomenirea Celei de-a doua Persoane
a Sfintei Treimi aduce bucurie veșnică lumii: „Și întristarea care
cuprinde bucuria lumii se desființează, iar harul Domnului face
sufletul să împărățească cu El în vecii nesfârșiți”. Bucuria adusă lumii de Nașterea Domnului este vestită păstorilor de îngeri: „Iată, vă
binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi
S-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul”(Luca 2, 1011). Aceeași bucurie este întărită și de imnele liturgice din slujba
acestui mare praznic: „Dănțuiesc îngerii toți în ceruri și se bucură
oamenii; și toată făptura saltă pentru Domnul Mântuitorul, Cel Ce
S-a născut în Betleem; că toată înșelăciunea idolească a încetat și
Hristos împărățește în veci”(slujba Litiei din 25 decembrie).
Întruparea Fiului lui Dumnezeu L-a descoperit oamenilor pe Acesta
ca fiind Iubire, iubire nesfârșită ce se revarsă pururea asupra oamenilor, după cuvântul Sfântului Evanghelist Ioan, care spune: „Căci
Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a
dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică”(Ioan
3, 16). În acelaşi sens putem citi şi în Patericul Mare, cum un Bătrân
ne învață, că „niciunul din păcatele oamenilor nu biruiește iubirea
de oameni a lui Dumnezeu, numai să se lepede cineva prin pocăință
de relele pe care le-a făcut mai înainte. Căci, iubitor de oameni fiind
Dumnezeu, cunoaște neputința neamului nostru și tăria patimilor, și
puterea diavolului, și răutatea lui.”
Credinţa în iubirea lui Hristos Domnul a întărit mereu iubirea de
neam şi solidaritatea între români. Pentru fiecare popor creștin ortodox, credinţa în Preasfânta Treime a fost de-a lungul veacurilor
izvor de iubire sfântă în Biserică, familie şi societate. Iar semnul
Sfintei Cruci, ca semn al suferinţei, dar şi al biruinţei prin Înviere,
a fost chemare la iubire jertfelnică pentru Biserică şi neam, în lupta
de eliberare de sub stăpâniri nedrepte şi opresive, precum şi în lupta de apărare a identității etnice şi de realizare a unității naționale.
Având ca lumină exemplul făuritorilor Marii Uniri din 1918, care
au dorit libertatea şi unitatea românilor, trebuie să nu uităm aceste
două componente esențiale şi permanente ale vieții umane, deoarece
omul a fost creat pentru a trăi în comuniune de iubire, după chipul
lui Dumnezeu, Care este Iubire (1 Ioan 4, 16 ), adică Treime de Persoane distincte, libere şi nedespărțite, vieţuind în unitate desăvârşită.
Este extrem de important să prăznuim în fiecare an Nașterea Domnului cu Hristos, căci, din păcate, sunt mulți creştini care sărbătoresc Nașterea Domnului fără Hristos. Aceşti confraţi sunt „victime” ai lumii secularizate, înstrăinate de Dumnezeu, care propune
doar cele legate de vremelnic şi pieritor, îndepărtând omul de veşnicie, făcându-l să uite de vocaţia sau menirea sa cerească. Nașterea
Domnului fără Hristos este ca ziua fără soare, ca primăvara fără
flori, ca bucuria fără zâmbet. Mesajul real la Nașterea Domnului
pentru adevăratul creştin este cel pe care-l cântă Biserica în perioada Crăciunului: „Hristos se naşte, slăviţi-L, Hristos din ceruri,
întâmpinaţi-L, Hristos pe pământ, înălțați-vă!”.
Fie ca Iisus Hristos Domnul, Cel Întrupat „pentru noi şi a noastră
mântuire”, să ne dăruiască întărire în dreapta credinţă, iubire, mângâiere şi bucurie, înălţare sufletească şi binecuvântare!

Pr. Romică-Nicolae Enoiu

SCRISOARE PASTORALĂ LA NASTEREA DOMNULUI
IUBIREA MÂNTUITOARE A LUI HRISTOS
Către tot clerul, cinul monahal și poporul dreptslăvitor din întreaga Arhiepiscopie
„Și s-a suit și Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David care se numește Bethleem…
împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată. Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele
ca ea sa nască, și a născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut și L-a înfășat și L-a culcat în iesle, căci nu mai era
loc de găzduire pentru ei.” (Luca 2, 7)
Preacuvioși și Preacucernici Părinți,
Preacuvioase Maici,
Iubiți frați și surori întru Domnul,
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tunci când ne apropiem cu inima de taina Nașterii Domnului
ne întâlnim, în afară de cetatea Bethleemului atât de neprimitoare, și cu singurătatea lui Iisus, Pruncul, în mijlocul omenirii pentru care Se năștea să o mântuiască. Atât de singur și uitat
de către toți cei care ar fi trebuit să Îl vadă și să Îl primească! Așa
precum și noi facem astăzi, Îl uităm singur în ieslea Lui de odinioară. Nu Îl mai vedem din spatele preocupărilor noastre așa-zis
“sărbătorești”, din spatele munților de mâncare și băutură pregătite
oarecum pentru venirea Lui. Aproape că ne recunoaștem cu toții
în această imagine a profitorului de pe urma sărăciei Celui ce S-a
făcut sărac pentru noi în cele materiale și pământești, pentru a ne
îmbogăți în cele cerești și netrecătoare. Cine poate vindeca orbirea
noastră cea lăuntrică care nu ne lasă să vedem adevărul cel ascuns
în peștera din Bethleem din cauza prea multei lumini materiale și
prea marii bunăstări?
În peșteră Mântuitorul deja S-a întâlnit cu singurătatea noastră, născută și înrădăcinată în firea omenească din păcat, și a primit-o și a
făcut-o Sieși singurătate și a dus-o “tot mai singur până pe Golgota”.
Cetatea – pe care mulți dintre noi au văzut-o în realitate pe parcursul pelerinajelor pe care le facem în Țara Sfântă – L-a primit,
dar nu în casele sale bune, ci în grajdul animalelor celor necuvântătoare. Înțelegem că Dumnezeu venind către ai Săi, la ai Săi,
retrăiește și singurătatea pe care omul însuși o trăiește în tumultul
vieții și al lumii. Omul a ales să rămână singur, încă de la refuzul
ascultării de porunca lui Dumnezeu, când s-a izolat în propria lui
voie și dorință și a refuzat astfel comuniunea cu Dumnezeu prin
ascultarea de voia Lui. Retrăiește și singurătatea și refuzul iubirii
omului de către om, și a lui Dumnezeu de către om.
Iubiți credincioși,
În ciuda potrivniciei omenești, moștenirea pe care o avem de la
protopărinții noștri Adam și Eva, Pruncul Iisus o transformă în
binecuvântare prin întruparea Lui din Fecioara, pentru a-l întâlni
pe om față către față și a-i vesti bunătatea și dragostea lui Dumnezeu-Tatăl pentru om și pentru lumea întreagă. În ieslea animalelor
din Bethleem, Pruncul Sfânt transformă potrivnicia și dușmănia
lumii în prietenie, prin venirea magilor din neamurile străine!
Singurătatea omului a schimbat-o în comuniune între cer și pământ prin venirea îngerilor și a păstorilor! Orbirea duhovnicească a lumii a schimbat-o în vederea celor cerești prin deschiderea
cerurilor care lăsau să se vadă cetele de îngeri proslăvind Slava lui
Dumnezeu care umple pământul! Teama a schimbat-o în bucurie
prin lumina stelei care a însoțit pe magi până la locul Nașterii și

a vestit întregii zidiri venirea Împăratului! Moartea a biruit-o cu
viața prin întruparea Vieții Însăși din Fecioara, firea omeneasca
primind în sine pe Făcătorul Său! Cu toate că omul L-a lăsat singur, “Dumnezeu a pus lângă Iisus toată omenirea prin Maica Sa,
Preacurata Fecioara Maria”.
Când Dumnezeu l-a făcut pe om, nu a avut niciun alt motiv decât
bunătatea și dragostea Sa pentru el. “Desăvârșirea bunătății Sale –
spune Sfântul Grigorie de Nisa – este în aceea ca îl face pe om să
treacă de la neființă la ființă, sau de la a nu fi la a fi, și în faptul că
nu îl lipsește de niciun bine… ceea ce înseamnă deasemenea că
face natura umană participantă sau părtașă la tot binele”1.
Dacă ne-a făcut Dumnezeu părtași la tot binele, să umblăm în viața
noastră după fapta bună în tot ceasul. Am amintit de singurătatea
și uitarea în care a fost lăsat Pruncul Iisus în ieslea din Bethleem.
Și dacă vorbim despre ea, nu este oare cazul să ne gândim și la
singurătatea celor pe care i-am părăsit sau i-am lăsat singuri plecând în țări străine? Aș vrea să vă reamintesc aici din nou despre o
atitudine pe care o avem mulți dintre noi, care face un mare rău în
familiile noastre astăzi. Câți dintre noi nu și-au abandonat părinții
în vârstă, lăsându-i singuri! Câți dintre noi nu și-au abandonat
copiii, lăsându-i cu anii în grija bunicilor sau în grija altor rude
sau apropiați! Sunt sute de mii uitați sau abandonați. Indiferența
rece față de cei care i-au născut sau față de cei pe care i-au născut,
naște apăsarea singurătății și sentimentul abandonului. Doar pentru că grija câștigului și a comodității de cele mai multe ori sunt
mai puternice decât dragostea părintească. Dacă Dumnezeu-Tatăl nu ne-a abandonat în păcatul și neputințele noastre, trimițând
pe Fiul Său, prin singurătatea din ieslea celor necuvântătoare sau
prin ispitele pustiei Carantaniei, să luăm aminte! “Dumnezeu este
iubire” (1 In. 4, 8) și rămâne izvorul iubirii și toată lucrarea Lui,
pentru om și cu omul, o face din iubire, ca să ne crească și pe noi
în iubire. Afirmăm credința noastră, o arătăm cu vorba de multe
ori. Dar „cel ce iubește pe Dumnezeu nu poate să nu iubească și
pe tot omul ca pe sine însuși, deși nu are plăcere de patimile celor
ce nu s-au curățit încă. De aceea, când vede întoarcerea și îndreptarea lor, se bucură cu bucurie mare și negrăită” 2.
Dumnezeu nu ne abandonează și nu ne lasă singuri nici în păcatul
și neputința noastră, ci ne însoțește cu dragostea și chemarea Lui,
precum pe fiul cel risipitor l-a reprimit în iubirea lui părintele cel
fericit că i s-a întors fiul din rătăcire. După noi, fiii cei rătăciți din
Adam cel vechi, Părintele Ceresc trimite pe Însuși Fiul Său, Adamul Cel Nou, care Se face Fratele nostru, ca să nu ne lase singuri
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pe drumul de întoarcere, să ne arate calea și să ne mântuiască. Să
ne reamintim cuvântul Mântuitorului care Îl privește direct și care
ne descrie relația lui Dumnezeu-Tatăl cu noi, oamenii: “Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat
ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a
trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să
se mântuiască, prin El, lumea”. (In. 3, 16-17)
Iubiți frați și surori în Domnul,
“Precum amintirea focului nu încălzește trupul, așa credința fără
dragoste nu lucrează în suflet iluminarea cunoștinței” – ne spune
Sfântul Maxim Mărturisitorul3. Iar “roadele iubirii sunt – ne spune
tot el: a face bine aproapelui din toată inima, a răbda îndelung, a
fi cu îngăduință și a folosi lucrurile cu dreaptă judecată”4. Singuri
și încercați în tot felul de ispite, pelerini prin această viață dăruită
de către Dumnezeu, să nu căutăm greșit pe Hristos Cel născut în
ieslea Bethleemului, adică în cele ale lumii: mâncare, băutură, cadouri, îmbrăcăminte, într-un fel de “dorință sărbătorească”. În darul Sfintei și dumnezeieștii Liturghii Dumnezeu-Tatăl ni-L aduce
pe Hristos Cel din trecut, Cel din prezent și Cel din viitor. Prunc
plăpând, vulnerabil, născut în sărăcie, caută sufletul nostru singur
și sărac de El, postitor, rugător și căutător al Lui! Caută sufletul
nostru singuratic pe care să îl cucerească cu iubirea Lui, cu frăție-

tatea Lui, cu simplitatea Lui, cu lumina Lui care luminează mintea
celui care caută să Îl cunoască și să Îl primească!
Tuturor vă doresc, acum, la ceas de mare sărbătoare, ca lumina
lui Hristos din ieslea Bethleemului să vă lumineze inimile și să vă
aducă darul întoarcerii neîncetate către Mântuitorul, pace și încredere, bunătate și dragoste, dor după toate faptele cele mântuitoare!
Anul Nou să vă fie binecuvântat! La mulți ani!
Al vostru către Hristos Domnul rugător și de tot binele doritor,
† Mitropolitul Iosif

Praznicul Nașterii Domnului

Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale
Saint GREGOIRE DE NYSSE, La Création de l’homme, Cerf,
2002, pp. 156-157
2.
Sfântul MAXIM MĂRTURISITORUL, Filocalia 2, București
1993, p. 63
3.
Ibid., p. 65
4.
Ibid., p. 66
1.

Rugăciunea pentru NEAM a Părintelui Gheorghe Calciu Dumitreasa

S

tăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Părinte, Fiule
şi Duhule Sfinte venim la Tine
cu pocăinţă şi durere în inimi,
să ne rugăm pentru poporul
nostru românesc. Ascultă cererea noastră, intră Doamne,
ca un Împărat ceresc în ţara
noastră şi în neamul nostru
şi-l scapă Iisuse, de uneltirile
vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi.
Că prigoneşte vrăjmaşul sufletul neamului românesc şi
viaţa lui o calcă în picioare.
Făcutu-l-a să locuiască în întuneric ca morţii cei din veacuri, şi sufletul lui este mâhnit
de moarte. Că l-au trădat cei
puşi de Tine să-l conducă şi
au uitat că Tu ai spus ca cel ce vrea să fie întâiul, să slujească tuturor. Şi ei au ştiut acest lucru, dar s-au trufit, au uitat de poporul
Tău, l-au asuprit şi l-au jefuit, l-au vândut altor neamuri şi au călcat poruncile Tale, iar pământul acesta, pe care l-ai dat neamului
românesc pe veci, l-au înstrăinat. Dar poporul acesta Te slăveşte,
Doamne, nu numai cu buzele ci şi cu inima.
Adu-Ţi aminte de el pentru cei ce Te cunosc pe Tine, pentru monahii şi monahiile care zilnic se roagă pentru el şi pentru rugăciunea noastră de astăzi, chiar dacă suntem nevrednici de mila Ta.
Pentru că toţi ne-am abătut, toţi am făcut nelegiuire, şi ierarhii,
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şi preoţii şi credincioşii. Nu mai este nici unul care să facă dreptate, nu mai este nici unul! Ci încetează Doamne, bătaia Ta împotriva poporului românesc.
Adu-Ţi aminte, Iisuse, de fraţii noştri care sunt în afara ţării, în
exil sau vânduţi odată cu teritoriile cedate, şi-i miluieşte pe ei.
Reunifică poporul Tău. Repune-l în cinstea pe care a avut-o la
Tine mai înainte, iartă-i păcatele săvârşite, apostaziile, răutăţile,
îndemnurile la desfrânare, la neiertare şi la răzvrătire împotriva
Ta. Rugători aducem pentru noi pe Maica Ta cea Sfântă, Pururea Fecioara Maria, Puterile Cereşti, pe Sfinţii Tăi Apostoli, pe
mucenicii neamului nostru şi pe toţi mucenicii, sfinţii şi cuvioşii
care au slujit Ţie cu credinţă curată. Adu-Ţi aminte, Stăpâne, de
toţi cei care s-au jertfit pentru Cruce, Biserică şi Neam; adu-Ţi
aminte de sângele lor care s-a vărsat şi pune-l pe acesta în balanţa
iertării noastre.
Doamne, redă poporului nostru pământul care l-a păzit cu grijă
şi credinţă prin veacuri, redă-i bisericile şi mânăstirile vândute,
redă-i pacea văzduhului şi îmbelşugarea roadelor pământului,
stăpânirea de sine, demnitatea lui creştină şi naţională de altădată, conducători buni şi cinstiţi, neasupritori, nemincinoşi şi
nelacomi, redă-i arhierei vrednici de Tine, Iisuse Mare Arhiereu,
preoţi dăruiţi Bisericii şi Neamului, credincioşi misiunii lor, adevăraţi secerători, aşa cum Îi vrei Tu, Milostive. Auzi-ne Doamne
întru îndurarea Ta! Nu intra Stăpâne la judecată cu robii tăi, ci
întoarce-Ţi iar privirea spre noi şi ne ridică din păcat cu dreapta
Ta cea mântuitoare. Şi trecând prin patimile toate, curăţaţi prin
suferinţă, să ajungem şi la Sfânta Ta înviere Iisuse slăvindu-Te pe
Tine împreună cu Tatăl şi Duhul Sfânt, acum şi pururi şi în vecii
vecilor. Amin!

UNIREA ÎN DUH
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mie de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut
şi ca straja nopţii” (Psalmul 89). Centenarul Marii Uniri pare la
rândul său doar o zi din istoria de aproape 2000 de ani a românilor.
În această adâncă, prelungă zi au trecut ape multe peste conștiința
românească, încât cu greu ne putem pune astăzi în pielea bunicilor
sau străbunicilor noștri contemporani ai Unirii. Ieșind din noaptea
Marelui Război, au văzut dintr-o dată soarele răsărind peste România mare. Ce au simțit oare primind din gură în gură vestea Unirii?
Vor fi fost poate și atunci unii care să-și pună îndată problema dezechilibrului economic, a inegalității sociale sau a altor „înțelepte”
temeri politico-administrative. Eu cred însă că bucuria a biruit și că
cei mai mulți au dat slavă lui Dumnezeu pentru o unire mult așteptată. Și poate unii chiar au simțit că odată cu ei, tot neamul lor cel
adormit în așteptare se închină.
Această imagine mi-a fost multă vreme greu de întocmit cu ochii
minții. Idealul național de Unire rămânea unul din conceptele teoretice despre care învățasem la școală și nu-mi puteam da seama cât
ecou găsea el în inimile oamenilor obișnuiți. Abia după anii de școală am găsit în memoriile poetului Lucian Blaga, „Hronicul și cântecul vârstelor”, un exemplu concret. În urmă cu 100 de ani, tânărul
Blaga trăia visul tuturor cunoscuților lui, tineri ardeleni: dorința de
a ajunge în Regat, la frații de peste Carpați, de a se bucura nestăvilit
de limba română, de a trăi într-un stat al românilor. Primul drum peste munți, prima zi în București, prima întâlnire în casa lui Alexandru
Vlahuță sunt inundate în copleșitoarea bucurie a regăsirii. Generația
lui Blaga nu părea să fi cunoscut alte granițe decât cele statale.
Marea Unire de la 1918 a fost „doar” una teritorială. Deși plămădită
cu trudă și jertfă de-a lungul a mai multe sute de ani, ea pare astăzi
o unire dintre cele mai ușoare. Ce adunare națională ar putea însă
uni cugetele atâtor oameni?
Unirea în cuget este o lucrare a Duhului Sfânt. Sfântul Apostol Pavel îi îndemna pe efeseni „să umblați cu vrednicie, după chemarea
cu care ați fost chemați, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții în iubire, silindu-vă să
păziți unitatea Duhului, întru legătura păcii.” (Efeseni 4, 1-3). Multe
lucruri și grele așteaptă Apostolul de la ei pentru a se putea păstra în
unire... Toate le vin de fapt în dar tot de la Duhul Sfânt, „Izvorul bunătăților” care pe toate le plinește: „Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga-răbdare, bunătatea, facerea de bine,
credința, înfrânarea, curăția” (Galateni, 5 22-23). Cu alte cuvinte,
unitatea duhului s-a lucrat întru început și se păstrează în timp prin
dragoste, ca dar al Duhului Sfânt.
În era noastră post-modernă, țările, granițele și popoarele nu mai
sunt contestate ca odinioară în primul rând politic, ci mai ales ontologic, ca principiu. Nu un stat sau un neam sunt indezirabile, ci orice formă statală sau etnică se vrea diluată. Migrația fără precedent,
globalizarea, reorientarea societății de la majoritate spre minorități,
toate ne duc la fragmentare. Suntem îndemnați să nu punem preț pe
identitate națională, pe noțiuni etnice sau statale, ci să conviețuim
într-o mare familie multi-culturală, europeană sau chiar globală. Să
nu ne amăgim însă: Ierusalimul începe acasă. Dacă nu învățăm să
iubim întâi familia, să o păzim în bună-înțelegere, pace și dragoste jertfelnică, dacă nu reușim mai apoi să exersăm această iubire
față de ceilalți de o limbă, de o cultură și de o credință cu noi, cum
vom putea să îi înțelegem, îngăduim și îmbrățișăm în dragoste pe
cei cu care nu avem în comun cu mult mai mult decât pe protopă-

rinții Adam și pe Eva? Să nu ne amăgim că dacă ne vine greu să fim
buni români, vom reuși în schimb să fim buni elvețieni, francezi sau
americani. „Celui ce are, i se va da și-i va prisosi, iar de la cel ce nu
are, și ce are i se va lua” (Matei 13 12). Ci să ne străduim să ne iubim
unii pe alții în mod practic, repetabil, conștient.
Poate că tot în acest iureș centrifug se află și binecuvântarea zilelor
noastre. Alegând viața în diaspora, căutând Occidentul, primim în
mod neașteptat o invitație de a ne redescoperi și iubi neamul. Să cunoaștem români de pe toate meleagurile, să ne rugăm strâns apropiați unii pentru alții într-o bisericuță mică, unde fiecare își aduce
tradițiile, să prețuim mai mult ocaziile de a trăi și simți românește
tocmai pentru că ne-am lipsit de confortul emoțional al vieții „acasă”. Dacă în țară ne-am pomenit pur și simplu trăind ca români, în
străinătate avem privilegiul de a alege acest lucru deliberat.
Un privilegiu cu adevărat. Cum să ne rușinăm că suntem români
dacă Dumnezeu Însuși nu S-a scârbit de noi, ci ne-a binecuvântat?
În loc să lase veacurile să ne îngroape în uitare, cum s-a întâmplat
cu atâtea alte popoare și civilizații, Domnul ne-a ocrotit și ne-a purtat peste mari greutăți, făcându-ne în cele din urmă darul Unirii.
Așadar cum vom judeca noi aspru sau nesocoti ceea ce în ochii
Domnului s-a aflat vrednic de iubire, de ocrotire și de dăinuire?
Să mulțumim mai degrabă lui Dumnezeu că ne-a învrednicit să ne
naștem într-o „familie” mare, la care poate au visat multe generații
înaintea noastră. Cine știe care bunici și străbunici ai noștri și-or fi
dorit să trăiască într-o țară a tuturor românilor? Pentru rugăciunile
lor noi ne putem bucura astăzi de „ogorul – ca Edenul – răscumpărat de-atâţia Sfinţi”, după cum spunea Sf. Ioan Iacob de la Neamț.
Să mulțumim pentru darul Unirii, al înaintașilor noștri și al țării
în care ne-am născut, dar și pentru vremurile grele de astăzi care
ne încearcă dragostea, nelăsându-ne să cădem în indiferență sau
comoditate. „Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta şi ne-am bucurat şi ne-am veselit în toate zilele vieţii noastre. Veselitu-ne-am
pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru anii în care am văzut
rele.” (Psalmul 89). Căci așa putem păși împreună pe calea mântuirii.
Iulia Cârjeu
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ca
niciodată” este expresia care ne introduce în universul
magic al poveștilor
cu prințese, regi și
regine.
Poveștile
adevărate sunt însă
întotdeauna mult
mai
interesante.
Având în vedere că
anul 2018 este anul
comemorativ al făuritorilor Marii Uniri,
rândurile ce urmează aduc în lumină
povestea
Reginei
Maria, cea mai iubită Regină a românilor, Regina care ne-a
unit. Copiii tuturor
românilor ar trebui
sa o cunoască.
Maria
Alexandra
Victoria, Prințesa de Edinburgh, nepoată a Reginei Victoria a Angliei și a Țarului Alexandru al II-lea al Rusiei, a devenit la 17 ani
consoarta Prințului moștenitor Ferdinand al României și apoi, în
1914, Regina Maria a României. A părut să înţeleagă responsabilitatea monarhilor şi conducătorilor lumii şi şi-a asumat-o din toată
inima, încă de când a sosit în ţara ei adoptivă. Personalitate hotărâtă,
prin voința, sinceritatea, vitalitatea și veselia sa, Regina Maria a fost
Regina care a cucerit inimile tuturor românilor.
După doi ani de neutralitate, România intră în Primul Război Mondial de partea Antantei. În august 1916, Regele Ferdinand convoacă
la Cotroceni Consiliul de Coroană prin care se stabileşte ca România să declare război Austro-Ungariei.Venise timpul ca ţara să lupte
pentru îndeplinirea idealului naţional. Fără să ştie cât de greu va fi
cu adevărat acest război, ostaşii şi conducătorii români şi-au lăsat
sufletele călăuzite de credinţă şi plini de curaj s-au avântat în lupta a
cărei miză uriaşă era Marea Unire.
Odată cu intrarea României în război, Regina Maria a dedicat cu
generozitate timp şi energie soldaților răniți pe front și bolnavilor de
tifos exantematic, boală contagioasă cu mortalitate mare, care bântuia întreaga regiune. Curajul ei fascina. Regina Maria vizita răniţii
din spitale, petrecea ore în şir lângă muribunzi şi pe toţi îi îngrijea cu
aceeaşi nesfârşită dragoste. „Zilnic mă duceam înspre răniţi, treceam
din sală în sală. Niciodată nu am lăsat o chemare fără răspuns, şi cutreieram pretutindeni, fără să mă descurajeze vreo privire, vreo oboseală, vreun drum cât de lung”, însemna Regina în jurnalul său. Regina a coordonat colaborarea cu Crucea Roșie, a organizat spitale de
campanie și a strâns fonduri pentru serviciul de ambulanță. Astfel,
a ajuns să fie cunoscută drept ”mama răniților” sau ”Regina soldat”.
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REGINA CARE NE-A UNIT
„A fost odată

)

)

Lasati
, copiii sa vina la Mine!
Regina noastră a fost ajutorul cel mai de nădejde al idealului naţional, căci aşa cum spunea Patriarhul Miron Cristea, ea „a fost cea
dintâi care a stat ca o stâncă, cu sufletul neclintit în convingerea
biruinţei finale. Ca un înger păzitor a menţinut moralul trupelor
în cercul central al aspiraţiilor naţionale de unde toată lumea românească aştepta orientare şi îndemn. În clipele critice, a fost un
mare noroc pentru noi, pentru demnitatea noastră şi a dinastiei
noastre, că am avut-o. Ca născută englezoaică, da expresie zilnică,
în faţa tuturor, încrederii etnice a neamului său de origine: «Pe englezi nimeni nu-i va birui. Deci biruinţa finală va fi a aliaţilor noştri». Mare lucru este aceasta în clipele critice prin care am trecut”.
După război, Regina Maria s-a alăturat oamenilor de stat români
de pe o poziţie neoficială, la convorbirile de pace de la Paris, pentru a pleda cazul ţării noastre cu privire la câştigurile teritoriale.
Puţini oameni par a fi conştienţi că actuala dimensiune a României se datorează în mare măsură eforturilor de lobby depuse de
Regina Maria la Paris.
Chiar și după înfăptuirea și recunoașterea Marii Uniri de către marile puteri ale lumii, Regina Maria a continuat să pledeze cauza României și să promoveze valorile țării dincolo de granițe, până când a
fost îndepărtată din viața politică a țării, odată cu preluarea tronului
de către Carol al II-lea. Atunci s-a retras la Balcic sau la castelul Bran,
iar ultimele zile din viață și le-a petrecut la castelul Pelișor, unde a și
încetat din viață, la 18 iulie 1938. Dorinţa sa a fost să trăiască ultimele
clipe în ţara căreia i-a dedicat întreaga viaţă.
Simona Blaja

Descoperiţi pe linia verticală A-B locul Naşterii Domnului.
1. Animale prezente la Naşterea Domnului
2. Nume dat de proorocul Isaia lui Iisus
3. Erau pe câmp şi îngerii le-au vestit Naşterea lui Iisus
4. Al treilea evanghelist, care prezintă Naşterea Domnului
5. Iisus a fost născut în peşteră şi aşezat în ...
6. Au cântat la Naşterea Domnului
A venit baba din munți,
7. Mama lui Iisus se numeşte...
Peste râuri făcând punți
A
Ș-a prins spunând povești,
1.
Flori de gheață la ferești.
Iarna

2.
3.
4.
5.
6.
7.

B

Colinde, colinde!
de Mihai Eminescu
Colinde, colinde,
Se bucur copiii,
E vremea colindelor,
Copiii şi fetele,
Căci ghiaţa se’ntinde
De dragul Mariei
Asemeni oglinzilor.
Îşi piaptănă pletele...
Şi tremură brazii
De dragul Mariei
Mişcând ramurele,
Şi al Mântuitorului
Căci noaptea de azi-i Luceşte pe ceruri
Când scântee stelele. O stea călătorului.
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PEDAGOGIA ÎNTRUPĂRII

S

untem, în perioada Postului Crăciunului,
chemați nu doar
să postim, ci și
să dăm conținut
postirii noastre.
Să gândim la asumarea, în Hristos,
a Tainei Întrupării. Cu ani în
urmă, pe când se
însăila tensiunea
de acum îndreptată împotriva Bisericii, abia scăpați
din meandrele
concretului comunist, părintele
profesor Ilie Moldovan ne spunea mereu că ereziile pe care le propagă societatea necivilizată, chiar civilă uneori, țin toate de una singură: de arianism.
De lupta îndreptată împotriva Întrupării Mântuitorului, Întrupare care
cheamă după sine, obiectiv, o serie de urmări, dintre care una, cel puțin,
ar trebui să-i ajute și pe urâtorii de Hristos. Aceea prin care firea
umană primește împăcare cu firea divină în El, Cel născut în ieslea
Betleemului. Ori întreaga politică a nimicului mediocru din jur este
construită spre pervertirea acestei păci, a acestei împăcări. Deși toate
spoturile publicitare vorbesc despre Crăciun ca despre dăruire și îmbrățișare, avem, ca Biserică, obligația să spunem că mesajul este un
fals în acte publice: nimic din ce ne propun aceleași canale de comunicare, care acum explodează de propovăduirea îmbrățișării, în timpul anului, pornind de la știri la filme ori emisiuni de divertisment,
nu ne crește spre îmbrățișare, ci spre ură, îndărătnică și urâcioasă
viețuire în marasmul mediocrității. Pentru aceea, restartarea catehizării legată de Crăciun trebuie să pornească, definitoriu, din Evanghelie și să se încheie, rotund și profund, în Evanghelie și Liturghie.
Cel născut în Betleemul Iudeii, Dumnezeul cel Viu, nu intră în lume
să o îndemne la atomizare și disjuncții, nu îndeamnă spre fracturi
și izolări a căror notă de plată sunt proiectele sociale, în care câștigă
mai mult propunătorii decât beneficiarii, în care fraudulosul înghite,
pe nerăsuflate, omenescul. Devine important ca în aceste zile să explicăm, coerent și cu multă lumină în cuvinte, copiilor de ce anume
Hristos intră sub chip de copil în lume. Că statura lor de căutători ai
lui Dumnezeu nu deranjează, că e nevoie de multă școală ca să ajungi
mare și de multă dragoste ca să rămâi om. Lecția Betleemului de aici
trebuie, obligatoriu, să-și repornească vădirea. De la mesajul de iubire prin care Dumnezeu Tatăl face posibilă Întruparea Fiului Său,
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, în mijlocul unei lumi
rănite, dureros de lipsite de memoria bucuriei prezenței lui Dumnezeu. A-i învăța pe copii că Hristos e o prezență devine alternativa,
singură, a refuzului absentării la care-i convoacă lumea.
Aceasta este Taina Întrupării, o lecție deschisă despre Iubirea care
face imposibilul posibil, care crește lumea pentru a înțelege Iubirea ca Persoană Întrupată, nu doar concept, sterp și evidențiat
doar pentru a zgândări drepturi ale omului care, în absența Întrupării Mântuitorului, nu există. Pentru a le vorbi despre aceste
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lucruri avem nevoie ca un an, o viață - fie ea și școlară, să trăim
dinaintea lor Întruparea. Să-i învățăm cele ale ritualului liturgic și
ale Sinaxarului, dar și gândirea profund creștină, mereu în favoarea aproapelui, indicele de asumare a Întrupării fiindu-ne iubirea
ca mod de viață, nu ca profitabilă propagandă. Arianismul vremii
de acum nu poate fi anihilat decât de trăirea sinceră a creștinismului, de întruparea lui în viețile noastre, clipă de clipă, fapt după
fapt. A făptui binele, a ierta, a crește iubirea în inima ta nu sunt
sloganuri ale unei mode insipide și aruncate pe piața de valori de
oameni frustrați tocmai în acest segment al trăirii personale. Refuzul la răutate, asumarea cordialității drept mod de trăire al profesoratului ori preoției, al vocației - oricare ar fi aceasta, cheamă
după sine constituirea unui program de viață duhovnicească legată
de Dumnezeu, Izvorul a tot Binele și a toată Slava.
A trăi anomic și anemic creștinismul, a te prezenta drept creștin uitând de provocările pe care acest titlu de noblețe umană îl reprezintă
înseamnă ratarea proiectului mântuirii. Ambițioși academic ori carieriști de ocazie, culturnici în numele creștinismului ori idolatrii - vai,
cum Domnul mereu ne învață să nu fim - devenim noi înșine dușmanii Întrupării. Poate că înainte de a vindeca arianismul altora, e momentul să-l vindecăm în noi, fiii Întrupării. Asumăm sau nu să fim
ai Mântuitorului, la vremea de acum, nu mai este o alegere simplă,
intimă, personală, ci o misiune care, odată asumată, obligă, repet, asemeni unui titlu nobiliar. În colinda de altădată, aproape uitată în sens,
sărăciei de acasă i se cânta de boierie, de o boierie specială. Numai
cine este la masă cu Hristos, postind și răbdând focul răului din jur, îşi
asumă statura de curtean al lui Hristos, singura care nici nu se poate
cumpăra și nici moșteni, nu se poate năimi și nici ascunde în interese
obscure. De aceea Hristos Domnul, prin Nașterea Sa, luminează pe
tot omul care vine în lume. A pune în seama Sa toate răutățile lumii în
care trăim ține de prostia cutremurătoare a necredinței ieftine.
Pr. Conf. Dr. Constantin Necula

Dumnezeu de la-nceput
Ş-am ajuns seara de ajun
A bătrânului Crăciun
Ş-am ajuns seara cea sfântă,
Când colinzile se cântă.
Dumnezeu de la-nceput
Toată lumea o făcut,
L-o născut şi pe Hristos
Şi pe Adam cel frumos.
Ei după cum au făcut,
Dumnezeu le-a dăruit
Grădiniţa Raiului,
Din toţi pomii să mănânce,
Numai din pom înflorit
Nu mănânce, că-i oprit.
Dar şarpele cel viclean
S-a suit pe-un măr, pe-un ram
Şi-o plecat crenguţa-n jos,

Eva o rupt un măr frumos.
Şi i-a dat şi lui Adam
Din mărul rupt de pe ram.
Adam numai ce-a muşcat,
Dumnezeu l-a şi întrebat:
-Vai, Adame, ce-ai lucrat?
-Doamne, Eva m-a-ndemnat!
Dumnezeu i-a blestemat,
Din Rai afară i-a dat.
La portiţa Raiului
Şade-Adam cu Eva lui
Şi plâng ei cu tânguire
De-a Raiului despărţire.
Raiule, gradină dulce
De la tine nu m-aş duce,
De mireasma florilor,
De zborul îngerilor.

NICOLAE IORGA, „APOSTOLUL” MARII UNIRI

A

nul Centenar continuă să ne pună în lumină chipuri luminoase din istoria noastră națională, care prin cuvânt și faptă
au luptat pentru împlinirea dezideratului de secole, Unirea. Astăzi
ne vom opri asupra uriașei personalități a istoriei și culturii române, Nicolae Iorga, deoarece într-o zi de 5 iunie a anului 1871, în
binecuvântatul ținut al Botoșanilor, venea pe lume cel care prin
prodigioasa sa activitate pe tărâm academic, dar și politic, a menținut conștiința trează a poporului în lupta pentru libertate, dreptate, independență și unitate românească.
Este cu anevoie ca în câteva rânduri să așterni pe hârtie o viață atât
de complexă ca a lui Iorga. De aceea, materialul de față nu se vrea a
fi o banală schiță biografică, ci mai cu seamă o evidențiere a rolului
uriaș pe care l-a avut Nicolae Iorga în lupta pentru înfăptuirea României Mari. Multe și numeroase au fost acțiunile sale puse în slujba
Unirii, optând să meargă chiar pe front, nu cu arma în mână, ci ca
voluntar, fiind corespondent de război. Este adevărat că nu a simțit
fiorul morții atât de aproape precum zecile de mii de bravi oșteni,
care s-au adăugat la temelia țării, pentru ca România să fie un stat
mare și demn. Dar totuși, prin misiunea pe care și-a asumat-o pe
front, prin paginile mobilizatoare aduse în tranșee și citite de miile de soldați în puținele și presantele clipe de răgaz, academicianul
Iorga a uzitat de o „armă” poate mai puternică decât cele convenționale: cea a cuvântului rostit cu simț de răspundere, cu patriotism, cu
neclintita convingere că e dator să vorbească, să scrie, pregătindu-i
pe frații români pentru marea jertfă din timpul Războiului de întregire, care a făcut posibilă Unirea.
„Scrisul domnului Iorga, menit pentru sufletul românesc de
pretutindenea”
Prin scrierile sale Iorga a fost „apostolul” care a pregătit poporul
pentru momentul 1918. Doar dacă-i vom parcurge cartea autobiografică, O viață de om, așa cum a fost, vom remarca că genialul român și-a confundat însăși existența cu împlinirea aspirației
către unire din bătrâne veleaturi a poporului român. Anul Marii
Uniri l-a găsit pe înflăcăratul patriot Iorga militând prin numeroase conferințe şi luări de poziție pentru victoria poporului român
în lupta de reîntregire națională, justificând atitudinea sa pro-unionistă prin lucrări istorice cu privire la apartenența Transilvaniei la România. Cât adevăr avea Ion Agârbiceanu când afirma:
„Scrisul domnului Iorga era menit pentru sufletul românesc de
pretutindenea. Nu voi greși de voi spune că prin scrisul lui Iorga
se deștepta mai întâi mândria noastră națională”. Atât de mult şi-a
dorit unitatea națională, încât şi-a făcut din aceasta un deziderat
într-un moment special al vieții sale. Apropiații povesteau că în
timpul săvârșirii slujbei cununiei cu Ecaterina Bogdan, oficiată la
Șcheii Brașovului, de unde era soția, în Biserica Sfântul Nicolae,
când preotul le punea cununiile, Nicolae Iorga a strâns-o de mână
pe Catinca, șoptindu-i: „De acum voi lupta toată viața pentru Unirea Transilvaniei cu România”.
În vasta-i operă istorică, Nicolae Iorga a lămurit și a dovedit științific originile neamului nostru, statornicia, continuitatea, unitatea
politico-statală, bazată pe identitatea etno-demografică și culturală, fiind preocupat în toată existența sa de ideea unității naționale. Pentru popularizarea cât mai energică a ideilor sale naționale
a înființat chiar o publicație numită Neamul Românesc, o revistă
bisăptămânală, iar în timpul războiului, chiar cotidiană, difuzată și printre ostașii români din teatrele de război de la Mărășești,

Mărăști și Oituz. Mesaje de susținere, de îmbărbătare, de asumare
a jertfei pentru binele neamului erau constante ale respectivei foi
editate și tipărite de Iorga.
În 1908, la Vălenii de Munte, Iorga a întemeiat o veritabilă școală de
patriotism, având drept „cursanți” frați de-un sânge din toate teritoriile locuite de români. Profesorul patriot și-a instruit bine învățăceii. Dovada de netăgăduit o constituie miile de scrisori care i-au
fost trimise de militarii aflaţi în tranşeele Primului Război Mondial,
foşti participanţi la cursurile de la Vălenii de Munte, ori cititori ai
scrierilor sale. Tot din această mișcare de redeșteptare națională au
făcut parte numeroasele congrese și întruniri organizate de Iorga
în toată țara, dar și acțiuni patriotice privind ctitorirea unor statui
cu figurile emblematice din trecutul nostru. Prezența lui Iorga în
multe mănăstiri, unde a cercetat documente vechi, a inițiat o serie
de slujbe de pomenire sau comemorări ca la Neamț, Putna, Dealu,
întregea mișcarea de emancipare a poporului român, adăugând elementul definitoriu acesteia: spiritualitatea.
În ziua de 15 august 1916, atunci când a sunat clopotul de mobilizare pentru Războiul de Reîntregire, se crease o atmosferă pe care
nimeni nu o va fi zugrăvit mai bine decât următoarele cuvinte ale
lui Nicolae Iorga: „A sosit un ceas pe care-l așteptăm de peste două
veacuri, pentru care am trăit întreaga noastră viață națională, pentru
care am muncit și am scris, am luptat și am gândit… A sosit ceasul
în care cerem și noi lumii, cinstit, cu arma în mână, cu jertfa a tot
ce avem, ceea ce alte neamuri mai fericite au de atâta vreme, unele
fără să fi vărsat o picătură de sânge pentru aceasta, dreptul de a trăi
pentru noi, dreptul de a nu ne da nimănui, ca robi, rodul ostenelilor
noastre”. De la tribuna Parlamentului țării Iorga îndemna: „În colţul
acesta unde ne-am strâns, să păstrăm cu scumpătate sămânţa de credinţă, şi vom vedea şi noi la rândul nostru dispărând negura stăpânirii străine şi vom putea zice ca Petru Rareş, fiul lui Ştefan, că «vom fi
iarăşi ce am fost, şi încă mai mult decât atât».”
Mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru acest neprețuit dar făcut
neamului românesc în persoana lui Nicolae Iorga, să-L rugăm să
ridice din popor asemenea bărbați de stat, iubitori ai credinței și ai
valorilor naționale, pentru ca într-adevăr „să fim iarăși ce am fost,
și încă mai mult decât atât”.
Arhim. Mihail Daniliuc
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MĂRĂȘEȘTI, IERUSALIMUL NEAMULUI ROMÂNESC

Î

n cultura română, Mihai Eminescu a fost cel care a folosit sintagma „Ierusalimul românesc”, referindu-se la Mănăstirea Putna într-un context aparte în august 1871, cu ocazia unei mari serbări naționale prilejuite de împlinirea a 400 de ani de la sfințirea
acestui locaș încărcat de istorie. Atunci el ar fi rostit frumoasele
cuvinte: „Să facem din Putna Ierusalim al neamului românesc și
din mormântul lui Ștefan altar al conștiinței naționale”. Peste ani,
formula aceasta avea să fie rostită despre un loc cu o puternică
semnificație - Mărășești, iar cuvintele au aparținut unui autor care
nu a avut notorietatea lui Eminescu, L. I. Dâlgă.
Într-un articol apărut în iunie 1938 în publicația „Frontul Mărășești”, L. I. Dâlgă avea să scrie câteva cuvinte memorabile, într-un
fel corolarul a ceea ce a simțit atunci generația Marii Uniri despre
aceste locuri: „Mărășeștii sunt, în adevăr, Ierusalimul neamului
românesc. Să ne ridicăm sufletele până la înălțimea jertfelor celor
care și-au găsit acolo eroicul mormânt. Da, și-au înscris numele,
cu cinste, în Cartea de Istorie a Neamului! Mărășeștii, ținut sfânt al
Patriei, tu ești Ierusalimul neamului românesc. Nemuritoare slavă
eroilor care dorm în firidele Gloriei tale și ne îndeamnă pe noi,
urmașii lor, să fim la înălțimea jertfelor lor.”
„Verdunul a fost o glumă pe lângă Mărășești!”
România a intrat în război cu un mare entuziasm popular în vara
lui 1916, dar curând societatea noastră avea să realizeze că planurile optimiste ale decidenților politici erau, de fapt, o iluzie. Înfrântă după lupte grele, Armata română, alături de administrație,
s-a văzut nevoită să se retragă în Moldova. În primăvara anului
1917, oștirea noastră avea să renască din propria cenușă și să-și
ia revanșa. Au contat enorm în această refacere sprijinul francez,
armele și munițiile sosite de la aliați, dar și promisiunea clasei politice și a regelui Ferdinand de a oferi două drepturi esențiale celor
care se sacrificau pentru țară: dreptul de vot și împroprietărirea
cu pământ. Așa se face că în vara anului 1917, când au început
marile bătălii de la Mărăști, Mărășești și Oituz, inamicul s-a trezit
în fața altei armate. Una care a scris pagini nemuritoare de vitejie,
în special la Mărășești, căci aici a fost poate cea mai mare bătălie
dată vreodată de români pentru apărarea ființei naționale. Privind acum retrospectiv, în epocă, aici, la Mărășești, s-a produs un
transfer de geografie a bătăliilor, căci atunci Mărășești a fost egal
cu locul unde s-a purtat pe frontul de vest cea mai aprigă bătălie
a Marelui Război - Verdun. Mărășești a fost Verdunul României. Iar
acest fapt l-au consemnat în jurnalele lor inclusiv soldații germani participanți la lupte. Iată ce scria unul dintre ei: „Am fost la Verdun și am
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luat parte la groaznica bătălie de acolo, dar Verdunul a fost o glumă
pe lângă Mărășești. La un moment dat ne-am pomenit copleșiți de o
artilerie atât de puternică și atât de numeroasă, care trăgea cu atâta
preciziune, încât ofițerii germani au crezut la început că avem în față
artileria franceză”.
Din punct de vedere statistic, ar fi interesant de consemnat câteva date
despre bătălia de la Mărășești: luptele s-au întins pe o durată de 29 de
zile, din 6 august și până în 3 septembrie 1917. Au fost 16 zile de lupte
fără încetare între forțele care s-au înfruntat: Armata a 9-a germană
comandată de generalul Johannes von Eben și Armata 1 română condusă inițial de generalul Constantin Cristescu și apoi de către Eremia
Grigorescu. Alături de trupele române s-a aflat și Armata 4 Rusă. Bătălia de la Mărășești a avut trei etape: 6-12 august, 13-19 august, 20
august - 3 septembrie. La Mărășești acțiunile Armatei române au fost
defensive, iar războiul a fost unul de poziții în care cele două părți s-au
înfruntat din tranșee. În egală măsură a fost și o mare bătălie de artilerie în care 400 de baterii de tunuri au aruncat moarte prin gurile de foc.
La Verdun, în perioada februarie-decembrie 1916, s-au tras de ambele
părți un total de 60 de milioane de obuze. Aici, la Mărășești, din păcate
nu avem o situație statistică așa de exactă. Putem doar să afirmăm că
țara noastră a cumpărat de la aliați trei milioane de proiectile în 1917,
iar la Mărășeşti, în doar trei zile, românii au tras 170.000 de proiectile,
56.000 pe zi. Am putea aproxima, fără să avem pretenția exactității,
că la Mărășești au fost trase cam 1.500.000 de proiectile. Oricum ar
fi, luptele au fost de o duritate fără precedent, iar bilanțul final avea să
demonstreze acest fapt: Armata română a pierdut aici 27.410 militari,
iar cea germană, 47.000 de militari.
19 august 1917 a însemnat mormântul ofensivei germane pe
frontul românesc
Am ales nu întâmplător ziua de 19 august, pentru a vorbi despre Mărășești și a rememora evenimentele de la care, iată, deja s-au scurs 101
ani. În această zi, în 1917, s-a purtat cea mai dură luptă dintre cele
înregistrate de-a lungul celor 28 de zile cât au durat operațiunile de
aici. Operațiunile au început cu o serie de bombardamente ale artileriei germane între zona Mărășești și pădurea Răzoare, urmate de un
atac puternic al trupelor germane și austro-ungare asupra pozițiilor
diviziilor române 9, 10, 13 și 14 de infanterie. Trupele române au respins atacul inamicilor și apoi a urmat un formidabil contraatac. Gara
Mărășești și pădurea Răzoare au fost punctele cele mai fierbinți ale
acelei zile, întrucât aici s-a dus greul luptelor. Operațiunile au început
de dimineața și au fost oprite la ora 16:00. La final, bilanțul zilei avea să
însemne 5.527 de militari români morți, dispăruți și răniți. În schimb,
pentru germani a fost un real dezastru, pentru că 40% din materialul
de război capturat de la germani a fost luat în acea zi. Generalul Eremia
Grigorescu avea să remarce, pe bună dreptate, că ziua de 19 august a
însemnat „mormântul ofensivei germane pe frontul românesc”. Timpul avea să confirme spusele sale, pentru că după această dată avântul
ofensiv al germanilor a dispărut.
În ordinul de zi emis la 20 august 1917, același general avea să le
spună vitejilor săi soldați: „Ați năruit sforțările groaznice ale sălbatecului dușman, dovedind lumii o dată mai mult că nici pe aici
nu se trece. Aici cunoscu generalul Mackensen ce este înfrângerea.
Mărășeștii fu mormântul iluziilor germane. Ziua de 6 (19 august) a
fost scrisă de voi cu litere de aur în cartea vitejiei neamului nostru,
continuare în pagina 11

PATRIOTISMUL, UN ORIZONT LARG DE IUBIRE

M

omentul acesta al Marii Uniri trebuie sărbătorit într-un orizont
deschis, într-un orizont continental. Acest continent din care
facem parte, cel european, e ca o mare familie multilingvistică, o comunitate de spirit ce vine din Antichitatea greco-latină până la noi.
Suntem cu toții frați întru europenism. Istoria generală, care e o istorie
a adulților, e lucrul cel mai greu de priceput pentru un copil. Un copil deștept este mult mai susceptibil de a învăța matematicile cele mai
complicate decât de a înțelege istoria omenească și în general comportamentul public. Orizontul lui este dublu: într-un fel mai mare și
într-alt fel mai mic. E un orizont personal și un orizont cosmic.
Mi-aduc aminte cum mă scotea tatăl meu în nopțile senine, înainte de
a mă culca, să văd cerul înstelat și-mi explica diversele constelații. Și mă
simțeam consubstanțial cu universul în care trăiam. Dar zona socială, istorică îmi era mult mai greu de priceput. Toată lumea aceasta a adulților
îmi era inaccesibilă. Motivațiile ei nu le înțelegeam. Am luat cunoștință
de ele, dar în străfundul lor nu le pricepeam. Nu înțelegeam de ce se întâmplă lucrurile așa. A trebuit să cresc, să devin eu însumi adult pentru
ca să încep să-mi dau seama de existența și caracterul lor inevitabil.
Copilul are un acces la faptul istoric care i se inculcă, i se spune: „Uite,
așa s-au întâmplat lucrurile. Oamenii au făcut cutare și cutare lucru”.
Asta nu înseamnă că și înțelege. Poate să memoreze, poate să reproducă, poate să spună la rândul lui lucrurile pe care le-a învățat. Nu
înseamnă că înțelege. E mult mai ușor să înțelegi o problemă matematică, fără formalisme prea complicate, decât să înțelegi o faptă istorică,
atunci când ești copil.
Grație lor avem România Mare. Să ne rugăm pentru ei! Și să le fim
recunoscători! Eroismul nu are nimic de-a face cu gesticulația eroică.
Este visul suprem pe care ți-l asumi pentru ca să-ți realizezi idealul.
Ceva pe care vrei să-l ai cu orice preț și pentru care, într-adevăr, merită
să-ți riști viața. Îți riști viața ca s-o asiguri pe a succesorilor tăi. Ceea ce
ne leagă este momentul, secțiunea prin timp. Când eu mă nășteam,
aici se desfășura o luptă pe viață și pe moarte.
Patriotismul se vede în realizările, în felul în care te-ai dăruit comunității tale ca să realizezi ceva în beneficiul ei… și al tău propriu, bineînțeles, implicit. Patriotismul, în sensul lui elementar este un sentiment
al domiciliului. Mă simt acasă. Mă simt acasă printre oamenii care
mă-nconjoară, mă simt acasă prin limba pe care o vorbesc și care-mi
place, în realizările care mă înconjoară și care sunt rezultatul efortului
și dăruirii semenilor din jurul meu. Și sentimentul acesta deschis, acest
atașament deschis, ca un fel de disponibilitate de a cuprinde în afectivitatea ta și alte zone decât cele care-ți sunt constitutive în mod evident.
Niște rădăcini care depășesc limitele comunității tale lingvistice și ale
orizontului tău istoric... cu un mileniu, cu două milenii în urmă.
Nu poți fi patriot român, maghiar, bulgar, grec, german, francez fără să

fii european în același timp. Un atașament deschis… da, poți să-i spui
un orizont al deschiderii. Dar acest orizont nu implică în mod obligatoriu ideea de atașament. Atașament înseamnă, în fond, iubire. Dar
nu iubire idolatră, care se închide asupra obiectului unei pasiuni. Ci o
deschidere asupra întregului univers, asupra întregului orizont care-ți
stă deschis în față. Aș defini iubirea de țară printr-un fel de lărgire continuă a iubirii propriului cuib, pe care-l lărgești ca să cuprindă și alte
cuiburi și nu numai cuiburi care sunt locuite de zburătoare din aceeași
specie, ci și din specii învecinate. Care nu au un singur fel de a ciripi,
ci mai există și alte feluri de ciripire, care are farmec la fel de intens
pentru cei care o folosesc precum [are] ciripirea ta proprie pentru tine
însuți. Poate să o și înveți și accezi în felul acesta la farmecul ei propriu.
Și să-ți dai seama că e de aceeași calitate și de același nivel cu farmecul
propriei tale ciripiri.
Iubirea e o noțiune care poate acoperi terenuri din ce în ce mai largi.
Ea nu trebuie să se rezume la vizarea unui singur punct al realității,
chiar dacă intensitățile diferitelor iubiri, din ce în ce mai largi, diferă
între ele, și dacă iubirea punctuală este cea mai intensă, e vorba însă de
un orizont al iubirii, al deschiderii, al îmbrățișării – de o disponibilitate
de a îmbrățișa și de a înțelege care te îmbogățește.
Problema iubirii nu se pune în termeni de „merită” sau „nu merită”
să o iubești. Problema iubirii e problema iubirii de cămin, iubirii de
familie, lărgită. Iubire de cartierul în care ai copilărit. Iubire de școala
în care ai învățat să citești, să ai acces la cultură.
Patriotismul e un orizont larg de iubire care se creează clipă de clipă
de-a lungul vieții.
Acad. Mihai Șora

continuare din pagina 10
afirmând în întreaga lume drepturile lui”.
Peste ani, la Mărășești s-a construit un mausoleu în care odihnesc
rămășițele a 6.000 de eroi, iar orașul în sine a fost decorat în 1920
cu „Crucea de război” de către statul francez. Era o recunoaștere a
importanței luptelor de aici.
Arc peste timp
Eroicele lupte de la Mărășești au reprezentat un moment crucial
al existenței noastre ca stat și ca națiune, ele au arătat forța și mobilizarea acelei generații a Marii Uniri care, crezând în principii,

valori, a știut să se jertfească pe câmpurile de luptă pe care s-a
făurit România Mare. Faptele eroilor români căzuți aici nu vor fi
uitate niciodată și atât timp cât vor mai exista români, la Mărășești va arde flacăra amintirii lor.
Mărășeștiul este, fără îndoială, un loc unde să venim să ne aducem aminte de înaintași, să ne tragem energia necesară pentru
a duce mai departe România și valorile sale. Mărășeștiul este și
astăzi un Ierusalim al neamului românesc!
Prof. Dr. Dorin Stănescu
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OPERA LUI EMINESCU, expresia integrală a sufletului românesc

S

-au împlinit 129 de ani de la trecerea în veşnicie a poetului nostru naţional Mihai Eminescu, cel numit de Grigore Vieru „poetul nemuririi noastre”, de Constantin Noica „omul deplin al culturii
române”, iar de alţii, pe drept cuvânt, părintele jurnalismului românesc. În Anul Centenarului Marii Uniri, această zi trebuie să fie
pentru toţi românii cu atât mai specială, având în vedere că întreaga
operă a lui Eminescu, lupta şi jerfta sa sunt ca o ofrandă adusă pentru unitatea neamului.
În pofida tuturor obstacolelor care păreau de nedepăşit, a tuturor oponenţilor săi, a adversităţilor şi zbuciumului prin care a trecut acest „popor bun, blând, omenos, pe spatele căruia diplomaţii croiesc charte şi
resbele”, Eminescu a avut încredere în neamul său, deşi s-a identificat
deplin cu drama acestuia. Dar „Dumnezeul geniului” l-a „sorbit din
popor cum soarele soarbe un nour de aur din marea de amar”, pentru
a deveni „sumă lirică de voievozi” (Petre Ţuţea) sau „expresia integrală
a sufletului românesc” (Nicolae Iorga). Poetul a crezut în capacitatea
neamului său de a răzbi în furtuna istoriei, de a înfăptui idealul unirii
nutrit de veacuri, de a-şi făuri un viitor demn („La trecutu-ţi mare,
mare viitor!”, dorea el României).
Un căutător de Absolut, cum îl descria Rosa del Conte, însetat de cunoaştere, de „frumuseţi şi adevăruri supreme”, cum spunea Zoe Dumitrescu Buşulenga, el a crezut şi în frumuseţea şi adevărul neamului
românesc, tocmai fiindcă le-a descoperit în profunzime şi a pătruns
în tainele lui sufleteşti. Însă a înţeles, cu o luciditate şi acuitate a minţii
neîntrecute, dublate de o cunoaştere (nu numai în planul ideilor, dar
şi al realităţilor - sociale, economice, politice etc.) şi o cultură uimitor
de vaste, că politicianismul, demagogia şi corupţia „păturii superpuse”,
formele „cosmopolite” importate, legile „traduse rău din franţuzeşte”,
„stricătorii de limbă”, distrugerea ţăranilor şi lumii ţărăneşti cu rânduielile
ei bune, colonizarea economică, subminarea, în provinciile ocupate, a reperelor identitare - limbă, credinţă şi cultură românească -, „materialismul
brutal” şi cultura degradantă, care „ameninţă toată clădirea măreaţă a civilizaţiei creştine”, toate acestea puteau dizolva cu totul fiinţa naţională
şi unitatea dintre români.
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A scris într-un grai pe care românii de oriunde îl pot recunoaşte ca al lor
Întreaga sa muncă de gazetar a fost îndeplinită - cum spun Ioan
Slavici, Titu Maiorescu şi alţii care l-au cunoscut - cu totală dăruire
de sine pentru luminarea, educarea şi ridicarea neamului, pentru
afirmarea adevărului, intransigent şi refuzând orice compromis, şi
pentru apărarea cauzei drepte a românilor. Totuşi, după şase ani de
muncă asiduă la „Timpul”, şi-a mărturisit unui prieten dezamăgirea
de a nu fi fost înţeles: „... am lucrat din convingere şi cu speranţă
în consolidarea ideilor mele şi un viitor mai bun ţării mele. Dar nu
merge”. Vocea sa fermă, care denunţa nedreptăţile fără ocolişuri, deranja, devenise prea incomodă. Totuşi, Eminescu nu a fost înfrânt,
în ciuda suferinţei îndurate şi a adversarilor care îl preferau exclus
din viaţa publică. Cel mai mare poet şi gazetar al nostru, „românul
absolut”, a avut un rol fundamental în formarea şi consolidarea conştiinţei româneşti, dar şi în edificarea unei culturi naţionale.
Prin inegalabila sa operă artistică, el este făuritor al limbii române
literare. Nu degeaba Nichita Stănescu, într-o poezie dedicată poetului naţional, recunoştea locul lui „în sâmburele limbii [române]”.
Eminescu a considerat limba al doilea element de unitate, după Biserică, şi a numit-o „tezaurul sufletesc” al unui neam şi „reazem
moral”, fiindcă prin ea se transmit istoria şi înţelepciunea strămoşilor, se încheagă identitatea. El a mers prin toate provinciile româneşti, unde a constatat în mod direct unitatea de limbă, atestată înainte de cronicari. În lungile călătorii, a cules folclor şi cuvinte vechi,
dedicându-se muncii de valorificare a bijuteriilor din acest tezaur
românesc şi făurind apoi limba frumoasă în care le-a integrat. A
devenit astfel „cel dintâi scriitor român care scrie cătră toţi românii
într-un grai pe care românii de oriunde îl pot recunoaşte ca al lor”,
iar opera sa reprezintă „cea mai vastă sinteză făcută de vreun suflet
de român” (Nicolae Iorga). Adrian Păunescu scria aceste versuri inspirate despre Eminescu: „El Moldovei îi e fiul/ Și Munteniei nepot./
L-a-nfiat întreg Ardealul,/ Eminescu-i peste tot (...) Eminescu-i România/ Tăinuită în cuvânt”.
Eminescu, omul care a trăit mai mult pentru alţii decât pentru sine însuşi
Eminescu a fost primul care a intuit și a pătruns în profunzime unicitatea sufletului românesc, temă pe care o vor dezvolta mai târziu,
în interbelic, cercetători ai ființei românești, printre care Noica, Vulcănescu, părintele Stăniloae. În articolele sale vorbește deseori despre acest popor „crescut puternic în umbra Basarabilor și a neamului Mușatin”, fiind menționate trăsături precum omenia, blândețea,
toleranța românilor („Nici un neam de pe fața pământului nu este
mai tolerant decât românul”), sau echilibrul, măsura, armonia sufletului românesc (despre care vor scrie Noica, Stăniloae, Papadima), reflectate chiar în limbă: „Limba românească este dintre cele cu dreaptă
măsură: ea nu are consoane prea moi, nici prea aspre, nici vocale prea
lungi sau prea scurte, mai toate sunetele sunt medii și foarte curate”.
Putem spune că părintele Stăniloae, care a evidențiat unirea, în spiritualitatea noastră, a lucidității latine și sentimentului de taină al Răsăritului, a fost anticipat chiar de Eminescu: „Noi, poporul latin de confesie
ortodoxă, suntem în realitate elementul menit a încheia lanțul dintre
Apus și Răsărit; aceasta o simțim noi înșine”, spunea marele gazetar
într-un articol („Religie și naționalitate”, Timpul, 20 mai 1883) în care
pleda pentru apărarea „legii neamului românesc”, care este credința
ortodoxă ca element constitutiv al identității românilor.
Desăvârșitul român era foarte preocupat de realitățile politice, dar,
în același timp, rămăsese cu totul neîntinat de politicianism și, cum

subliniază eminescologul Dimitrie Varamaniuc, independent față de
partidele politice (dovadă că nici conservatorii nu scăpaseră de condeiul său neiertător). Semnificativ este faptul că el face frecvent apel la
voievozi și mai ales la epocile lui Mircea cel Bătrân, Alexandru cel Bun,
Ștefan cel Mare și, în epocile mai noi, la Adunarea ad-hoc. Aceasta
fiindcă, în aceste cazuri invocate de el, toți factorii politici conlucrau la
apărarea independenței naționale și la împlinirea idealului de unitate,
după cum remarcă Vatamaniuc (în Mihai Eminescu, Opere, vol. XI).
Atenția sa față de trecutul național nu înseamnă defel paseism sau
închidere în trecut, ci ea oferă tocmai șansa unei înțelegeri mai bune
a prezentului și posibilitatea identificării unor soluții românești viabile la problemele grave ale timpului. O dovadă relevantă în acest
sens este nu numai ancorarea sa adâncă în actualitatea timpului său
(el studia și cerceta foarte riguros despre tot ceea ce scria), dar și faptul că Eminescu este mereu actual, fiind, cum bine observa cineva,
„un contemporan al tuturor timpurilor” (românii din toate timpurile au manifestat o vie adeziune la Eminescu, găsind în scrisul lui
un izvor de rezistență spirituală în vremurile zbuciumate ale istoriei
noastre). Jurnalistul se călăuzea după principiul sănătos conform
căruia „numai în trecut și în păstrarea elementelor educative ale istoriei române e rădăcina spornică a viitorului”.
Despre personalitatea și caracterul cu totul nobil al lui Eminescu au
vorbit scriitori care l-au cunoscut, precum Ioan Slavici (care i-a fost
prieten apropiat): „Era om care trăiește mai mult pentru alții decât
pentru sine însuși, ... judecă drept, ... stăruie cu îndărătnicie pentru

înlăturarea celor rele, ... era totodată și om de acțiune înzestrat cu
bun-simț practic”. Sau I. L. Caragiale, care spunea despre omul de
geniu că „nu s-a încovoiat niciodată; era un om dintr-o bucată”.
Tot Caragiale remarcă genialitatea și spiritul său enciclopedic: „Era
un om de o superioară înzestrare intelectuală; rareori a încăput într-un cap atâta putere de gândire”. Despre poezia eminesciană, Edgar Papu nota: „La aceeași scară a perfecțiunii în poezia sa se află totul. Gama sa lirică este imensă. Într-însa coexistă intuiția viitorului,
ansamblul tuturor ecourilor mitice, istoria și peisajul românesc, cele
mai vaste ingerințe folclorice, asimilarea filosofiei, a științei, a vechilor înțelepciuni. Se găsesc toate dispozițiile lăuntrice”. Iar Noica,
studiind Caietele lui Eminescu, remarca uimit că „90% din poeții
noștri ar demisiona din calitatea de poet, văzând câtă trudă este în
laboratorul unui mare creator”.
Cât despre jurnalistul Eminescu, Zoe Dumitrescu Bușulenga sublinia că vocea sa era „unică în concertul politicianismului vremii” și
„pentru el nu exista adevărul de conjunctură al partidelor, ci doar
adevărul nației românești pentru care a trăit și pentru care a fost
sacrificat”. Iar Simion Mehedinți adresează poporului român o avertizare: „Cum a purtat Eminescu în sufletul său durerea românilor
din toate timpurile și din toate țările românești, n-a mai purtat-o
nimeni. Numai urmând învățăturile lui mai pot afla urmașii calea
mântuirii din prăpastia în care am căzut. Cine va călca alături va
rătăci...” (Creștinismul românesc, 1941).
Irina-Monica Bazon

Fără copii este Crăciunul un împărat fără coroană
de Camelia Ioniță Mikesch
(din volumul „Datina Lui Dumnezeu”)
când Crăciunul vine singur e-un împărat fără coroană
ce țese harnic peste pleoape o tristețe inumană
în pregătiri părinții prinși de-atâtea zile timpul îl ceartă
le-a țintit privirile Crăciunul, pe-o deschidere de poartă
bucatele mustesc de prospețime pe o preasfințită masă
stă lumina iar la pândă când ei speră că o să venim acasă
își fac de lucru dând de mâncare animalelor-n ogradă
ochiu-i ațintit pe poartă, cu sărbătoarea-n umăr să ne vadă
ei așteaptă fericiți tot măsurând din ochi țâțâna ușii
când le plouă pe obraji iubire, într-un dans nebun, scorușii
vin din vecini colindători mascați cu datina de capre și de urși
când ei așteaptă, cu ochi țintiti în vidul ramelor de uși.
și merg în tindă, să le aducă, bucate calde, cozonaci
le plâng în plete dorul nostru, stoluri întregi de pitpalaci
în timp ce-n ochii lor tot zboară câte o pierdută ciocârlie

Crăciunul lor așteaptă sfânt de noi încoronat să fie
și pe când se scurge agale timpul nemilos pe frunte
nici nu-i vedem sărmani cum luptă, bătrânețea s-o înfrunte
pirpirei rămân părinții noștri de Crăciun nemângâiați
măcar unul din copii să fi venit, măcar mezinul dintre frați
și triști și abătuți se-așează la masa-n datină-mbrăcată
unul pe altul se privesc, dar tot nu gustă din bucate
și lasă datina pe masa ce stă-n timpuri crude-ntinsă
n-au curaju-n candelă să sufle, mai degrab’ o lasă aprinsă
tata ia-n palmele cât lunca cerului, fruntea mamei cu trei văi
și îi spune că la anul poate vine măcar unul din flăcăi
si rămân cuminți-n prispa unde vântul cu Crăciunul jeluiesc
pe când în zarea ochilor copiii în veșnicii copilăresc
ar prelungi Crăciunul oricât dacă în ușă ne-ar putea vedea
cine știe dacă la anu’ drumurile să vegheze-or mai putea.
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PĂRINTELE CONSTANTIN GALERIU
(1918 - 2003) - dascăl de teologie și mare predicator

C

u un secol în urmă, anul Marii Uniri (1918), se năştea la Răcătău-Răzeşi (Bacău) într-o familie de ţărani credincioşi copilul
Costachi Galeri, care de mic arăta dragoste faţă de Biserică şi slujirea
lui Dumnezeu, astfel că mai târziu va ajunge vestitul Părinte Constantin Galeriu.
După şcoala primară din comună natală, între 1930 - 1938, tânărul
Constantin urmează Seminarul Teologic „Sfântul Gheorghe” din Roman. Continuă calea formării preoţeşti la Facultatea de Teologie din
Bucureşti, unde obţine diploma de licenţă în anul 1942. Pe parcursul
studiilor este cântăreţ la Biserica Zlătari din Capitală, iar la 1 noiembrie
1942 este trimis pe front, ca militar în termen. Este lăsat la vatră în
mai 1943, când este hirotonit preot pe seama Parohiei Podul Văleni,
comună Poenarii Burchii, din judeţul Prahova. Aici slujeşte până la
15 iulie 1947, când este transferat la Parohia „Sfântul Vasile cel Mare”
din Ploieşti. În 1973 este transferat ca „preot spiritual” la Institutul Teologic din Bucureşti, iar din 1974 este preot paroh al bisericii „Sfântul
Silvestru” din Bucureşti, unde slujeşte până la sfârşitul vieţii. Venind în
Bucureşti, părintele Galeriu începe şi o strălucită carieră universitară,
fiind lector (1974-1977) şi profesor titular (1977-1993) la acelaşi Institut, apoi din 1993 este profesor consultant şi conducător de doctorat la
Facultatea de Teologie din Universitatea Bucureşti.
Părintele Galeriu mărturisea că în vremea studenţiei a avut parte de
câteva întâlniri providenţiale, care l-au format şi i-au cristalizat experienţa din timpul seminarului. El a studiat cu Mitropolitul Martir
Irineu Mihălcescu (înlăturat din scaun şi apoi ucis de comunişti), cu
Prof. Theodor M. Popescu (închis şi apoi ucis de acelaşi regim) şi cu
Nichifor Crainic (şi el deţinut politic, cu care avea să-şi dea lucrarea de
licenţă). Crainic, teolog şi poet, membru al Academiei Române, avea
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să-i fie studentului Constantin Galeriu magistrul prin excelenţă, el fiind contaminat de verva şi talentul oratoric al îndrumătorului său, de
preocupările pentru ascetică şi mistică, de felul poetic în care îşi turna
concepţiile teologice. Nu în ultimul rând, tânărul Constatin îşi aprecia dascălul model pentru curajul său, căci Nichifor Crainic a fost un
mărturisitor al credinţei creştine, căruia nu i-a fost teamă de regimul
comunist. Gândindu-se la mentorul său, părintele Galeriu spunea:
„Orice jertfă săvârşită în numele lui Iisus Hristos este o piatră la zidirea
neamului din sânul căruia a fost adusă şi va fi o mărturie a cinstirii
neamului la judecata lui Dumnezeu şi a istoriei.”
Nu întâmplător Părintele Galeriu avea să-şi ia doctoratul în 1973 cu teza
intitulată „Jertfă și răscumpărare”, această temă preocupându-l întreaga viaţă, încât vorbea adesea numeroşilor credincioşi care-l ascultau,
bazându-se şi pe viaţa sa proprie. Dânsul spunea: „Jertfa, în substanţa
ei spirituală, este iubire. Jertfa e şi conştiinţă; este cunoaşterea precisă a
unui ţel superior căruia mă devotez. Nu este oarbă, ci totdeauna este
luminată de adevăr. Jertfa e, de asemenea, libertate. Jertfa, ca deschidere
a noastră către Dumnezeu şi către lume, ca autodăruire, este, în esenţă,
expresia cea mai deplină a iubirii care ne defineşte fiinţa.”
Încercând uneori să facă o actualizare a stării de jertfă în conştiinţa
contemporanilor, dânsul invocă pe Hristos Domnul ca model pentru
omul din toate timpurile şi zicea:
„În lumea noastră, marcată de iubirea de sine, izvor al păcatului şi al
morţii, Iisus a adus lepădarea de sine, starea de jertfă, izvor al vieţii, al
Învierii, a adus mântuirea noastră, ne-a adus viaţa.”
Părintele Galeriu a fost unul dintre cei mai mari predicatori şi teologi
ortodocşi români din secolul al XX-lea, având mereu o ţinută academică. Marele gânditor creştin Petre Ţuţea spunea: „Părintele Galeriu,
când vorbeşte, te conectează la Dumnezeu”. Atât la biserica „Sfântul
Silvestru” din Bucureşti, cât şi în amfiteatre sau săli de conferinţe, unde
vorbea dânsul, numeroşi credincioşi de rând, studenţi sau intelectuali
erau prezenţi, uneori dorind să fie cât mai în preajma părintelui, care
avea mereu un sfat sau un cuvânt de mângâiere pentru fiecare. Am
putea spune că era un predicator al iubirii, căci întotdeauna avea chipul şi cuvântul părintelui iubitor, îndemnând la iubire faţă de orice
semen al nostru. În acest sens părintele spunea: „Revelaţia ne învaţă că
Dumnezeu este dragoste. Existenţa îşi are începutul, deasemenea, în
dragoste ca dar al lui Dumnezeu. Răscumpărarea şi naşterea noastră
din nou s-au făcut tot prin dragoste, o dragoste atât de mare, încât a
dus la jertfa Fiului lui Dumnezeu. Semnele Răscumpărării trebuie să
reveleze în cele din urmă şi în noi chipul lui Dumnezeu, această realitate fundamentală, pentru a putea spune: omul este dragoste.”
Părintele Galeriu a avut însă de înfruntat şi cerbicia comuniştilor, care
i-au produs multe suferinţe neştiute şi nespuse celorlalţi şi cu toate astea,
el nu i-a urât niciodată pe comunişti, îndurând suferinţa în tăcere. La 12
noiembrie 1949, părintele Galeriu a fost arestat de Securitate, apoi condamnat la trei luni închisoare pentru ascunderea unui lider politic liberal
din Prahova. Din acest motiv autorităţile s-au confruntat cu protestele
credincioşilor de la Biserica „Sfântul Vasile” din Ploieşti, care îşi apreciau
şi iubeau păstorul. Un alt moment greu pentru părintele Constantin Galeriu a fost în 1952. În celebra noapte a „Adormirii Maicii Domnului”,
părintele a fost arestat şi trimis în ancheta Securităţii din Ploieşti, fiind
acuzat pentru activitatea depusă în PNL-Bejan, ca membru al delegaţiei
continuare în pagina 15
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u 100 de ani în urmă, peste 100.000 de oameni din toate colțurile
României se îndreptau către Alba Iulia, pentru a asista la desăvârșirea celui mai puternic act din istoria României. Cu entuziasm și
inimi însuflețite de dragoste de țară, românii au venit să dea mână cu
mână într-o țară unită. După terminarea primului război mondial,
poporul român a reușit să valorifice contextul mișcării de eliberare a
popoarelor din Europa și a consfințit propria eliberare și unire, în „Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia”.
Adunarea de la Alba Iulia s-a ținut într-o atmosferă de sărbătoare.
Aici au venit 1.228 de delegați oficiali, din toate cele 130 de cercuri
electorale și din toate cele 27 de comitate românești, episcopi, oameni
de cultură, care au proclamat, la unison, „deplina libertate națională”,
„votul obștesc, direct și egal”, „libertatea presei”, dar și reforme în mai
multe domenii ale vieții.
Pe lângă oficialități, la Alba Iulia au venit români de peste tot, de peste Carpaţi, cu trenul, cu căruţele, călare, pe jos, îmbrăcaţi în haine de
sărbătoare, cu steaguri tricolore, cu table indicatoare a comunelor ori
a ţinuturilor de unde proveneau, în cântări şi plini de bucurie. Peste o
sută de mii de oameni s-au adunat în această zi spre a fi de faţă la actul
cel mai măreţ al istoriei românilor.
Marea Unire a tuturor românilor a fost împlinită în miezul zilei de 1
decembrie 1918, când cele 1.228 de semnături s-au așternut pe Rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia.
Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918
I. Adunarea Naţională a tuturor Românilor din Transilvania, Banat şi
Ţara Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba-Iulia în ziua de 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918, decretează unirea acelor
români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România. Adunarea
Naţională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al naţiunii române la
întreg Banatul cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre.
II. Adunarea Naţională rezervă teritoriilor sus indicate autonomie provizorie până la întrunirea Constituantei aleasă pe baza votului universal.
III. În legătură cu aceasta, ca principii fundamentale la alcătuirea
noului Stat Român, Adunarea Naţională proclamă următoarele:
1.Deplină libertate naţională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra şi judeca în limba sa proprie prin
indivizi din sânul său şi fiecare popor va primi drept de reprezentare
în corpurile legiuitoare şi la guvernarea ţării în proporţie cu numărul
indivizilor ce-l alcătuiesc.
2. Egală îndreptăţire şi deplină libertate autonomă confesională pentru
toate confesiunile din Stat.
3. Înfăptuirea desăvârşită a unui regim curat democratic pe toate tărâmurile vieţii publice. Votul obştesc, direct, egal, secret, pe comune, în
continuare din pagina 14
permanente în anul 1946. Din acest motiv a primit o detenţie administrativă de 60 de luni de muncă obligatorie. Începând cu 16 ianuarie
1953 a prestat muncă obligatorie la colonia Peninsula-Valea Neagră
de la Canal, apoi din 13 octombrie acelaşi an a fost mutat la centrul
de triere Văcăreşti de la Bucureşti. A fost însă eliberat la 23 octombrie
acelaşi an, revenind în mijlocul familiei şi a păstoriţilor săi de la Biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din Ploieşti.
Părintele Galeriu s-a dăruit întreaga viaţa celorlalţi, pe care i-a
slujit cu dragoste, ştiind că aşa poate sluji Domnului Hristos. El
şi-a purtat crucea vieţii cu bucurie şi smerenie, ştiind că Dum-

mod proporţional, pentru ambele sexe, în vârstă de 21 de ani la reprezentarea în comune, judeţe ori parlament.
4. Desăvârşită libertate de presă, asociere şi întrunire, libera propagandă a tuturor gândurilor omeneşti.
5. Reforma agrară radicală. Se va face conscrierea tuturor proprietăţilor, în special a proprietăţilor mari. În baza acestei conscrieri, desfiinţând fidei-comisele şi în temeiul dreptului de a micşora după trebuinţă
latifundiile, i se va face posibil ţăranului să-şi creeze o proprietate (arător, păşune, pădure) cel puţin atât cât o să poată munci el şi familia lui.
Principiul conducător al acestei politici agrare e pe de o parte promovarea nivelării sociale, pe de altă parte, potenţarea producţiunii.
6. Muncitorimei industriale i se asigură aceleaşi drepturi şi avantagii,
care sunt legiferate în cele mai avansate state industriale din Apus.
IV. Adunarea Naţională dă expresie dorinţei sale, ca congresul de
pace să înfăptuiască comuniunea naţiunilor libere în aşa chip, ca
dreptatea şi libertatea să fie asigurate pentru toate naţiunile mari şi
mici, deopotrivă, iar în viitor să se elimine războiul ca mijloc pentru
regularea raporturilor internaţionale.
V. Românii adunaţi în această Adunare Naţională salută pe fraţii lor
din Bucovina, scăpaţi din jugul Monarhiei austro-ungare şi uniţi cu
ţara mamă România.
VI. Adunarea Naţională salută cu iubire şi entuziasm liberarea naţiunilor subjugate până aici în Monarhia austro-ungară, anume naţiunile: cehoslovacă, austro-germană, iugoslavă, polonă şi ruteană
şi hotărăşte ca acest salut al său să se aducă la cunoştiinţa tuturor
acelor naţiuni.
VII. Adunarea Naţională cu smerenie se închină înaintea memoriei
acelor bravi români, care în acest război şi-au vărsat sângele pentru
înfăptuirea idealului nostru murind pentru libertatea şi unitatea naţiunii române.
VIII. Adunarea Naţională dă expresiune mulţumirei şi admiraţiunei
sale tuturor Puterilor Aliate, care prin strălucitele lupte purtate cu
cerbicie împotriva unui duşman pregătit de multe decenii pentru
război au scăpat civilizaţiunea de ghiarele barbariei.
IX. Pentru conducerea mai departe a afacerilor naţiunei române din
Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, Adunarea Naţională hotărăşte instituirea unui Mare Sfat Naţional Român, care va avea toată
îndreptăţirea să reprezinte naţiunea română oricând şi pretutindeni
faţă de toate naţiunile lumii şi să ia toate dispoziţiunile pe care le va
afla necesare în interesul naţiunii.
Unirea a fost proclamată la 1 Decembrie 1918, prin Rezoluţia Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia. A urmat recunoaşterea pe căi diplomatice
şi consfinţirea ei prin Tratatul de Pace de la Trianon, abia pe 4 iunie 1920.
nezeu îl întăreşte să o poarte. Într-un cuvânt al său, părintele
spunea: „Înainte de a-ţi da crucea pe care o duci, Dumnezeu a
privit-o cu ochii Săi cei preafrumoşi, a examinat-o cu raţiunea Sa
dumnezeiască, a verificat-o cu dreapta Sa neajunsă, a încălzit-o în
inima Sa cea plină de iubire, a cântărit-o cu mâinile Sale pline de
afecţiune, ca nu cumva să fie mai grea decât o poţi duce. Şi după
ce a măsurat curajul tău, a binecuvântat-o şi ţi-a pus-o pe umeri.
Deci o poţi duce! Ţine-o bine şi urcă pe Golgota spre Înviere!”
Dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a rânduit un aşa dascăl de teologie, care a format multe generații pentru slujirea Bisericii.
Pr. Romică-Nicolae Enoiu
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SFINȚII, PRIETENII LUI DUMNEZEU ȘI AI COPIILOR
D

„ acă vă doriți să ajungeți sfinți trebuie să nu faceți păcate”, ne
spune Adelina Iorgulescu, elevă în clasa a VI-a la Școala Gimnazială
„Eugen Barbu” din Bucureşti. Copiii sunt aproape de sfinți prin inocența vârstei și îi percep, cu inima lor, ca pe prieteni ai lui Dumnezeu.
Dar și ai oamenilor aflați în necazuri și nevoi. Unii dintre ei știu că
„e bine să te rogi la Dumnezeu, pentru că poate a doua zi ți se va
întâmpla ceva frumos”, așa cum afirmă Alina Ilie, elevă în clasa a V-a
la școala gimnazială mai sus amintită. Iată cum vorbesc și alți copii
despre sfinți și sfințenie.
„După mine, un sfânt înseamnă un om aproape de Dumnezeu. Și
noi, oamenii obișnuiți, putem deveni sfinți dacă trăim în rugăciune
și în post la fel ca sfinții. Trebuie să-i iertăm pe cei care ne greșesc și
să facem fapte bune. Sfinții L-au ascultat și L-au slujit pe Dumnezeu,
iar El i-a răsplătit cum se cuvine. Sfinții au crezut în Dumnezeu și
au făcut așa cum a spus El.” (Cristian Maftei, clasa a VI-a, Școala
Gimnazială Nr. 179)
„Sfinții au fost prietenii lui Dumnezeu, au fost oameni ca noi, au avut
o viață curată. Sfinții pun o vorbă bună la Dumnezeu pentru noi. Sfinții ne ajută atunci când ne este greu și când avem probleme. Fiecare
dintre noi putem deveni sfinți atâta timp cât renunțăm la păcate și Îl
ascultăm pe Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat pentru a deveni sfinți.”
(Andreea Militaru, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Eugen Barbu”)
„Sfinții au fost oameni care au avut o viață curată. Când moaștele
acestora au fost găsite, acestea miroseau a mir și erau intacte. Sfinții
sunt prietenii lui Dumnezeu și Îl ajută pe Acesta să ne apere. Dacă vă
doriți să ajungeți sfinți, trebuie să nu faceți păcate sau dacă nu se poate să ajungeți sfinți, măcar fiți buni pentru a ajunge în Rai.” (Adelina
Iorgulescu, clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Eugen Barbu”)
„Eu cred despre sfinți că sunt speciali, ne ajută când avem nevoie de
ajutor. Eu doresc și mă rog ca toți oamenii să fie buni ca să fie pace.”
(Cezar Mandu, clasa a V-a, Școala Gimnazială „Eugen Barbu”)
„Un sfânt înseamnă să fii un om curat la suflet, să ajuți oamenii săraci, nevoiași, și mai ales pe cei bolnavi. Un sfânt nu trebuie neapărat
să primească ceva dacă a ajutat un om.” (Rareș Militaru, clasa a V-a,
Școala Gimnazială „Eugen Barbu”)
„Eu cred că oamenii sfinți fac fapte bune și au grijă de oamenii de pe
stradă. Mereu când mă rog la Dumnezeu, a doua zi dorința se împlinește. Dumnezeu ne împlinește mereu dorințele numai dacă suntem
cuminți. Pe stradă sau la școală întâlnesc mereu oameni fără suflet
și văd rar oameni care au suflet și ajută pe alții. Am vorbit de Dumnezeu pentru că este Stăpânul nostru pe Pământ. Crede în Dumnezeu!” (Alina Ilie, clasa a V-a, Școala Gimnazială „Eugen Barbu”)
„De-a lungul timpului, pe Pământ au existat mulți sfinți care au făcut multe minuni și încă fac. Eu, de exemplu, când eram internat la
spital, foarte bolnav, seara m-am rugat la Sfântul Nectarie în acest
fel: «Sfinte Nectarie, sunt Andrei, am 11 ani, și am auzit de la mama
multe minuni pe care le-ai făcut, și aș vrea, chiar dacă am fost rău, să
mă ajuți să mă vindec. Amin.» A doua zi am putut pleca acasă deoarece m-am vindecat. (...) Dacă aș fi un sfânt, aș opri certurile sau, în
câteva cuvinte, aș face pământul o planetă pașnică, fără oameni răi,
fără războaie și fără certuri. Deși știu că nu sunt sfânt, eu voi spera ca
pe planeta Pământ să existe pace. Doamne ajută!” (Andrei Cristian
Guțescu, clasa a V-a, Școala Gimnazială „Eugen Barbu”)
„Omul este creat după chipul lui Dumnezeu și trebuie să dobândească asemănarea cu El. Mântuitorul Iisus Hristos a spus celor cărora
le-a adus învățătura Lui: «Fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru Cel

ceresc desăvârșit este». Oamenii au de la Dumnezeu
libertatea de a alege felul în
care își trăiesc viața, adică
dacă respectă poruncile și
învățătura Mântuitorului
sau dacă sunt nepăsători.
Li s-a spus și faptul că viața sufletului după moartea
omului depinde de felul
în care își trăieşte viața pe
pământ. Împlinirea poruncilor prin comportamentul
nostru are ca răsplată lumina, liniștea, frumusețea
Raiului. Nerespectarea poruncilor și toate răutățile
făcute pe pământ au drept
consecință suferința sufletului în viața de dincolo.
Un proverb românesc spune: «După faptă și răsplată!» Cei care
înțeleg aceste lucruri aleg să folosească timpul vieții pentru a dobândi curățenia minții și a inimii, ajutarea aproapelui, apropierea
de Dumnezeu prin rugăciune. Aceștia duc o viață de sfințenie și
devin sfinți. Viața de sfințenie nu este o viață tristă. Dimpotrivă, ea
dă pace sufletească, liniște și bucurie permanentă în mijlocul semenilor noștri. Dumnezeu S-a jertfit pentru noi pentru că dorește
ca toți să devenim sfinți.” (Andreea Oprea, clasa a VI-a A, Școala
Gimnazială Nr. 179)
„Sfințenia este o fărâmă de fericire în sufletul fiecărui om. Ea iese
la iveală atunci când facem fapte bune. Să fii sfânt este un lucru
incredibil. Nu toți pot ajunge așa. Trebuie să fii deosebit, să faci
fapte deosebite, să te bucuri de fiecare gest frumos pe care ți-l fac
ceilalți și să faci și tu la fel.” (Crina-Maria Alexandrescu, clasa a
VI-a, Școala Gimnazială Nr. 179)
„În opinia mea, sfinții sunt persoane oarecare, care, prin intermediul rugăciunilor și al faptelor bune, au ajuns să ajute lumea,
astfel fiind apreciate de Dumnezeu. Eu văd sfinții ca pe niște eroi,
persoane care fac miracole și fapte bune. Oricine poate fi un sfânt,
dar nu toată lumea înțelege că trebuie făcute fapte uimitoare și
bune și că le trebuie credință în Dumnezeu și mai ales dragoste
față de Dumnezeu. Consider că sfințenia este o calitate dobândită
de persoanele apreciate de Dumnezeu, deoarece au făcut fapte din
milă și dragoste atât față de El, cât și față de semenii lor.” (Maria
Boghiu, clasa a VI-a C, Școala Gimnazială Nr. 179)
„Sfinții reprezintă oameni binecuvântați de Dumnezeu care au
ajuns în gradul de sfințenie și care au puterea de a săvârși diverse
minuni. Sfinții sunt oameni foarte apropiați de Dumnezeu și de
tot ce reprezintă lucrul sfânt, care au trăit o viață duhovnicească și
care s-au jertfit pentru apărarea credinței.” (Daniela Puțaru, clasa
a VII-a, Școala Gimnazială „Eugen Barbu”)
(Texte adunate de profesorul de religie Ioan-Răzvan Stoica, Școlile
Gimnaziale Nr. 179 și „Eugen Barbu” din Bucuresti)
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Colinda sau istoria cântată a înomenirii Fiului lui Dumnezeu

I

storia colindelor – aceste fascinante creaţii populare care au legănat
pruncia noastră, a părinţilor şi a bunicilor noştri – nu vine pe calea
cărţii, a bibliotecii, ci pe calea străveche a drumului bătătorit de tălpile strămoşilor noştri, timp de aproape două mii de ani. Strămoşi care
umblau şi colindau din casă în casă, din familie în familie, anunţând
vestea cea mântuitoare a întrupării Mântuitorului lumii.
Se apropie sărbătoarea Naşterii Domnului, pe care poporul românesc
o aşteaptă într-un mod cu totul special. Orice eveniment deosebit cade-se
a fi primit cu pregătire. Doar dacă ne gândim la marele praznic al Învierii
Domnului, Biserica a rânduit o săptămână specială, cea a Sfintelor Pătimiri,
ca să ne desluşească neîndoielnic sensurile Jertfei Mântuitorului dăruite
nouă prin Cruce şi Înviere şi să ne pregătească a-L întâlni pe Hristos ridicat
din morţi. În preajma Crăciunului, pregătirea aceasta nu s-a făcut printr-o
perioadă liturgică bine determinată, ci poporul credincios şi-a statornicit-o
prin tradiţia cântărilor populare religioase, textele lor lămurindu-ne taina
înomenirii Fiului lui Dumnezeu. Le-ascultăm cu bucurie, dar de multe ori
nu prea le înţelegem mesajul sau ne rezumăm să apreciem doar execuţia liniei melodice. Versurile lor simple, dar fascinante deopotrivă ascund o teologie adâncă, înfăţişată în strai de cuvânt ales. De fapt, ele se dovedesc o continuare a slujbelor din Biserică – deoarece bunul creştin de odinioară, ajuns
acasă de la dumnezeiasca Liturghie, unde a auzit, din Sfânta Evanghelie ori
din predica preotului, istoria întrupării şi Naşterii Mântuitorului nostru, la
plăpânda lumină a opaiţului, candelei sau lumânării, încălzit de focul vetrei
humuit, a alcătuit poezii religioase de o sensibilitate aparte, strecurând în ele
adevăr evanghelic şi farmec artistic. Atât de mult s-a contopit sărbătoarea
Crăciunului cu obiceiul colindatului, încât fără acesta, praznicul preaslăvitei
Naşteri ar fi mai sărac. Le auzim an de an, suntem familiarizaţi, dar mai ales
încântaţi de ele, încât rareori ne-am pus problema să le desluşim istoricul şi
sensurile lor profunde.
Cântece care vestesc întruparea Mântuitorului lumii
Aşadar, de unde a început povestea colindului şi a colindatului? După mulţi
istorici şi etnografi, obiceiul colindatului trebuie căutat în Imperiul Roman,
în perioada precreştină a sa. Romanii numeau „calendae“ primele zile ale
fiecărei luni, când organizau festivităţi în cinstea unor zei, mergând din casă
în casă, intonând un fel de cântece rituale cu caracter augural: urări pentru fertilitate, rodire şi belşug. Acest obicei se practica şi la începutul anului
agrar ori la sfârşitul său, ba chiar şi toamna, în perioada culegerii recoltei.
Nu departe de acest ritual erau şi tracii, chiar dacii care, prin sărbători asemănătoare, îşi cinsteau zeii. În lumea romană erau foarte cunoscute festivităţile „calendelor“ lui Ianuar, închinate, după cum se ştie, străvechiului
zeu latin, Ianus Geminus, cel cu două feţe. Se pare că însăşi denumirea de
„colindă“ de aici provine.
Însă, odată ce poporul românesc, chiar în perioada plămădirii sale ca neam,
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l-a întâlnit pe Hristos, vechile colinde păgâne au fost încreştinate, textele
acestora fiind rezervate unor istorii biblice, cu precădere legate de întruparea şi naşterea Fiului lui Dumnezeu. Drumul de la „calendae“ la „colinde“
s-a parcurs, aşadar, în mai multe secole. Cântecele noilor „calende“, colinde,
nu mai preamăresc pe Ianus Geminus, nici pe tracul Dionisos, nici alte zeităţi, ci ele încep să vestească Naşterea Domnului, să facă urări creştineşti de
sănătate, de belşug şi de pace pentru anul nou.
Vasăzică istoria acestor fascinante creaţii populare, care au legănat pruncia
noastră, a părinţilor şi bunicilor noştri, nu vine pe calea cărţii, a bibliotecii, ci
pe calea străveche a drumului bătătorit de tălpile strămoşilor noştri, timp de
aproape două mii de ani, strămoşi care umblau şi colindau din casă în casă,
din familie în familie, anunţând vestea cea mântuitoare a întrupării Mântuitorului lumii. Ele aduc din imemoriale timpuri credinţa lor, întărindu-o şi
pe-a noastră în realitatea întrupării Celui veşnic născut din Tatăl. Nu putem
vorbi, aşadar, de vreo perioadă din istoria noastră ca neam în care românii
să nu fi colindat sau să nu fi fost colindaţi. Atât de firească se arăta tradiţia
colindatului, că foarte rar a fost contestată, iar cei ce îndrăzneau a o tăgădui
se arătau duşmani ai însăşi credinţei nestrămutate a românilor. Iată o dovadă în acest sens: un document datând din anul 1647 ni-l înfăţişează pe
pastorul Andreas Mathesius din Cergăul Mic, judeţul Alba, care se plânge
de un obicei împământenit printre românii „îndărătnici“ – de a colinda din
casă în casă în noaptea de Crăciun, refuzând să înveţe psalmi. Încercarea
pastorului de a „hărbătălui“ acest obicei a fost întâmpinată de o adevărată
zaveră din partea ortodocşilor, care l-au ameninţat cu plângere la cârmuire. Pe lângă informaţiile exacte despre practica colindatului, memorialul
pastorului Mathesius este o importantă mărturie a vechimii acestui obicei
românesc. Tot din secolul al XVII-lea avem o altă mărturie despre colinde,
de data aceasta din Muntenia: în notele sale de călătorie, arhidiaconul Paul
de Alep precizează că obiceiul colindatului se practica atât în Ajun, cât şi în
ziua de Crăciun, când prin târgurile Munteniei cete de colindători însoţiţi
de lăutari vesteau Naşterea lui Iisus.
Colindele, înscrise în Patrimoniul imaterial al UNESCO
Nici Moldova nu rămâne mai prejos: domnitorul cărturar Dimitrie Cantemir, în cartea Descriptio Moldaviae, face referire la tradiţia colindatului,
iar în Hronicul vechimii romano-moldo-vlahilor, autorul lansează o ipoteză interesantă cu privire la originea mult cunoscutului refren „Leru-i Ler“,
legându-l de numele împăratului roman Aurelian. Observăm că încă din
secolul al XVII-lea în cele trei Ţări Române colindatul era o tradiţie atât
de înrădăcinată în conştiinţa românilor, că orice încercare de a o zădărnici
însemna un atentat la credinţa lor.
Cât priveşte primele colecţii cunoscute, avem şi aici o adevărată epopee,
căci colinda a suscitat de timpuriu interesul iubitorilor de cultură şi frumos.
Amintim că o primă culegere de colinde s-a realizat tot în secolul al XVIII-lea,
la sfârşitul unei Catavasier tipărit la Râmnic, în 1747. Colindele inserate au
fost prefaţate de o succintă notă explicativă: „Aicea, la sfârşitul cărţii, puserăm şi stihirile ce le cântă copiii când umblă cu steaua, în seara naşterii lui
Hristos. Şi, cetitorule ce vei citi şi cu poetice vei socoti, şi de nu vor veni la
număr (silabisirile), bine să ştii că noi, precum le-am găsit, aşa le-am şi tipărit,
după cum s-au obicinuit a se cânta, şi n-am umblat a le număra“. A urmat
trudnica lucrare a renumiţilor folclorişti, teologi şi muzicologi români, care
a dat naştere la numeroase colecţii de colinde, depozitare a unei inegalabile
creaţii de secole a poporului român dreptcredincios, închinată praznicului
Naşterii Domnului Hristos. Recunoscându-se valoarea inestimabilă a colindelor româneşti, precum şi tradiţia colindatului în cete, UNESCO a trecut
străvechiul obicei în Patrimoniul său imaterial, începând cu anul 2013.
Arhim. Mihail Daniliuc

CATEHISM - DESPRE DRAGOSTEA CREŞTINĂ

C

are sunt cele trei virtuţi teologice? Pentru dobândirea mântuirii şi fericirii veşnice, credinciosul, pe lângă credinţă şi nădejde, are neapărată trebuinţă şi de dragoste, care este a treia şi cea
mai mare virtute teologică.
Prin credinţă, credinciosul primeşte şi îşi însuşeşte adevărurile mântuitoare descoperite de Dumnezeu şi propovăduite de sfânta noastră
Biserică Ortodoxă; prin nădejde credinciosul aşteaptă cu deplină
încredere ca Dumnezeu să aducă la îndeplinire tot ce i-a făgăduit
pentru mântuirea sa; prin dragoste însă el intră în cea mai strânsă
comuniune de viaţă cu Dumnezeu, îl îmbrăţişează cu toate puterile
sufletului său şi-I împlineşte voia Sa cea atotsfântă, precum citim în
Sfânta Scriptură: “Dumnezeu este iubire şi cel ce rămâne în iubire
rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în el” (I Ioan 4, 16).
Ce este dragostea?
În înţeles larg, dragostea este năzuinţa omului spre tot ce este bun
şi frumos sau vrednic de dorit. Aceasta năzuinţă este sădită de
Însuşi Dumnezeu în firea omului, la creare, şi de aceea se numeşte
dragoste firească. În temeiul acestei năzuinţe, omul tinde din fire
spre Dumnezeu, Creatorul şi Susţinătorul său, socotindu-L bunul
său cel mai mare. Dar cum, prin păcatul strămoşesc, firea omului
a fost slăbită în puterile ei, numai cu dragostea firească omul nu
poate lucra nimic pentru mântuirea sa, căci spune Mântuitorul:
“fără Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15, 5). De aceea, pentru
mântuirea sa, creştinul are neapărată trebuinţă de dragoste care
să lucreze cu putere de sus, adică de dragostea supra-firească, de
dragostea creştină sau de dragostea ca virtute teologică.
Ce este dragostea creştină?
Dragostea creştină este puterea dumnezeiască revărsată prin
Sfânta Taină a Botezului în sufletul creştinului, prin care acesta
are năzuinţa adâncă şi curată către Dumnezeu, bunul său cel mai
înalt, doreşte din toate puterile sufletului unirea cu El şi are voinţa
hotărâtă de a împlini voia Lui atotsfântă, jertfind, în caz de nevoie,
orice bun pământesc. Dragostea creştină este de la Dumnezeu (I
Ioan 4, 7) şi este dată omului în dar, precum spune Sfântul Apostol
Pavel: “Iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin
Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă.” (Romani 5, 5).
Dragostea este cea mai mare virtute, am putea spune chiar că este
izvorul şi sufletul tuturor virtuţilor creştine, fiindcă toate celelalte
virtuţi trăiesc cu adevărat şi rodesc binefăcător în viaţa creştinului numai când sunt luminate şi încălzite de dogoarea arzătoare a
dragostei. Adevărul acesta îl arată atât de minunat Sfântul Apostol
Pavel în acel pe drept numit “imn al dragostei creştine”, pe care-l
găsim în capitolul al 13-lea din Epistola I-a către Corinteni: “De aş
grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi de aş avea darul
proorociei şi toate tainele le-aş cunoaşte, şi orice ştiinţă, şi de aş
avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic
nu sunt. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca
să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte… Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea, dragostea. Iar mai mare dintre
acestea este dragostea” (I Corinteni 13, 1-3, 13).
Deci, dragostea este mai presus de toată ştiinţa şi cunoştinţa, este mai
mare chiar decât celelalte două virtuţi teologice: credinţa şi nădejdea.
Fără puterea dragostei, credinţa slăbeşte, căci credinţa “este lucrătoare
prin dragoste” (Galateni 5, 6), iar nădejdea se ofileşte şi scade mereu.
Catehism Ortodox/PER

Din raiul cel luminos
Din Raiul cel luminos
A plecat astăzi Hristos
Înconjurat de îngeraşi
Ca să-Și caute lăcaş.
Soare, luna, mii de stele,
Strălucesc mai cu putere
Toate-n lume au săltat
De Domnul când au aflat.
Numai omul păcătos
Le-a făcut toate pe dos
El uşa a încuiat,
Sălaş Domnului n-a dat.
Iară noi astăzi venim,
Oameni buni, să vă vestim
Că astăzi ni S-a născut
Domnul nost’ pe-acest pământ.
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Sfântul Nicolae, rugător și mijlocitor către Dumnezeu pentru noi
„O, Sfinte Părinte Nicolae, mare făcător de minuni, ocrotitorul și dăruitorul celor în
nevoi și în necazuri, pe cei ce cu bună nădejde aleargă la tine, grăbește a-i ajuta. Sprijinitor fii turmei lui Hristos împotriva vrăjmașilor care umblă să o prade și tot sufletul
creștinesc păzește-l prin sfintele tale rugăciuni, ca unul ce ești măsură în veac a sfințeniei
dreptmăritoare. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați ce ședeau în temniță, izbăvindu-i
de mânia împăratului și de ascuțișul sabiei, așa ne miluiește și pe noi, care cu mintea, cu
cuvântul și cu lucrul ne aflăm în bezna păcatelor, ca să nu cădem sub mânia lui Dumnezeu și sub veșnica osândă. Așa, Sfinte Părinte Nicolae, fii reazem puținătății noastre,
ca la mijlocirile tale să primim de la Hristos Îndurătorul viață lină și curată în veacul
acesta, iar în veacul de apoi printre cei de-a dreapta lui Dumnezeu să ne numărăm, cu
îngerii și cu sfinții preamărind pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh. Amin!”
Avându-l patron şi ocrotitor al parohiei noastre pe Sfântul Ierarh Nicolae († 6 decembrie 343), să-l chemăm mereu în rugăciunile noastre personale şi cele de obşte, căci
avem multe mărturii despre mijlocirile sale către Dumnezeu şi împlinirea celor cerute.
Să-i cerem Sfântului Nicolae ajutor spre dobândirea unui locaş de închinare propriu,
fiindcă obştea românilor ortodocşi din Zürich are mare nevoie de o biserică, pentru a-L
slăvi pe Dumnezeu.
Ne vom bucura și anul acesta de sărbătoarea Sfântului Nicolae în duh de rugăciune și
înălțare sufletească, având în mijlocul nostru un Ierarh al Mitropoliei, care ne va binecuvânta și ne va rosti cuvânt de învățătură. Programul sărbătorii hramului va fi: Sâmbătă 08 dec., ora 17.00 Spovedaniei; ora 18.00 Vecernia
cu Litie și cuvânt al ierarhului; Duminică 09 dec., ora 9.15 Utrenia ; ora 10.00 Sfânta Liturghie arhierească; ora 13.00 Agapă, concert de
colinde și serbarea copiilor de Moș Nicolae.
Pr. Romică-Nicolae

Parohia noastră are nevoie de o biserică proprie şi în acest scop s-a deschis un cont bancar special.
DEVENIŢI CTITORI, SPRIJININD ACHIZIŢIONAREA UNEI BISERICI ORTODOXE ROMÂNE ÎN ZÜRICH!
Donațiile se fac în contul:
CREDIT SUISSE - IBAN: CH31 0483 5035 8248 3100 2, SWIFT / CRESCHZZ80A
Für eine rumänische Kirche in Zürich

Mulțumim călduros FAMILIEI PRINCIARE STURDZA pentru imprimarea gratuită a
Revistei noastre parohiale.
Parohia Ortodoxă Română Sfântul Nicolae din Zürich

Regensdorf

Wehntalerstrasse 451, CH-8046, Zürich, c/o Pfarrei St. Katharina
www.bor-zh.ch
PREOT PAROH ROMICĂ-NICOLAE ENOIU
Tel./Fax: +41 52 3435491; Natel: +41 76 5120452;
Email: r-enoiu@gmx.ch

Slujbele se săvârşesc în Cripta Bisericii Catolice St. Katharina din Zürich.
De la Gara Centrală (Hauptbahnhof) Zürich cu tramvaiul 11 (în direcţia Auzelg)
până la stația Radiostudio, din această stație cu troleibuzul 32 (în direcţia Holzerhurd), se coboară la staţia Einfangstrasse (care se află în faţa Bisericii).
Cu automobilul: Autostrada A1, fie venind din direcţia St. Gallen-Winterthur, fie
venind din direcţia Bern-Aarau-Basel, se urmează ieşirea „Zürich-Affoltern“(61),
apoi se ajunge chiar pe Wehntalerstrasse şi se urmăreşte numărul 451, care se află
pe partea dreaptă a străzii (în direcţia de mers).
Şcoala Parohială: În fiecare duminică la orele 10.30 (cu excepția vacanțelor
școlare). Contact Email: scoalaparohiala.zurich@yahoo.com
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Donații, contribuții:
IBAN: CH85 0483 5035 8248 3100 0, SWIFT/BIC: CRESCHZZ80H,
Konto: 80-500-4, Rumänisch-Orthodoxe Kirchgemeinde St. Nikolaus, Wehntalerstr. 451, 8046 Zürich
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Pr. Romică-Nicolae Enoiu, Iulia Cârjeu, Milica Enoiu, Simona Blaja, Monica Drăgan, Alina Balan
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