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SÃRBÃTORILE
DE IARNÃ

S
ãrbãtorile de iarnã
încep odatã cu
terminarea Postului

Crãciunului ºi þin pânã la Sfântul
Ion.

Este o perioadã bogatã în
obiceiuri diferite de la o zonã la
alta, având în centru marile
sãrbãtori creºtine prãznuite în
aceastã perioadã.

ªi pentru noi, locuitorii
comunei Mehadia, sãrbãtorile de
iarnã reprezintã un moment unic
în an, încãrcat de tradiþii seculare
care ne definesc ca naþiune
creºtinã. De sãrbãtori punem de o
parte greutãþile de zi cu zi ºi ne

îndreptãm mai mult cãtre cei din
jurul nostru, ne bucurãm de
Naºterea Domnului ºi de Anul
Nou alãturi de familie ºi de
prieteni. În aceastã perioadã sã
fim mai buni, mai uniþi ºi mai
fericiþi pentru ceea ce suntem.

În preajma Crãciunului,
când totul e tradiþie ºi bucurie,
doresc sã le aduc în dar tuturor
gândul bun care sã ne dea
speranþã ºi sã fim cu toþii mai
iubitori, mai îngãduitori, mai
iertãtori, iar sãrbãtoarea Naºterii
Domnului sã ne aducã tuturor
pace ºi armonie.

Se spune cã de Crãciun,
oamenii devin mai buni, mai
înþelegãtori unii faþã de alþii.

Eu cred cã oamenii sunt
buni tot timpul anului, numai
alergãturile de zi cu zi îi fac
uneori sã-ºi uite de suflet. Aºa cã
le doresc tuturor locuitorilor

comunei noastre momente
preþioase de liniºte cu bucurii
adevãrate în familie ºi, de aici, cu
inimã deschisã sã gãseascã
puterea de a dãrui.

Sfintele Sãrbãtori sã vã
gãseascã sãnãtoºi ºi bucuroºi
alãturi de cei dragi!

Vã doresc un An Nou mai
bun, cu necazuri mai puþine, cu
mai multã speranþã ºi încredere cã
ne va fi tuturor mai bine.

Vã urez tuturor „Sãrbãtori
fericite” ºi un An Nou plin de
realizãri!

LA MULÞI ANI!

Primar,

Iancu Panduru

mailto:vestea.de.mehadia@gmail.com
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D
incolo de semnificaþia

p ro fund  re l ig ioa sã ,

Naºterea Domnului –

Crãciunul, este pentru

omul nostru un prile j se

manifestare a  bucurie i, a

speranþei. Este sãrbãtoarea

bucuriei, a liniºtii sufleteºti ºi

pãcii, este acel moment din an

când oamenii uitã de supãrãri ºi

se strãduiesc sã dea la ivealã tot

ce au mai bun ºi mai pur în

sufletul lor.

De-a lungul timpului, omul din

popor a marcat sãrbãtoarea

Naºterii Domnului printr-o serie

de manifestãri încãrcate cu

profunde semnificaþii în viaþa

comunitãþii.

Dintre datinile ºi obiceiurile

tradiþionale s-au pãstrat urãrile,

colindele, teatrul popular. Din

pãcate, altãdatã obiºnuite în

comunitatea sãteascã a comunei

noastre multe dintre aceste

obiceiuri au dispãrut.

Un obicei întâlnit ºi astãzi este

„umblatul cu colinda”, practicat de

copii, care pornesc din casã în

casã, cu trãistuþe (chesuri) dupã

gât, sau mai nou cu pungi de

plastic în mâini. Intrând în casa

gospodarului, aceºtia cântã: „Bunã

sara lui Ajun/Într-un ceas bun! /Daþi

colacu ºi cârnatu/Sã mã duc la

altu”. Ultimele versuri ale colindei

trimit, pentru cei din Mehadia, la un

obicei care se practicã ºi astãzi:

Împãrþitul din ziua Crãciunului,

când se face schimb de colaci ºi

cârnaþi între vecini ºi rude. Se pare

cã acest obicei este unic în

aceastã parte de þarã.

Seara Ajunului este marcatã de

grupuri de tineri care prin cântece

vestesc naºterea Pruncului. Cele

mai frecvente cântece cu conþinut

religios – „Trei pãstori se întâlnirã”,

„Steaua sus rãsare”, „O, ce veste

minunatã” umplu satul cu melodiile

lor, iar cuvintele acestora trezesc

în sufletele ascultãtorilor gânduri ºi

sentimente pline de uimire ºi

b u cu r ie  p e n t ru  p ro s lã v i re a

Pruncului Sfânt.

Colindãtorii sunt rãsplãtiþi cu daruri:

mere, nuci, colãcei, dar ºi dulciuri.

Aceste daruri au o profundã

semnificaþie creºtinã ºi precreºtinã.

Colãceii sunt simbolul grâului,

expresie a rodniciei pãmântului,

dar este, în acelaºi timp, ºi 

simbolul „trupului Domnului” din

Sfânta Împãrtãºanie, iar prin forma

lor rotundã – ca ºi colacul de

Crãciun, ei amintesc de forma

discului solar, celebrat prin jertfe

alimentare în credinþele precreºtine

legate de cultul Soarelui. Merele

amintesc de rãscumpã rarea

pãcatului originar, iar nucile, prin

miezul lor, întruchipeazã Crucea

Domnului.

În alte zone din þarã se mai colindã

cu „Capra” (era, pânã nu demult,

obiºnuit ºi la noi). Jocul Caprei

este un obicei strãvechi în care se

îmbinã ritualuri precreºtine de

fecunditate cu cele creºtine. Pentru

civilizaþiile precreºtine, animalul era

un simbol al fecunditãþii ºi al

regenerãrii, deoarece ea naºte, de

obicei doi, sau chiar trei iezi, nu

este pretenþioasã, se întreþine uºor

ºi este rezistentã la boli. Pentru

creºtini, ea este întruchiparea

diavolului, fiind neastâmpãrata ºi

pusã pe rele.

În credinþa popularã, în seara de

Ajun cerurile se deschid ºi omul

are ºansa de a privi spre slava lui

Dumnezeu. Prin colinde ºi cântece

de stea g lo r if icã  Naº te rea

Pruncului Iisus, cu credinþa cã poþi

obþine un plus de noroc ºi

sãnãtate, de belºug .

Gruia Cinghiþã:  B U CU R IA  CR{CIU N U LU I

COLINDÃTORII

Cad fulgii mari încet zburînd                           

ªi-n casã arde focul,

Iar noi pe lîngã mama stînd

De mult uitarãm jocul.

De mult ºi patul ne-aºtepta,

Dar cine sã ne culce?

Rugatã, mama repeta,

Cu glasul rar ºi dulce,

Cum sta pe paie-n frig Hristos

În ieslea cea sãracã,

ªi boul cum sufla, milos,

Cãldurã ca sã-i facã,

Drãguþ un miel cum i-au adus

Pãstorii de la stînã

ªi îngeri albi cîntau pe sus

Cu flori de mãr în mînã.

ªi-auzi! Rãsar cîntãri acum,

Frînturi dintr-o colindã,

ªi vin mereu, s-opresc în drum,

S-aud acum în tindã – 

Noi stam cu ochii pironiþi

ªi fãrã de suflare;

Sunt îngerii din cer veniþi

Cu Lerui Domnul Mare! 

Ei cîntã-înãlþãtor ºi rar

Cîntãri de biruinþã,

Apoi se-ntorc ºi plîng amar

De-a Iudei necredinþã,

De spini, de-ostaºi, ºi c-a murit...

Dar s-a deschis mormîntul

ªi El acum e-n cer suit

ªi judecã pãmîntul.

ªi pînã nu tãceau la prag,

Noi nu vorbeam nici unul – 

Sãrac ne-a fost, dar cald ºi drag         

În casa-ne Crãciunul.

ªi cînd tîrziu ne biruia,

Pe vatra caldã, somnul,

Prin vis vedeam tot flori de mãr

ªi-n faºe, mic, pe Domnul.

George Coºbuc
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DOR DE CRÃCIUN

“ Colindele de Crãciun sunt bogãþia

sufletului ºi zâmbetul îngerilor.” 

( Betty Marcovici )

C
lipele magice ale copilãriei,

slujba de la bisericã ºi

colindatul prin sat, bradul

împodobit, mirosul de cozonaci ºi de

vin fiert cu scorþiºoarã, bucuria de pe

feþele oamenilor, blândeþea din glasul

mamei, familia împreunã în jurul

mesei, omul de zãpadã din grãdina

bunicii, toate acestea semnificã

pentru mine Crãciunul. Aºa era de

fapt Crãciunul copilãriei mele: fãrã

cadouri, deoarece nu se gãseau prea

multe în acele vremuri. Însã, uitându-

mã în urmã, nici nu mi-aº fi dorit sã

fi fost altfel. Am cunoscut magia ºi

am trãit-o intens. Nimic nu se poate

compara cu imaginea Crãciunului din

sufletul meu. 

Trãind într-o lume atât de grãbitã,

împovãraþi de griji, câþi dintre noi

mai simt azi aceastã magie a

Crãciunului? Întreaga omenire

sãrbatoreºte Crãciunul. Dar ce

înseamnã de fapt Crãciunul? În zilele

noastre, toatã lumea pune la loc de

cinste Moºul, bradul, instalaþiile ºi sã

nu uitãm cadourile.  Decembrie s-a

transformat într-o  lunã comercialã, o

lunã a cadourilor, a luminilor din ce

în ce mai colorate, o lunã a bucatelor

alese, a opulenþei, pentru unii, a

deziluziilor pentru alþii…Adevãrata

sãrbãtoare începe pe 25 Decembrie,

însa noi sãrbãtorim de la începutul

lunii. Cã doar e sãrbãtoare, nu-i aºa?

Dar totusi, nu cumva lipseºte ceva? 

Cât de frumos este totul de sãrbãtori!

Prea frumos chiar, aproape ireal . O

simplã plimbare la ceas de searã, prin

centrul marilor oraºe, te transpune într-

o atmosferã de basm: milioane de

luminiþe colorate care danseazã zglobii

în brazii împodobiþi, fie pe  alei sau

trotuare, fie în vitrinele magazinelor,

globuri de diverse culori ºi mãrimi,

melodii care te îndeamna la

visare…Nimic rãu în acest peisaj, însã

unde este adevãratul sãrbãtorit?

C rãc iunu l rep rez in tã  N aº te rea

Domnului nostru Iisus Hristos,

Mântuitorul sufletelor nostre. Deci,

unde este Iisus? Doar este ziua Lui de

naºtere, este sãrbãtoarea Lui. 

Însã noi oamenii, am devenit atât de

egoiºti, de lacomi, încât avem impresia

cã totul este doar despre ºi pentru noi,

cã totul ni se cuvine, cã stãpânim

Pãmântul. Am transformat Sãrbãtoarea

Domnului în sãrbãtoarea omului.

 Fiecare dintre noi, când ne

sãrbãtorim ziua de naºtere, dorim sã

fim în centrul atenþiei, sã fim felicitaþi,

îmbrãþiºaþi, iubiþi þi alintaþi. De ce nu

putem face acelaºi lucru cu Iisus? De

ziua Lui sã Îl felicitãm,mulþumindu-I

cã ne trezeºte în fiecare dimineaþã, sã-

L preamãrim prin cântec ºi iubire, sã

dãruim , sã fim mai buni cu cei mai

puþin norocoºi dintre semenii noºtri, sã

nu ne spãlãm doar trupurile, ci ºi

sufletele prin Sfânta Tainã  a

S p o v e d a n i e i  º i  p r i n  S f â n t a

Împãrtãºanie, sã ne iubim unii pe alþii

aºa cum ne-a iubit Dumnezeu Tatãl pe

noi când ni L-a dãruit pe unicul Sãu

Fiu.

De sãrbãtori, în casele noastre “

primenite ” primim cu drag rudele,

prietenii, cunoºtinþele  sau mergem în

vizitã la acestea. De ce nu putem

deschide larg uºile pentru a-L primi pe

Iisus cu noi la masã, de ce nu mergem

mai des la El în vizitã? De ce trecem

prin viaþã prea grãbiþi ºi debusolaþi,

cãutând mereu  sã ne facem cunoºtinþe

pentru a nu fi singuri, dar nu încercam

sã-L avem pe El printre prieteni? Pe El

Îl cunoaºtem dintotdeauna, însã nu Îl

invitãm la petrecere. 

Îi cântãm cântece de slavã, colinde,

ne transmitem mesaje cu urãri de bine

ºi Îi solicitãm ajutorul, Îl rugãm sã ne

fie alãturi când ne este greu, însã când

ne este bine uitam cu totul de existenþa

Lui, ne pierdem în lucruri vremelnice

ºi neînsemnate. Cuprinºi de focul

darurilor pãmânteºti, uitãm de

comorile cereºti. Oare cum este cu

putinþã sã ne fi îndepãrtat atât de mult

d e  a d e v ã r a t a  s e m n i f ic a þ i e  a

Crãciunului? 

Crãciunul, nu e o sãrbãtoare

oarecare, e Sãrbãtoarea Sfântã a

Naºterii Domnului  ºi nu putem sã o

lãsãm sã treacã pe lângã noi doar cu

niºte cadouri ºi cu mese pline; noi, de

Sãrbãtori, trebuie sã ne reamintim de

El. Crãciunul este sãrbãtoarea

sãrbãtorilor, când sufletele noastre se

înalþã spre o altã dimensiune spiritualã

ce comunicã mai uºor cu Dumnezeu.

Fulgii de nea ne sunt trimiºi pentru a

da contur unei poveºti dumnezeieºti ºi

parcã, printr-o minune, noi renaºtem,

sufletele noastre se bucurã, întineresc.

Cerul îºi aratã bucuria aprinzându-ºi

stelele, omul trebuie sã-ºi arate bucuria

deschizându-ºi sufletul. Bogãþia

materialã nu însufleþeºte sãrbãtoarea, e

ca o masã plinã cu de toate , dar la care

nu stã decât un singur om. În schimb,

bogãþia sufleteascã este cea care dã

valoare sãrbãtorii. Ce este mai de preþ?

Banul sau bucuria? Banul nu þine de

cald unui suflet pustiit, nu aduce

alinare la vreme de necaz. Bucuria

este, în schimb, darul lui Dumnezeu

pentru oameni, este  o binecuvântare

care încununeaza credinþa.

 Crãciunul înseamnã  bucurie,

credinþã, iubire. Haideþi aºadar sã ne

bucurãm cum se cuvine, sã ne

deschidem sufletele aminitindu-ne ce

sãrbãtorim de fapt ºi sã-L Slãvim pe

cel ce S-a nãscut ºi s-a jertfit pentru

noi. Crãciun Fericit, tuturor! 

Prof. Mirela Turculeanu

��������������������
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 NAªTEREA DOMNULUI

“Sãrbãtoarea Naºterii Domnului dupã trup

este maica tuturor sãrbãtorilor, dupã cum

spune Sfântul Ioan Gurã de Aur.

Naºterea este urmatã de toate celelalte

sã rbã to r i  îm pã rã teº t i ,  ad icã  de

Boboteazã, de Schimbarea la Faþã a

Mântuitorului, de Patimi, de Cruce, de

Învierea ºi Înãlþarea Domnului. Fãrã

Naºtere, nu ar fi fost Învierea, iar fãrã

Înviere nu s-ar mai fi împlinit scopul

sfintei întrupãri. Aºadar, toate praznicele

împãrãteºti sunt unite între ele, însã noi

le despãrþim pentru a le putea sãrbãtori ºi

pentru a aprofunda semnificaþia lor. La

fiecare Sfânta Liturghie, trãim toate

aceste evenimente ale sfintei întrupãri.

De aceea, dupã cum spun Sfinþii Pãrinþi,

mereu este Crãciunul, mereu este

Paºtele, ºi mereu este Cincizecimea. O

datã cu Naºterea lui Hristos, au început

sã se dezvãluie faptele petrecute în

timpul Buneivestiri. Atunci când spunem

sã se dezvãluie, înþelegem cã existã

câteva persoane, precum Maica

Domnului, Iosif etc., cãrora li s-a

descoperit cã Hristos, pe Care Îl aºteptau

toate veacurile, a venit în lume. Desigur,

Hristos Se ascunde dezvãluindu-Se ºi

Se dezvãluie ascunzându-Se. Lucrul

acesta se observã pe tot parcursul vieþii

Sale dar ºi atunci când El Se descoperã

sfinþilor. 

Naºterea lui Hristos este un eveniment

istoric

Naºterea lui Hristos este un eveniment

istoric, pentru cã se petrece într-o

anumitã epocã, pe vremea când în 

- C R Ã C I U N U L

Imperiu l Roman domnea Cezarul

Augustus, iar în Iudeea guverna Irod. Sfinþii

Evangheliºti insistã în accentuarea

caracterului istoric al evenimentului, pentru

cã vor sã arate cã Hristos a fost o

personalitate istoricã, ceea ce înseamnã cã

a luat cu adevãrat trup omenesc ºi cã

întruparea nu a fost o presupunere sau o

închipuire.                            

În ciuda caracterului sãu istoric, acest

eveniment este o tainã. ªtim cã existã

Dumnezeu-Om, Dumnezeu desãvârºit ºi

om desãvârºit, dar felul în care firea

dumnezeiascã s-a unit cu cea omeneascã

în ipostasul Cuvântului rãmâne o tainã. De

altfel, ceea ce s-a petrecut în persoana lui

Hristos, adicã unirea ipostaticã a firii

dumnezeieºti cu cea omeneascã, este un

eveniment unic. De aceea, Sfântul Ioan

Damaschin avea sã spunã cã Hristos este

“singurul lucru nou sub soare “, adicã

singurul lucru nou dupã zidirea lumii.

Aceasta înseamnã cã, dupã facerea lumii

ºi a omului, nimic nu mai este nou în

univers, toate se repetã. Naºterea unui om

este rezultatul cuvântului lui Dumnezeu “sã

facem om dupã chipul ºi asemãnarea

Noastrã” sau “creºteþi ºi vã înmulþiþi ºi

umpleþi pãmântul ºi îl supuneþi” (Facerea 1,

26-28). Nou este numai Dumnezeu-Om

Hristos.

Aºadar, caracterul istoric al evenimentului

nu exclude taina, dar nici taina nu

desfiinþeazã caracterul istoric. De Crãciun,

sãrbãtorim Naºterea lui Hristos, dar în

acelaºi timp, trãim faptele legate de

Naºtere ºi în chip tainic, în inima noastrã,

pentru cã atunci când vieþuim în Bisericã,

trãim ºi suntem pãrtaºi la toate stadiile

sfintei întrupãri.

 Pãstorii

În aceste analize încercãm sã observãm

reperele hristologice ale praznicelor

împãrãteºti. Cu toate acestea, putem sã

distingem ºi alte fapte care nu au caracter

hristologic, dar sunt legate de adevãrul cã

Hristos este Mântuitorul lumii. Aceastã

vestire nu a fost doar o întâmplare, pentru

cã respectivii pãstori nu s-au învrednicit de

o asemenea descoperire numai pentru

faptul de a se fi aflat cel mai aproape de

Peºterã.

Dupã spusele Sfinþilor Pãrinþi, revelarea lui

Hristos cãtre pãstori s-a fãcut din mai multe

motive: în primul rând pentru curãþia

pãstorilor, datoratã liniºtii ºi depãrtãrii lor

de lume; în al doilea rând, pentru cã

pãstorii erau pãstrãtori ºi urmãtorii ai

rânduielii ºi ai virtuþilor patriarhilor Vechiului

Testament; în al treilea rând, pentru a se

arãta cã Hristos va fi adevãratul Pãstor al

neamului lui Israel ºi în al patrulea rând,

pentru a se vedea limpede cã Hristos nu i-

a ales pe cãrturarii ºi pe fariseii vicleni spre

a fi primitori ai revelaþiei, ci pe oamenii

simpli ºi sãraci cu duhul. Aºadar, pãstorii

nu au fost niºte personaje întâmplãtoare.

Toate acestea aratã felul în care omul

poate sã trãiascã taina revelaþiei ºi sã se

foloseascã de ea.

Pacea

De o mare însemnãtate a fost ºi imnul

îngerilor: “Slavã întru cei de sus lui

Dumnezeu ºi pe pãmânt pace, între

oameni bunãvoire!” (Luca 2, 14). Pacea pe

care o cântau îngerii nu era o pace socialã,

adicã lipsa rãzboiului, ci întruparea ºi

prezenþa lui Hristos. Aºadar, îngerii nu au

cântat o pace care avea sã vinã în viitor, ci

pacea care a venit în lume o datã cu

Naºterea lui Hristos, fiindcã, prin întruparea

Sa, Hristos l-a împãcat pe om cu

Dumnezeu, cu aproapele sãu ºi cu sine

însuºi, tocmai pentru cã în Persoana lui

Dumnezeu Cuvântul firea dumnezeiascã s-

a unit cu cea omeneascã. Dupã cãdere,

omul a pierdut pacea pe care o avea cu

Creatorul sãu, pentru cã nu se mai închinã 

               continuare în pag. 5 .
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la adevãratul Dumnezeu, ci la idoli fãrã

suflet ºi fãrã sim þire. Acum însã, prin

întruparea lui Hristos, omului, îi este

oferitã posibilitatea de a-L iubi din nou pe

Dumnezeu ºi de a Se închina Lui. În plus,

omul a dobândit pacea cu îngerii ºi cu

semenii sãi ºi pacea energiilor sale

sufleteºti, pentru cã Hristos a fãcut ceea

ce nu reuºise sã facã Adam. Adam

trebuia ca, prin harul lui Dumnezeu ºi prin

strãdania sa personalã, sã ajungã la

comuniune deplinã cu Dumnezeu, adicã

energiile sale sufleteºti trebuiau sã

ajungã sã lucreze firesc ºi suprafiresc.

Acest lucru a fost înfãptuit de Hristos.

Expresia “întru oameni bunãvoire” aratã

faptul cã întruparea este voirea

anterioarã a lui Dumnezeu. Potrivit

Sfinþilor Pãrinþi, voia lui Dumnezeu se

împarte în anterioarã ºi posterioarã. Cea

anterioarã este dupã bunãvoinþa, iar cea

posterioarã este dupã îngãduinþã. Atunci

când se spune cã întruparea este voirea

anterioarã a lui Dumnezeu, se înþelege cã

ea nu a fost consecinþa cãderii lui Adam,

pentru cã s-a aflat în planurile lui

Dumnezeu încã dinainte de cãdere, adicã

unirea omului cu Dumnezeu nu s-ar fi

putut face dacã nu ar fi existat o anumitã

persoanã în Care firea dumnezeiascã sã

se uneascã ipostatic cu cea omeneascã.

De aceea, întruparea este voia anterioarã

a lui Dumnezeu, ceea ce înseamnã cã ea

a fost rânduitã fãrã a depinde de cãderea

lui Adam, pe când Patimile ºi Rãstignirea

au fost urmarea cãderii lui Adam.

Întruparea lui Hristos a fost încununarea

creaþiei. Omul ºi toatã zidirea au fost

fãcute pentru Dumnezeu-Om. Aºadar,

omul nu ar fi putut ajunge la

îndumnezeire dacã nu exista Dumnezeul-

Om.

Magii ºi steaua

Alãturi de pãstori, ºi Magii de la Rãsãrit s-

au învrednicit sã-L vadã pe Hristos nou-

nãscut ºi sã I se închine. Important nu

este când s-a petrecut acest lucru, ci

faptul cã Magii L-au gãsit pe Hristos.

Dumnezeu S-a descoperit acestora cu

adevãrat, ceea ce nu s-a petrecut ºi în

cazul cãrturarilor sau fariseilor, care formau

orânduirea socialã a acelei epoci. Magii nu

erau astologi, aºa cum îi ºtim noi astãzi, ci

astronomi care observau stele cerului ºi

miºcãrile acestora. În acea epocã,

astrologia era consideratã ºtiinþã. Astãzi,

ºtiinþa astronomiei s-a îndepãrtat de

astrologie, pentru cã aceasta din urmã are

legãturi cu metafizica ºi cu satanicismul ºi

este respinsã de credinþã ortodoxã.

Magii L-au recunoscut pe Hristos prin

“lumina cunoºtinþei” ºi I s-au închinat Lui.

Cu ochii trupului vedeau un prunc, dar cu

cei ai sufletului Îl vedeau pe Dumnezeu

întrupat. Aºadar, Magii se aflau pe o

treaptã duhovniceascã suficient de înaltã

pentru a-L vedea pe Dumnezeu ºi pentru a

I se închinã. Prin urmare, nu a fost vorba

despre o chestiune ºtiinþificã, ci despre

curãþia sufletului.

Dovadã celor spuse aici este faptul cã

steaua pe care Magii au vãzut-o la Rãsãrit

ºi care i-a condus pânã la Betleem nu era

o stea obiºnuitã, ci, dupã cum spune

Sfântul Ioan Gurã de Aur, era un înger al

lui Dumnezeu care le îndreptã calea.

Faptul cã nu a fost vorba despre un

fenomen natural, c i despre unul

supranatural, rezultã din însuºirile acelei

stele. Mai întâi, ea nu se miºcã continuu,

pentru cã uneori se oprea. Atunci când

Magii înaintau, ea se miºcã, iar când Magii

se opreau, se oprea ºi ea. În al doilea rând,

steaua se miºca la un nivel mult mai puþin

înalt decât celelalte stele, iar atunci când

Magii au ajuns la locul unde Se afla

Hristos, steaua s-a oprit ºi a coborât

deasupra sãlaºului. În al treilea rând,

steaua era atât de luminoasã încât le

întrecea pe celelalte (Sfântul Nicodim

Aghioritul).

Dincolo de acestea, steaua Magilor avea o

miºcare paradoxalã, adicã dinspre Rãsãrit

spre Apus, iar într-un final, s-a miºcat de la

Ierusalim spre Betleem, adicã spre Sud.

Mai mult, dupã cum spune Sfântul Ioan

Gurã de Aur, ea se vedea ºi ziua, în vreme

ce toate celelalte stele sunt invizibile la

lumina soarelui.

Prin urmare, steaua aceasta luminoasã a

fost înger al lui Dumnezeu, iar dupã cum

spune Cuviosul Iosif Vrienios, ea era

Arhanghelul Gavriil, care a fost cel care a

slujit în permanenþã marea tainã a

întrupãrii Fiului lui Dumnezeu Cuvântul.

Aºadar, Magii erau teologi [adicã grãitori

de Dumnezeu] în sensul ortodox al

cuvântului, de vreme ce ajunseserã la

iluminare ºi dobândiserã cunoºtinþa lui

Dumnezeu.

Naºterile lui Hristos

În cazul lui Hristos, au avut loc douã

naºteri: una a fost o naºtere necauzatã,

dincolo de cuvânt, de timp ºi de fire, care a

fost din Tatãl, mai înainte de toþi vecii, iar

cealaltã s-a fãcut pentru noi, din

Preasfânta Nãscãtoare de Dumnezeu, prin

“purtare în pântece “, dar “deasupra legii

firii purtãrii în pântece “, deoarece Hristos

a fost zãmislit de la Duh Sfânt, nu prin

sãmânþã.

Cuvântul, Fiul lui Dumnezeu, S-a nãscut

mai înainte de timp din Tatãl Preacurat,

fãrã de mama, ºi în timp, din Mamã

Fecioarã Preacuratã, fãrã tatã trupesc.

Amândouã aceste naºteri s-au fãcut fãrã

schimbare ºi fãrã pãtimire, fiindcã prin ele,

nici Dumnezeu Tatãl nu a suferit vreo

modificare, ºi nici Preasfânta Nãscãtoare

de Dumnezeu nu ºi-a pierdut fecioria.

Amândouã naºterile sunt de nepãtruns

pentru raþiunea omeneascã. Noi primim

adevãrul revelat, potrivit cãruia Hristos S-a

nãscut fãrã schimbare din Tatãl ºi fãrã de

sãmânþã din Preasfânta Nãscãtoare de

Dumnezeu, fãrã sã cercetãm în minte

aceste fapte, pentru cã, dupã spusele

Sfântului Grigorie Teologul, încercarea de

a înþelege tainele suprationale poate sã

ducã omul la nebunie. Adevãrul este, însã

cã cele douã naºteri oferã suficientã

certitudine asupra faptului cã omul poate

sã se mântuiascã numai prin Hristos,

pentru cã Hristos a îndreptat greºeala lui

Adam ºi l-a îndrumat pe om cãtre þinta pe

care ar fi atins-o Adam dacã nu pãcãtuia.

Sfântul Ioan Damaschin face câteva

observaþii etimologice subtile referitoare,

pe de o parte, la cuvintele aghenitos

(nefãcut, nedevenit) ºi ghenitos (fãcut,

devenit), care provin de la cuvântul 

continuare în pag. 6 .
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ghignome (a deveni), iar pe de altã parte,

la cuvintele aghennitos (nenãscut) ºi

ghennitos (nãscut), scrise cu dublu n ºi

care provin de la verbul ghennome (a se

naºte). Aceste observaþii etimologice

exprimã miezul cel mai adânc al teologiei

ortodoxe.

Cuvintele aghenitos ºi ghenitos (cu un

singur n) înseamnã nefãcut, nedevenit,

respectiv fãcut, devenit. În vreme ce

nefãcutul nu a fost creat, fãcutul a fost

creat cândva. Cu acest înþeles,

Dumnezeu este nefãcut ºi necreat, în

vreme ce fãcut se referã la creaþie. Prin

cuvintele aghenitos (nefãcut) ºi ghenitos

(fãcut), ne referim la fire.

Cuvintele aghennitos (nenãscut) ºi

ghennitos (nãscut) scrise cu dublu n, nu

desemneazã firea, ci ipostasul. Acestea

se referã la Dumnezeu ºi la om. Tatãl

este nenãscut, pentru cã nu S-a nãscut

din nimeni, iar Fiul, dupã firea Sa

dumnezeiascã, este nãscut, pentru cã S-

a nãscut din Tatãl mai înainte de toþi

vecii. Acelaºi lucru este observat ºi în

cazul oamenilor, de vreme ce ºi omul se

naºte, cu diferenþa cã el este zidit.

Pornind de la aceste premise, Tatãl este

aghenitos (cu un singur n), pentru cã este

nefãcut, nedevenit ºi nu are un moment

de început, dar în acelaºi timp, este ºi

aghennitos (cu dublu n), pentru cã nu S-a

nãscut ci El L-a nãscut pe Fiul ºi din El

izvorãºte Duhul Sfânt.

Fiul lui Dumnezeu este aghenitos (cu un

singur n), pentru cã, fiind Dumnezeu,

este nezidit, dar ghennitos (cu dublu n),

pentru cã S-a nãscut din Tatãl mai înainte

de veacuri. De asemenea, ºi dupã firea

Sa omeneascã, El este ghennitos (cu

dublu n), pentru cã S-a nãscut din

Fecioara Maria în timpul istoric.

Pentru hristologie, aceste lucruri au o mare

importanþã, deoarece aratã Dumnezeirea

Cuvântului, dar ºi faptul cã

dupã naºtere Cuvântul Îºi

pãstreazã ipostasul, deoarece

ghennitos (cu dublu n) este

trãsãtura caracteristicã  a

ipostasului ºi, prin urmare,

Preasfânta Nãscãtoare de

Dumnezeu a nãscut un ipostas

alcãtuit din douã firi.

Întruparea – chenozã

Întruparea se mai numeºte ºi deºertare

sau chenozã. În acest sens, cuvintele

Sfântului Apostol Pavel sunt uimitoare:

“Care Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o

ºtirbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci S-

a deºertat pe Sine, chip de rob luând,

fãcându-se asemenea

oamenilor, ºi la înfãþiºare

aflându-se ca un om, S-a

smerit pe Sine ascultãtor

fãcându-Se pânã  la

moarte, ºi încã moarte de

cruce” (Filip. 2, 6-8).

Deºertarea Cuvântului

trebuie interpretatã ca

b u n ã v o i n þ ã  a  l u i

D u m n e z e u :  “ a r a t ã

bunãvoinþã spre robii Lui

printr-o pogorâre de

nespus ºi de neînþeles”

( S f â n t u l  I o a n

Damaschin). Cuvântul

binevoieºte faþã de neamul omenesc luând

chip de rob, adicã trup, dar pentru ca sã fie

încãput, Îºi micºoreazã, Îºi scade într-un

anumit fel Dumnezeirea, fãrã însã a înceta

sã fie Dumnezeu (Sfântul Grigorie

Teologul). În legãturã cu aceasta, Sfântul

Grigorie Teologul spune:

“Plinul se goleºte, de slava sa ºi se face

mic, ca prin el, eu sã mã împãrtãºesc din

plinire”.

Fiul lui Dumnezeu este fãrã încetare de o

fiinþã cu Tatãl. Acest lucru este firesc,

deoarece egalitatea nu ªi-a dobândit-o prin

forþã. Pentru ca sã mântuiascã neamul

omenesc, El S-a întrupat, luând firea

o m e n e a s c ã  º i  a s c u n z â n d u - ª i

Dumnezeirea. Hristos îºi aratã îngãduinþa

faþã de robii Sãi, iar “slava Sa nesmeritã se

smereºte fãrã sã se smereascã” (Sfântul

Ioan Damaschin). Marea tainã a deºertãrii

se poate reda numai prin exprimãri

negative [apofatice, n.n.].

Golirea lui Hristos nu a constat în faptul cã

S-a nãscut sãrac, cã a trãit într-o familie

modestã, cã a gustat de mic prigoana,

persecuþia ºi chinurile, cã S-a confruntat cu

ura oamenilor etc., ci în aceea cã a luat

firea omeneascã supusã morþii ºi pãtimirii.

Faptul cã neplãmãduitul Dumnezeu a luat

plãmãduirea firii omeneºti, cã ziditul s-a

unit cu neziditul, se numeºte golire ºi

sãrãcire a lui Hristos.

Deplina îndumnezeire a omului nu se

putea face fãrã chenozã. În plus, sfânta

deºertare a arãtat cã iubirea adevãratã

înseamnã sãrãcie, jertfã, dãruire ºi luarea

asupra ta a celuilalt. De aceea, cu cât omul

înainteazã spre iluminare º i spre

îndumnezeire, cu atât mai mult se goleºte,

ºi invers.

Întruparea celei de-a douã Persoane a

S f in te i T re im i a  avu t ca  scop

îndumnezeirea firii omeneºti. Însã este

necesar ca ipostasul fiecãruia dintre noi sã

fie îndumnezeit, cãci dacã nu ne aflãm pe

drumul îndumnezeirii, este ca ºi cum,

pentru noi, Hristos nu S-ar fi întrupat.

Preot Ciprian DANCI ZÃRESCU
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1
 Decembrie 1918 se

î n s c r i e  î n  i s t o r i a

poporului român ca un

moment crucial, din

nenumãratele momente care i-au

marcat destinul ºi jalonat lupta în

decursul vremurilor, pentru

pastrarea fiintei naþionale, pentru

libertate ºi unitate.

Strãvechi teritoriu românesc,

Banatul a fost necontenit

prezent în toate etapele luptei

poporului nostrum pentru

dreptate socialã ºi libertate

naþionalã. Nãzuinþa unitãþii

naþionale, impresionantã prin

multitudinea ºi complexitatea

formelor de manifestare, a

stat ºi la temelia legãturilor

organice ale Banatului cu

celelalte provincii româneºti.

Date fiind împre jurã rile

concrete din toamnã anului

1 9 1 8  º i  n e n u m ã ra te le

dificultãþi existente la sfârºitul

p r im u lu i  r ã z b o i  m o n d ia l ,

d e s f ã º u r a r e a  a c þ i u n i i  d e

întemeiere a Consiliilor Naþionale

ºi a Gãrzilor Naþionale nu s-a

putut realiza peste tot prin trimiºii

Consiliilor judeþene ºi cerculare.

În Banat a intervenit apoi,

începând cu 13 noiembrie 1918,

un factor aparte, care a stânjenit,

dar nu a putut împiedica cu totul,

întemeierea organelor naþionale

româneºti la nivelul comunelor.

A tm o s fe ra  d e  s ã rb ã t o a re

naþionalã, adunãri populare, în

ºcoli sau cel mai adesea sub

cerul liber, cu participarea a sute

ºi chiar mii de oameni din mai

multe localitãþi, au loc peste tot.

Drapelele tricolore româneºti

arborate pe clãdirile publice sau

purtate de mulþimile entuziaste pe

strãzile satelor, în lã turarea

emblemelor ºi inscripþiilor maghiare

de la instituþii, intonarea imnului

naþional, depunerea jurãmântului

de credinþã faþã de Consiliul

Naþional Român Central, confereau

solemnitãþilor o semnificaþie aparte.

Plugarul Matei Grecu aminteºte, la

adunarea de la Mehadia, de

suferinþele românilor de pânã

atunci ºi apeleazã “la înfrãtirea

tuturora, uitând de toate ºi stimând

pe toþi acei strãini care ne

cinstesc”.

La Mehadia acest moment de mare

însemnãtate politico-nationala are

loc în cadrul unei ceremonii

solemne. Adunarea este deschisã

în sunetele clopotelor ºi în cadrul

cântecului,,Trei culori cunosc pe

lume”, interpretat de corul local, în

timp ce toþi cei prezenþi, bãtrâni ºi

tineri, femei ºi copii, cu lacrimi în

ochi, salutã tricolorul românesc,

care fâlfâia la adierea vântului ºi

“scãldat în razele soarelui, parcã ºi

el vessel de aceastã bucurie a unui

neam obidit”. Membrii Consiliului ºi

a Gãrzii Naþionale, aleºi cu mare

însufleþire, depun, împreunã cu toþi

participanþii la adunare, jurãmântul

“de fidelitate neamului românesc”,

în timp ce corul intona ,,Pe-al

nostru steag”.

“Sunt zilele faptelor, iar nu a

vorbelor” rosteºte cu îndreptãþite

temeiuri preotul Coriolan Buracu la

întemeierea Consiliului Naþional

Român din cercul Mehadiei, al

cãrui preºedinte a fost ales. ª i

procedeazã ca atare. Hotãrãºte

preluarea deplinã a conducerii

comunelor; susþine ordinea ºi

l i n i º t e a  p u b l i c ã ;  d i s p u n e

urmãtoarele: arborarea tricolorului

românesc pe toate gãrile din

districtul Mehadiei; înlocuirea

inscripþiilor maghiare cu cele

româneºti pe clãdirile publice;

înlocuirea numirilor maghiare ale

c o m u n e lo r  c u  n u m i r i

româneºti, potrivit realitãþii

istorice ºi dorinþei locuitorilor;

în ºcoala comunalã ºi de stat

sã se predea în limba

românã; constituirea unui

“Fond na þ ional” pentru

acoperirea cheltuielilor de

trebuinþã; fiecare Consiliu sã

formeze un cor românesc

p e n t r u  i n t e r p r e t a r e a

cântecelor naþionale...”

Ioan Gore din Mehadia a fost

prezent la Alba Iulia ca

de lega t t i tu la r  a l C ercu lu i

Caransebeº.

Recunoaºterea internaþional a

voinþei bãnãþenilor de unire cu

România, instaurarea dominaþiei

naþionale în judeþele Timiº ºi

Caraº-Severin sunt urmate de

sosirea primelor unitãþi ale Armatei

Române.

Se deschidea, cu actul istoric al

Unirii, o etapã nouã ºi în destinul

strãvechii provincii româneºti

bãnãþene. Integratã în România

întregitã, va cunoaºte multiple

prefaceri în toate domeniile de

activitate ºi o evoluþie ascendentã

pe calea civilizaþiei.

Prof. Dr. Iulian Lalescu

1  D e c e m b r I e  1918  la  M e h a d I a
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SEMNIFICAÞIE

1
Decembrie este Ziua Naþionalã

a României, adoptatã prin lege dupã

înlãturarea regimului comunist. Din

punct de vedere istoric, la 1 Decembrie

1918, Adunarea Naþionalã de la Alba

Iulia, constituitã din 1228 de delegaþi ºi

sprijinitã de peste 100.000 de români

veniþi din toate colþurile Ardealului ºi

Banatului, a adoptat o Rezoluþie prin care

s-a consfinþit unirea tuturor românilor din

Transilvania, întreg Banatul (cuprins între

râurile Mureº, Tisa ºi

Dunã re ) º i  Þara

Ungureascã (Criºana,

S ã t m a r  º i

M a r a m u r e º )  c u

România.

Ziua de 1 Decembrie

1918 încununeazã

deci lupta românilor

transilvãneni pentru

Unita te  Na þ iona lã

º i  m a r c h e a z ã  

m o m e n tu l  c reã r i i

R o m â n i e i  M a r i ,

s i t u â n d u - s e  î n

c o n t i n u a r e a

precedentelor acþiuni

unioniste ale fraþilor din Basarabia (27

martie 1918) ºi Bucovina (15/28

noiembrie 1918).

Poporul român a ºtiut atunci sã valorifice

admirabil conjunctura internaþionalã

favorabilã creatã în urma primului rãzboi

mondial ºi a destrãmãrii imperiilor Þarist

ºi Austro-Ungar.

Marea Adunare Naþionalã de la Alba

Iulia

Aºa cum sublinia ºi istoricul Florin

Constantiniu, “... Marea Unire din 1918 a

fost ºi rãmâne pagina cea mai sublimã a

istoriei româneºti. Mãreþia ei stã în faptul

cã desãvârºirea unitãþii naþionale nu este

opera nici unui om politic, a nici unui

guvern, a nici unui partid; este fapta

istoricã a întregii naþiuni române, realizatã

într-un elan þâºnit cu putere din

strãfundurile conºtiinþei unitãþii neamului,

un elan controlat de fruntaºii politici, pentru

a-l cã lãuzi cu inteligenþã  politicã

remarcabilã spre þelul dorit. Marea Unire nu

a fost rezultatul participãrii României la

rãzboi. Nici partizani Antantei, nici cei ai

Puterilor Centrale nu au avut în vedere

revoluþia din Rusia ºi destrãmarea

monarhiei austro-ungare. Raþionamentul

lor s-a înscris formulei tradiþionale a

raportului de putere interstate: victoria

Antantei ne va da Bucovina, Transilvania ºi

Banatul, victoria Puterilor Centrale ne va

da Basarabia; o biruinþã o excludea pe

cealaltã, astfel cã nimeni nu vedea cum ar

fi cu putinþã ca toate aceste provincii sã

intre aproape simultan în frontierele

Vechiului Regat.

Nu o victorie militarã a stat la temelia

României Mari, ci actul de voinþã al naþiunii

române de a-ºi da armãtura teritorial-

instituþionalã care este statul naþional. O

necesitate istoricã - naþiunea trebuie sã

trãiascã într-un stat naþional - s-a dovedit

mai puternicã decât orice guvern sau

partid, culpabil de egoisme sau

incompetenþã, ºi, punând în miºcare

naþiunea, i-a dat acea forþã uriaºã ca peste

toate adversitãþile sã dea viaþã aspiraþiei

sale: statul naþional.”

Actul Unirii votat de Sfatul Þãrii

La 27 martie St. V. 1918

 În numele poporului Basarabiei, Sfatul

Þãrii declarã: Republica Democraticã

Moldoveneascã (Basarabia) în hotarele ei

dintre Prut, Nistru, Dunãre, Marea Neagrã

ºi vechile graniþe cu Austria, ruptã de Rusia

acum o sutã ºi mai bine de ani, din trupul

vechii Moldove. În puterea

dreptului istoric ºi dreptului de

neam, pe baza principiului cã

n o ro a d e le  s in g u re  s ã -º i

hotãrascã soarta lor de azi

înainte ºi pentru totdeauna se

uneºte cu mama ei România.

Trãiascã unirea Basarabiei cu

R om ânia  de -a  pu ru r i  º i

totdeauna!

Preºedintele Sfatului Þãrii, Ion

Inculeþ;

V i c e p r e º e d i n t e ,

Pantelimon Halippa;

Secretarul Sfatului Þãrii I. Buzdugan

Declaraþia de Unire a Bucovinei cu

România de la 28 noiembrie 1918

"Congresul General al Bucovinei întrunit

azi, joi în 15/28 noiembrie 1918 în sala

sinodalã din Cernãuþi, considerã cã: de la

fundarea Principatelor Române, Bucovina,

care cuprinde vechile þinuturi ale Sucevei ºi

Cernãuþilor, a fãcut pururea parte din 

continuare în pag. 9 .



VESTEA de Mehadia 9

.   urmare din pag. 5

Moldova, care în jurul ei s-a închegat ca

stat; cã în cuprinsul hotarelor acestei þãri

se gãseºte vechiul scaun de domnie de la

Suceava, gropniþele domneºti de la

Rãdãuþi, Putna ºi Suceviþa, precum ºi

multe alte urme ºi amintiri scumpe din

trecutul Moldovei; cã fii acestei þãri, umãr

la umãr cu fraþii lor din Moldova ºi sub

conducerea aceloraºi domnitori au apãrat

de-a lungul secolelor fiinþa neamului lor

împotriva tuturor încãlcãrilor din afarã ºi a

cotropirei pãgâne; cã în 1774 prin

vicleºug Bucovina a fost smulsã din

trupul Moldovei ºi cu de-a sila alipitã

coroanei habsburgilor; cã 144 de ani

poporul bucovinean a îndurat suferinþele

unei acârmuiri strãine, care îi nesocotea

drepturile naþionale º i care prin

strâmbãtãþi ºi persecuþii cãuta sã-ºi

înstrãineze firea ºi sã-l învrãjbeascã cu

celelalte neamuri cu cari el voieºte sã

trãiascã ca frate; cã în scurgerea de 144

de ani bucovinenii au luptat ca niºte

mucenici pe toate câmpurile de bãtaie din

Europa sub steag strã in pentru

menþinerea, slava ºi mãrirea asupritorilor

lor ºi cã ei drept rãsplatã aveau sã îndure

m icºorarea drepturilor moº tenite,

isgonirea limbei lor din viaþa publicã, din

ºcoalã ºi chiar din bisericã; cã în acelaºi

timp poporul bãºtinaº a fost împiedicat

sistematic de a se folosi de bogãþiile ºi

izvoarele de câºtig ale acestei þãri, ºi

despoiat în mare parte de vechea sa

moºtenire; darã cã cu toate acestea

bucovinenii n-au pierdut nãdejdea cã

ceasul mântuirii, aºteptat cu atâta dor ºi

suferinþã va sosi, ºi cã moºtenirea lor

strãbunã, tãiatã prin graniþe nelegiuite, se

va reîntregi prin realipirea Bucovinei la

Moldova lui ªtefan, ºi cã au nutrit vecinic

credinþa cã marele vis al neamului se va

înfãptui prin unirea tuturor þãrilor române

dintre Nistru ºi Tisa într-un stat naþional

unitar; constatã cã ceasul acesta mare a

sunat!

Astãzi, când dupã sforþãri ºi jertfe uriaºe

din partea României ºi a puternicilor ºi

nobililor ei aliaþi s-a întronat în lume

principiile de drept ºi umanitate pentru

toate neamurile ºi când în urma loviturilor

zdrobitoare monarchia austro-ungarã s-a

zguduit din temeliile ei ºi s-a prãbuºit ºi

toate neamurile încãtuºate în cuprinsul ei

ºi-au câºtigat dreptul de liberã hotãrâre

de sine, cel dintâiu gând al Bucovinei

desrobite se îndreaptã cãtre regatul

României, de care întotdeauna am legat

nãdejdea desrobirii noastre.

Drept aceea

Noi,

Congresul general al Bucovinei,

Întrupând supremã putere a þãrii ºi fiind

investit singur cu puterile legiuitoare,

În numele Suveranitãþii naþionale,

Hotãrâm:

Unirea necondiþionatã ºi pentru vecie a

Bucovinei în vechile ei hotare pânã la

Ceremuº, Colacin ºi Nistru, cu regatul

României".

PROF. Ionela Mihaela. Domilescu

� � � � � � � � � � � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � �

Vasile Alecsandri

Hora Unirii
1857 

Hai sã dãm mânã cu mânã

Cei cu inimã românã,

Sã-nvârtim hora frãþiei

Pe pãmântul României!

Iarba rea din holde piarã!

Piarã duºmãnia-n þarã!

Între noi sã nu mai fie

Decât flori ºi omenie!

Mãi muntene, mãi vecine,

Vinã sã te prinzi cu mine

ªi la viaþã cu unire,

ªi la moarte cu-nfrãþire!

Unde-i unul, nu-i putere

La nevoi ºi la durere.

Unde-s doi, puterea creºte

ªi duºmanul nu sporeºte!

Amândoi suntem de-o mamã,

De-o fãpturã ºi de-o seamã,

Ca doi brazi într-o tulpinã,

Ca doi ochi într-o luminã.

Amândoi avem un nume,

Amândoi o soartã-n lume.

Eu þi-s frate, tu mi-eºti frate,

În noi doi un suflet bate!

Vin' la Milcov cu grãbire

Sã-1 secãm dintr-o sorbire,

Ca sã treacã drumul mare

Peste-a noastre vechi hotare,

ªi sã vadã sfântul soare

Într-o zi de sãrbãtoare

Hora noastrã cea frãþeascã

Pe câmpia româneascã!
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Simpozion “Mehadia – 690

de ani de atestare

documentarã, 2013-1323”

Liceul “Nicolae Stoica de

Haþeg”, Mehadia

14 noiembrie 2013

Continuare din numãrul anterior

A tra s|  d e  ca l i t| Û i le

terapeutice ale izvoarelor termale

de pe Valea Cernei, de poziÛia lor

p i t o r e a s c | ,  l a  a d | p o s t u l

meterezelor de calcar ale

munÛilor, precum Õi climatul blând

a l  z o n e i  c u  i n f l u e n Û e

submediteraneene, administraÛia

roman| a  a construit drumuri,

apeducte Õi terme romane, “AD

AQUAS HERCULI SACRAS AD

MEDIAM” devenind, în scurt

timp, un loc de recreere Õi de

tratament vizitat atât de simpli

cet|Ûeni cât Õi de importante

personalit|Ûi politice ale Imperiului

roman. „APELE SFINTE ALE LUI

H E R C U L E S  D E  L Â N G {

MEHADIA” iat| prima denumire

roman| a staÛiunii care evoc|

apropiere (sau apartenenÛa, dac|

vreÛi) de localitatea Mehadia. AlÛi

autori susÛin c| AD MEDIAM s-ar

traduce prin LA JUM{TATE,

adic| ar sugera amplasarea

staÛiunii la jum|tatea distanÛei

dintre castrul Tierna (OrÕova de

azi) Õi Ad Pannonios (Teregova),

diferenÛa dintre cele dou| trasee

fiind de aprox. 24 km sau dintre

castrul Tibiscum (CaransebeÕ) Õi

Drobeta (Drobeta – Turnu –

Severin) unde diferenÛa dintre cele

dou| distanÛe ar fi de cca. 30 km.

A D  M E D I A M  Õ i

PRAETORIUM, dou|  repere

istorice ale originii celor dou|

localit|Ûi surori ce aveau s|-Õi

împart| numele pân| târziu, în sec.

XIX Õi continuând chiar în sec. XX,

dac| ne gândim c| prin decizia

Ministerului Muncii, S|n|t|Ûii Õi

Ocrotirilor Sociale, nr. 94590 din 19

oct. 1937, se lua hot|rârea ca

staÛiunii balneare B|ile Herculane

s| i se schimbe denumirea Õi s| se

numeasc| B{ILE TERMALE 

MEHADIA. A doua zi dup|

a d o p ta re a  a c e s te i  d e c iz i i ,

ministerul trimitea

administraÛiei B|ilor

o  a d r e s a  d e

înÕtiinÛare, cu nr.

94.590/20 oct. 1937.

DestinaÛia adresei

m e n Û i o n a t e  e r a

urm|toarea: „C|tre:

D o m n u l

A dm in is t ra to r  a l

B{ILOR TERMALE

DE LA MEHADIA” . 1

 Denumirea

nu a durat un an de zile, deoarece

în 1938, într-o alt| adres| oficial|

de la Prefectura Lugoj, Chestorul

PoliÛiei era înÕtiinÛat de sosirea

Marelui Voievod de Alba Iulia,

Mihai I, cu colegii s|i de clas|

palatin|, în data de 21 iunie 1938

la B|ile Herculane. Dup| cum se

Õtie, Mihai I a efectuat o excursie

de studii împreun| cu colegii de

clas|, trecând muntele Domogled,

de la Podeni, pe la Crucea Alb|, la

B|ile Herculane, fiind întâmpinat

de locuitorii staÛiunii Õi ai PeciniÕc|i

(cei mai b|trâni îÕi aduc aminte

cum tot satul a trecut puntea s|-l

întâmpine pe Marele Voievod de

Alba Iulia). Tot atunci, se pare c| a

fost Õi vizita de la TopleÛ, r|mas|

întip|rit| în memoria toplicenilor Õi,

mai ales, a Anei Dr|ghici din

TopleÛ, care a fost aleas| s| joace

brâul cu viitorul rege Mihai, fiind

considerat|, prin aceast| alegere,

drept Regina balului. Am întâlnit-o

pe fosta Regin| a balului de la

TopleÛ, acum vreo doi ani, înainte

de a muri, având aceast| Õans| de

a afla chiar de la surs| cum s-au

întâmplat lucrurile. Cine credeÛi c|

a fost tocmit s| cânte la acel bal,

r|mas în istorie, prin aceast| vizit|,

onorant| Õi neaÕteptat| la TopleÛ...

moÕu Burt|, Gligore Blidariu, cu

renumita lui fanfara din Valea

BolvaÕniÛa. 

În Liturghierul de Moscova,

protopopul - cronicar Nicolae

Stoica de HaÛeg ne informeaz|,

aÕa cum menÛioneaz| Õi Nicolae

Iorga, c| „la 1724 au început

împ|ratul Carl (Carol al VI-lea) a

d r e g e  b | i l e  M e h a d i i ” .

Descoperirea vestigiilor romane

lâng| izvoarele termale de pe

Valea Cernei, determin| Curtea de

la Viena s|  reconstruiasc|

staÛiunea chiar pe vechile ruine

romane sub numele de „B|ile

Mehadiei”. S-a p|strat, printr-un

adev|rat miracol, aÕ putea spune,

harta  intitulat|: „Planul B|i lo r de2

la Mehad ia în apropiere de

OrÕova” în care este prezentat

proiectul centrului istoric al staÛiunii

dar importanÛa acestei h|rÛi creÕte

semnificativ prin prezentarea

vechilor ruine romane: un complex

termal între Baia Diana (Hotel

Ferdinand) Õi râul Cerna, un

templu dedicat lui Hercules la Baia

Apollo, Baia roman|  Õ i o

construcÛie circular| în Parcul

Central.

 În 1776, Griselini ajunge la

B|ile Herculane, unde st| 20 de

zile Õi g|sim, în lucrarea sa „Istoria

Banatului TimiÕan”, în capitolul

intitulat “Scrisoarea a XI – a”, o 

continuare în pag. 11 .

 Dir. Jud. Caraº –Severin a Arhivelor1

Naþionale. Fond Întreprinderea

balnearã Bãile Herculane.

Direcþia Generalã a Arhivelor2

Naþionale din Caransebeº Caraº -

Severin fond Colecþia de planuri, plan

215/1774 
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„Descriere am|nunÛit| a

B|i lo r calde de la Mehad ia, sau

a vestitelor izvoare curative,

cunoscute în antichitate sub

numele de B|i le lu i Hercu le”.

 În 1782, o nou| hart|

p|strat| de data asta la Arhivele

v ieneze  Õ i  ob Û inu t|  p r in3

amabilitatea d-lui TrinÛu M|ran din

Viena ne ofer| o imagine mai

detaliat| a cl|dirilor din centrul

istoric al staÛiunii. Documentul

este intitulat: „Proiect despre

B| i le de ap| cald| af late la o

or| Õi  jum |tate de Mehadia d in

Banatu l Tim iÕan , cu indicarea

vechilor vestigii Õi situaÛii r|mase

de la romani”. Se pare c| este

cea mai lung| denumire dat|

staÛiunii de pe Valea Cernei care,

iat|, la fel ca Õi denumirea

roman|, se raporteaz|, pentru

identificare, la apropierea de

Mehadia.

De abia în anul 1817,

staÛiunea de pe Valea Cernei îÕi

schimb| denumirea oficial| în

„Herkules Bad”.

În anul 1862, doctorul în

medicin| J.M. Caillat elaboreaz|

un studiu premiat de Academia

Imperial| de Medicin| din FranÛa,

intitulat: „La source des yeux aux

Bains de Hercu le” („Izvorul de

ochi de la B|ile lui Hercule”) în

care sunt prezentate virtuÛile

terapeutice Õi modalit|Ûi de

t r a t a m e n t  c u  a p a

binecunoscutului izvor. 

Tot în Arhivele vieneze

g|sim o hart|  din anul 1865 care4

prezint| „Plan de situaÛie cu zona

izvoarelor din Herku les Bad ”. 

Probabil c| din jurul anului

1867 denumirea oficial|  a

staÛiunii, pân| în anul 1919, a

devenit HERKULESFàRDÖ.

Dup| 1919, odat| cu Marea Unire

Õi odat| cu schimbarea denumirilor

pavilioanelor din centrul istoric al

staÛiunii, apare Õi denumirea

oficial| de B|ile Erculane.

În nr. din 4 martie 1888,

Foaia Diecezan| din CaransebeÕ îi

informa pe cititori c|: 

„B|ile Herculane, dup|

numirea oficial|, Herku lesfdrdö ,

se vor organiza, dup| cum se

public| în Budapesti Közlöny, în

com un| mic|, de s ine s t|t|toare

Õi, ca atare, în curând îÕi va alege

reprezentanÛa, primariul Õi juraÛii.

Dorim din toat| inima curat|, noroc

Õi fericire, progres Õi prosperare,

celei mai tinere comune din patria

noastr|”, spunea în finalul Õtirii,

publicaÛia Foaia Diecezan|.

Dar Õi pân| la 1919,

majoritatea populaÛiei de limb|

român| din zon|,  folosea

denumirea de „B|ile de la

Mehadia” (1887), „B|ile Erculane

de lâng| Mehadia” (1888). În

1886, publicaÛia „VoinÛa NaÛional|”

vorbeÕte de vizitatorii Mehadiei,

referindu-se desigur la staÛiune.

Prima carte scris| în limba

român| despre staÛiunea de pe

Valea Cernei, este cartea dr.

Alexandru Popoviciu, „Baile lui

Ercule sau Scaldele de la

Meedia”, ap|rut| la Pesta în 1872.

B|ile Herculane –

Mehadia, pol de dezvoltare

turistic|  pentru zona montan|

banato – mehedinÛean|

Acum, în al treilea deceniu

al mileniului trei când se pune

problema ca fiecare zon| s|-Õi

g|seasc| resursele interne petru

dezvoltare, B|ile Herculane –

Mehadia zon| cu un potenÛial

turistic, balnear, peisagistic,

cultural – istoric are Õansa de

deveni un pol de dezvoltare

turistic| pentru zona montan|

banato –mehedinÛean|. 

Constat|m cu pl|cere c|

tot mai mulÛi str|ini, personalit|Ûi,

oameni de cultur|, echipe de

televiziune, vin s| ne descopere

potenÛialul turistic de la noi din Ûar|,

p|duri virgine, flor| Õi faun|

disp|rut| de mulÛi ani în Europa

superindustrializat|, obiceiuri Õi

tradiÛii, meÕteÕuguri str|vechi care

se mai p|streaz| în comunit|Ûi

izolate din creierul munÛilor noÕtri.

 Ne vin în minte doar

c â te v a  e xe m p le  c re d  e u ,

semnificative, dac| ne gândim la

prinÛul Charles, la echipa de TV de

la Travel Chanell care realizeaz|

un serial, Wild Carpathia, difuzat în

120 de Û|ri Õi tradus în 20 de limbi,

site-ul World Geography care în

prim|vara acestui an a clasat

cascada Big|r pe locul I în rândul

celor mai frumoase cascade din

lume. ConsecinÛa, tot mai mulÛi

turiÕti solicit| s| vad| zonele

semnalate de cei din afara Û|rii Õi

pe care noi, trecem de multe ori pe

lâng| ele f|r| a le b|ga în seam|.

Începând din var|, o avalanÕ| de

turiÕti care au venit la B|ile

Herculane, au cerut s| vad|

cascada Big|r despre care au aflat

de pe internet c| e cea mai

frumoas| cascad| din lume. 

De ce s| nu includem Õi

Mehadia în traseul turistic la

Cascada Bobot ca s| putem duce

turiÕtii, în drum spre Big|r Õi pe

Valea Sfârdinului sau la Cetatea de

pe Dealul Barcan, sau la Râpa

Neagr|?

C e  v re a u  s|  sp u n ,

resursele naturale, balneare,

peisagistice sau arheologice pe

care natura sau str|moÕii noÕtri ni

le-au l|sat, trebuie s| le valorific|m

prin amenaj|ri care s|  le

semnaleze (indicatoare, panouri

descriptive, drumuri de aces, alei,

poteci, b|ncuÛe Õi chiar foiÕoare

pentru odihn| Õi servirea mesei) Õi

care s| ofere condiÛii pentru

organizarea unor evenimente care

s| le pun| în valoare.

continuare în pag. 12 .
 Hofkammeraarchiv, Planul GIh236.153

 Idem, Planul GI236.164
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Astfel, în circuitele turistice

care pot fi organizate din B|ile

Herculane pe Valea Alm|jului, la

Complexul mulinologic de la

Rud|ria Õi la Cascada Big|r, se

poate include Õi Mehadia cu

resursele ei turistice. În acelaÕi

timp, amenajarea unui mic muzeu

etnografic la Liceul Nicolae Stoica

de HaÛeg, dup| modelul celui de

la Eftimie Murgu, ar putea spori

atracÛiile turistice din str|vechea

Mehadie. 

R e v i t a l i z a r e a  u n o r

obiceiuri str|vechi, „M|suratul

oilor la Valea BolvaÕniÛa”,  „Balul

izmenelor”, „T|iatu porcului”,

„Coptul la cazan”, gastronomia

local| (prin promovarea unor

mânc|ruri tradiÛionale în unit|Ûile

turistice din Mehadia: ”Casa

eco log ic| ” ,  P opas  tu r is t ic

„Mehadia”, Restaurant „La Nico”,

„Balta lui Georgic|”) ar putea

spori atracÛiile turistice  etno –

turistice care ar ven i în

completarea programelor turistice

de s|n|tate Õi agrement oferite

de polul de atracÛie principal al

z o n e i  t u r i s t i c e  b a n a t o -

mehedinÛene, bimilenara staÛiune

de pe Valea Cernei, B|ile

Herculane. 

Mi-am permis s| închei

com un ica rea  m ea  ded ica t|

anivers|rii a 690 de ani de atestare

documentare a Mehadiei, cu

semnalarea acestor  direcÛii de

dezvoltare turistic| pentru c| toat|

aceast| moÕtenire cultural-istoric|

pe care o semnal|m la fiecare

simpozion (Õi este bine c| o

amintim s| o cunoasc| Õi cei tineri

Õi aici trebuie felicitaÛi cei din

administraÛia local|, în frunte cu dl.

primar Iancu Panduru!), trebuie s|

o valorific|m în perspectiva

descentraliz|rii Õi a susÛinerii

bugetului din resurse locale Õi mai

puÛin de la centru.Asltfel, vom

ajunge s| vorbim din când în când,

între noi, despre aceast| bogat|

tradiÛie istoric| a zonei, ca despre

niÕte „moaÕte” de preÛ, pe care le

scoatem odat| pe an, sau la câÛiva

ani, la vedere, le scutur|m de praf

Õi apoi, le b|g|m la loc, de unde

le-am scos. Chiar Õi muzeele,

r e n u m i t e  a l t | d a t |  p r i n

conservatorismul lor Õi-au regândit

strategiile de atragere a fluxului

turistic prin diverse acÛiuni Õi

evenimente mediatice Õ i de

promovare în aceast| economie

globalizant| tot mai imprevizibil|,

în care eficienÛa economic| Õi

autofinanÛarea prin valorificarea

resurselor locale sunt conceptele la

ordinea zilei.

În încheierea expunerii mele,

pentru ca s| nu fiu acuzat de prea

mult| teoretizare, vin cu o

p ropune re  conc re t|  Õ i  cu

aplicabilitate imediat| Õi anume,

propun înfiinÛarea cu ocazia

acestei frumoase anivers|ri, a unui

punct muzeistic chiar în holul

Prim|riei, unde s| fie expus| o

vitrin| cu copii dup| documentele

ce atest| vechimea Mehadiei

împreun| cu unele vestigii de mici

dimensiuni ce s-ar mai g|si

(monede, fragmente de ceramic|,

etc.), o mas| pe care s| fie

expus|, la loc de cinste, replica 

machetei castrului Praetorium

realizat| de gen. Nicolae Cena, iar

pe pereÛi, fotocopii m|rite a c|rÛilor

poÕtale cu imagini din Mehadia de

alt|dat|.

Înainte de a încheia aceast|

comunicare cu binecunoscutul

s a lu t  ro m a n  „S A L U T I  E T

LAETITIAE!” aÕ dori s| v|

mulÛumesc pentru atenÛie Õi s| ne

mai întâlnim la cât mai multe

anivers|ri a cet|Ûii Mehadia!

Dorin  B|l teanu, B|i le Hercu lane

Ninge gri...

... peste România postdecembristã, ca într-un

trist tablou bacovian. De peste douã decenii,

promisiunile electorale au cele mai vii culori: roºii,

galbene, portocalii...

Existenþa acestei promisiuni este una efemerã,

însã repetabilã. Tot la patru ani ne este dat sã

amestecãm apa rece cu „gogoºii” electorali.

Iliescu ne-a oferit „suc propriu”, Ciorbea

„reformã pe pâine”, Videanu, mai concret, „mii de euro”,

Geoana, la fel. Recent, au urcat în rang Bãsescu ºi

Ponta. Amândoi se acuzã reciproc de minciunã: „Ponta

minte!” „Bãsescu minte!”

Înclin sã cred cã amândoi au dreptate. Amândoi

mint. Frumos de tot!

„Clasa” politicã este, relativ, aceeaºi.

Celebra expresie „adio, dar rãmân cu tine” este

eticheta perfectã pentru mulþi politicieni. Ei sunt evaluaþi

ºi reevaluaþi în funcþie de interese (v. capul Oprea,

Udrea).

Alianþele politice se fac ºi se desfac uimitor de

repede. F.S.N., Cheie, D.A., U.S.L. ºi multe altele au

reuºit sã transforme poporul român într-un veritabil

cetãþean turmentat de atâtea promisiuni. Marea e

învolburatã, iar Poseidon are deprinderile unui ciclop din

Caraibe naufragiat în România – Corabia este în derivã

ºi toþi vor sã agaþe ce se mai poate înainte de prãpãd.

„Ghici cine vine la cinã?” este titlul unui film

celebru – Parafrazând retoric titlul, mã întreb ºi eu ca tot

românul imparþial, cine îi va lua locul lui „Basascu”?

Naºul lui Ponta o ia razna pe zi ce trece, Antonescu vede

trãdare peste tot, numai el nu ºtie nimic, Nãstase ºi

Geoana îºi ling rãnile maligne. „Cherchez la femme!”

Prof. Mihai Cornian
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(CONTINUARE DIN NUMERELE

ANTERIOARE)

P
oteca e mai largã ,

u rcuºu r i le  m a i  p u þ in

abrupte ºi urmate de scurte

coborâri. Mai avem puþin ºi

ajungem la culme, acolo unde se

despart drumurile spre cãtunele

rãspândite în vãi ºi grupate lângã

izvoare.

Ajunºi în poiana de la

cumpãna apelor ne-am oprit

s u r p r i n º i  n u  a t â t  d e

f ru m u se þe a  b a sm icã  a

peisajului, cât de apariþia

bisericuþei de poveste care

pare cã rãsare dintre flori

multicolore. P a r c ã  s i m þ i

nevoia sã o iei în cãuºul

stângii ºi sã o mângâi cu

dreapta !

Pereþii scunzi daþi cu var,

acoperiºul roºu ca si micuþa

turlã cu cruce în vârf. Pe unul

dintre pereþi bustul privighetorii

Banatului Marian Drãghicescu,

fiicã a acestor meleaguri, purtând

ciupag cusut cu flori. Alãturi patru

pari decojiþi sprijinã o micã turlã

de care e legat clopotul. Lângã

clopot o masã ºi douã bãnci din

lemn. Te aºezi ºi  simþi cum îþi

coboarã pacea-n suflet. Linºtea

odihnitoare a foºnetului º i

bâzâitului gâzelor, un cirip, o

frunzã care cade, o creangã ce

miºcã la adiere la unison cu

corolele pestriþe. E o liniºte care

te include nu  te izoleazã. E o

liniºte care te farmecã, nu îþi þiuie

în urechi.

Acolo, pe banca de lemn, începi

sã te îndoieºti cã tot ce se spune

despre apropierea de Dumnezeu

e adevãrat.

Nu poþi ºi nu trebuie sã compari

bisericuþa de la cumpãna apelor cu

o catedralã. Nu simþi la fel când o

vezi pe prima ºi intri în cea de-a

doua. Micuþa te apropie de

Dumnezeu nu prin construcþie ci

prin ceea ce simbolizeazã într-un

loc nestricat de oameni ºi care e

aºa cum l-a lãsat Creatorul. Cea

înaltã e deasupra a tot ceea ce

este în jur, ea nu se vrea deasupra

aceea ce este în jur, ea face parte

din ceea ce este în jur. ª i apoi cine

ºi cum a vrut sã dovedeascã

apropierea de Cel de sus! Te

apropii mai mult dacã turla e mai 

înaltã? E un alt fel de a-þi exprima

recunoºtinþa faþã de Dumnezeu.

Cea înaltã este a orgoliilor, iar cea

din pãdure a simþãmintelor. Este

un simbol nu un monument al

trufiei, un punct de întâlnire al celor

care sunt pãrtaºi la acelaºi crez. S-

a ridicat cu bucurie ºi bunãvoie, nu

cu biruri ºi oase la fundaþie. Este

mai curatã ºi nevinovatã ca multe

dintre cele în care slujesc „prea”

sau „înalþi prea”. Pot toþi ctitorii de

catredale sã spunã „ Iartã-mã

doamne pentru gângãniile pe care

le-am strivit cãlcând pãmântul

Tãu?. 

Aici nu se  etaleazã toalete, nu

trebuie sã faci ce fac toþi ceilalþi,

aici te rogi fãrã tipicuri. Aici nu îþi 

faci cruce la comandã, nu tragi cu

ochiul la vecin sã faci ca el sau sã

vezi cum face el. Nu trebuie sã faci

ce face toatã lumea, faci ce simþi

tu. Aici nu eºti copleºit de bolþi

înalte, voci, sclipiri, mirosuri. Nu ai

nici o obligaþie, nici o constrângere.

Faci ce simþi, dacã simþi, faci ce

vrei, când vrei ºi numai dacã vrei.

Eºti tu ºi împrejur cele lãsate de

Dumnezeu ºi nestricate de oameni.

Eºti tu ºi bisericuþa-simbol pusã

acolo sã-þi aminteascã, nu sã te

copleºeascã.

Aici nu faci parte din turmã

ºi nu simþi nevoia de

pãstor. De eºti o oaie mai

mult sau mai puþin rãtãcitã,

aici ai ºansa sã gãseºti

singur drumul. Aici nu te

deosebeºti cu nimic de cel

c e  s -a  în c h in a t  la

începuturi.

Aici nu se formeazã

in te rm inab ile  coz i la

rãmãºitele pãmânteºti ale unor

oameni deosebiþi a cãror amintire e

jignitã de profit.

Aici simþi cã nu ai nevoie de

intermediari care te îndeamnã sã

întorci celãlalt obraz, iar ei întorc

celãlalt buzunar.

C â n d  a m  v ã z u t  b i s e r i c a

începuturilor, am realizat cã ne-a

cotropit jungla meschinã  a

civilizaþiei ºi cã apropierea de

Dumnezeu e o problemã de suflet,

nu de logicã. 

Am cules flori cu parfum sãlbatic ºi

le-am pus pe pervazul ferestrei de

la altar.

Ne-am descãlþat sã ne rãcorim

tãlpile înfierbântate în iarba deasã,

savurãm cafeaua cãlduþã turnatã

din termos ºi ne bucurãm în liniºte

de odihna binemeritatã.

G h e o r g h e   MIRULESCU  :     A R J A N A
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Î
       n multe þãri europene,   

colindele au fost       

interzise în biserici, în

trecut, pentru cã erau considerate

cântece pãgâne. Au reuºit însã sã

reziste peste ani datoritã

popularitãþii de care se bucurau.

C o n f o r m  E n c i c l o p e d i e i

Crãciunului, scrisã de Gerry

Bowler, primele colinde le

avem încã din secolul al

I V - l e a ,  l a  v r e m e a

respectivã fiind prezentate

drept imnuri închinate

Naºterii Domnului. Ele

aveau titluri ca: Jesus

refu ls it omnium , de

Hilarius din Poitiers, Veni

redemptor omnium, de

Hilarius din Poitiers, Veni

redemptor gentium, de

Ambrosius din Milano ºi

Corde natus ex partentis,

de Prudentius. Ele aveau un

caracter solemn, exprimând mai

degrabã adevãruri teologice de

ordin superior, dupã cum

precizeazã sursa citatã.

Jesus refulsit omnium, una dintre

cele mai vechi colinde:

Mai târziu însã, Biserica a interzis

COLINDELE  DE  CRÃCIUN ,

nemulþumitã fiind de conotaþiile

p ã g â n e  a l e  t e r m e n u l u i

colindã (echivalentul englez

carol este derivat din grecescul

choros, care desemna un dans în

cerc, în care dansatorii cântau).

În secolul al XII-lea, învãþãturile

creºtine ºi-au schimbat viziunea ºi

au trecut de la un Dumnezeu

rãzbunãtor la aspectele mai

umane a lui Iisus ºi astfel a apãrut

ºi interesul pentru detaliile Naºterii

Domnului. O expresie a acestui

interes devine noul tip de cântec

sacru popularizat de franciscani-

muzicã de corindã cu versuri.

Noile colinde s-au rãspândit în

Italia cu ajutorul franciscanilor ºi al

dominicanilor, devenind în scurt

timp populare în întreaga Europã.

Exemplele din aceastã perioadã

includ colindul macaronic german

În dulci jubilo ºi polonezul W zlobie

lezy.

Secolele al XV-lea ºi al XVI-lea au

constituit, dintr-un punct de

vedere, epoca de aur a colindelor.

Acestea erau cântate în case ºi pe

strãzi, în cadrul slujbelor religioase

ºi în reprezentaþiile teatrale, la

rãspândirea lor contribuind ºi

recent inventata tiparniþã. Din

Ang l ia  p rov in  Adam  Lavy

Ybounden, I saw three ships ºi The

Boar's Head Carol, iar din Germania

colinde ca O tanenbaum (O, brad

frumos) ºi Es ist ein Ros

entsprungen.

Reforma a pus punct utilizãrii

religioase a colindelor în unele þãri

protestante precum Anglia ºi

Scoþia, locul lor fiind luat de

intonarea psalmilor metrici. Deºi au

fost eliminate din biserici, colindele

au continuat sã se cânte în casele

particulare ºi de cãtre grupurile

care mergeau din uºã-n uºã la

colindat în perioada Crãciunului,

însã ºi acest obicei a stârnit

indignare în secolul al XVII lea

odatã cu Revoluþia Puritanilor în

Anglia, în anii 1640.

Deºi restauraþia a eliminat

m a jo r i t a te a  in o va þ i i l o r

p u r i t a n e  a n t i -C rã c iu n ,

B i s e r i c a  A n g l i c a n ã  a

continuat sã se opunã

fo lo s i r i i  co l in de lo r  în

activitãþile religioase. Din

1660 pânã în secolul al XIX-

lea, singurele colinde care au

primit aprobarea oficialã în

Anglia au fost While

Shepherds Watched Their

Flocks by Night ºi Hark the Herald

Ange ls  S ing .  In te rp re ta rea

colindelor s-a limitat la bisericile din

nordul ºi vestul Angliei º i

congregaþiile catolicã ºi disidente,

mulþi fiind cei pregãtiþi sã anunþe

pieirea colindelor în primii ani ai

secolului XIX.

Sa lva rea  C O L IN D ELO R  D E

CRÃCIUN a fost posibilã graþie

eforturilor depuse de culegãtorii de

colinde precum William Sandys,

John Stainer ºi J.M. Neale, dar ºi

renaºterii interesului general

privind celebrarea Crãciunului. Pe

lângã culegerea colindelor foarte

vechi, au început sã aparã ºi unele

noi, compozitorii americani aflându-

se în fruntea plutonului.

continuare în pag. 15 .

COLINDELE DE CRÃCIUN: Când au apãrut, care sunt
cele mai vechi Õi de ce multe biserici le-au interzis
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.   urmare din pag. 14

Biserica Anglicanã ºi-a reconfirmat

interesul pentru colinde, mai cu

seamã dupã anul 1878, când

episcopul Benson de la catedrala

din Truro a inventat o formã de

serviciu religios numit Învãþãturi ºi

colinde, care combina lecturile din

Scripturi cu cântecele.

În secolul XX, interesul pentru

COLINDELE DE CRÃCIUN a crescut.

Deºi numeroase cântece laice de

Crãciun care au apãrut în anii 1900

nu pot fi considerate colinde în

adevãratul sens al cuvântului

(Jingle Bell Rock sau White

Christmas, de pildã), domeniul s-a

îmbogãþi cu o serie de exemple

notabile, unele noi, altele readuse

de culegãtori în atenþia publicului ºi

câteva preluate prin traducere din

alte þãri.

În ceea ce priveºte colindele

româneºti, conform profesorului

doctor Nicolae Necula, fost decan

al Facultãþii de Teologie Ortodoxã

din Bucureºti, cele mai vechi

COLINDE ROMÂNEªTI ar fi acelea

care au refrenul "Leru-i Doamne"

sau "Alilerui Doamne", care ar fi

forma arhaicã, pe cât se pare, a

cuvântului bisericesc "Aliluia", dupã

c u m  a  e x p l i c a t  a c e s t a

pentru creºtinortodox.ro.

Sursa:INTERNET -www.B365.RO

COLINDE, COLINDE

Am plecat sã colindãm

Am plecat sã colindãm

Domn, Domn sã-nãlþãm

Când boierii nu-s acasã

Domn, Domn sã-nãlþãm

C-au plecat la vânãtoare

Domn, Domn sã-nãlþãm

Sã vâneze cãprioare

Domn, Domn sã-nãlþãm

Cãprioare n-au vânat

Domn, Domn sã-nãlþãm

ª i-au vânat un iepuraº

Domn, Domn sã-nãlþãm

Sã facã din pielea lui

Domn, Domn sã-nãlþãm

Veºmânt moale Domnuluï

Domn, Domn sã-nãlþãm

Steaua sus rãsare

Steaua sus rãsare

Ca o tainã mare

Steaua strãluceºte

ª i lumii vesteºte

ª i lumii vesteºte

Cã astãzi Curata

Preanevinovata

Fecioarã Maria

Naºte pe Mesia

Naºte pe Mesia

Magii cum zãrirã

Steaua ºi pornirã

Mergând dupã razã

Pe Hristos sã-l vazã

Pe Hristos sã-l vazã

ª i dacã pornirã

Indata-L gãsirã

La Dânsul intrarã

ª i se închinarã

ª i se închinarã

Cu daruri gãtite

Lui Hristos menite

Luând fiecare

Bucurie mare

Bucurie mare

Care bucurie

ª i aici sã fie

De la tïnerete

Pân-la bãtrâneþe

Pân-la bãtrâneþe

Astãzi s-a nãscut Hristos

Astãzi s-a nãscut Hristos

Mesia chip luminos

Lãudaþi ºi cântaþi

ª i vã bucuraþi.

Mititel înfãºeþel

În scutec de bumacel

Lãudaþi ºi cântaþi

ª i vã bucuraþi.

Vântul bate, nu-l rãzbate

Neaua ninge, nu-l atinge

Lãudaþi ºi cântaþi

ªi vã bucuraþi.

ªi de acum pânã-n vecie

Mila domnului sã fie

Lãudaþi ºi cântaþi

ªi vã bucuratï!

O, ce veste minunatã"

O, ce veste minunatã!

În Betleem ni s-aratã

Astãzi s-a nãscut

Cel fãr' de-nceput

Cum au zis prorocii.

Cã la Betleem, Maria

Sãvârºind cãlãtoria,

Într-un mic sãlaº,

Lângã-acel oraº,

A nãscut pe Mesia.

Pre fiul în al Sãu nume,

Tatãl L-a trimis în lume,

Sã se nascã

ªi sã creascã,

Sã ne mântuïascã.



Trei prietene îºi povesteau ce au primit de la Moº Crãciun:

- Eu am primit o pereche de ciorapi plasã ºi o cutie de

bomboane fine de ciocolatã!

- Eu am primit o lenjerie de dantelã superbã ºi o

ciocolatã mare cu alune!

A treia spuse fericitã:

- Eu nu am primit nimic, dar a rãmas pânã dimineaþa.

�   �   �   �   �  �   

Scrisoare cãtre Moº Crãciun:

"Dragã Moºule, îmi doresc o casã, o maºinã, un iaht

ºi un soþ".

Rãspuns:

"Dragã fatã, astea nu încap la mine în sac. Gãseºte-þi

singurã soþul ºi restul le rezolvã el".

De Crãciun, judecãtorul îl întreabã pe acuzat:

- De ce eºti acuzat?

Acuzatul rãspunde:

- Mi-am fãcut cumpãrãturile de Crãciun prea repede.

Judecãtorul rãspunde:

- Asta nu-i nici o crimã, cu cât înainte?

La care acuzatul rãspunde:

- Înainte de deschiderea magazinului.

                        �   �   �   �  �   �   

Tata canibal spune feciorului canibal: Fii cuminte

altfel nu vine moºul ºi n-o sã ai ce mânca la anul nou.
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CITATUL  LUNII :

Nu zi niciodat| "nu se

poate", ci începe cu "s|

vedem".

 Mihai Eminescu


