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“A da milostenie
înseamnă a da cu bunăvoinţă şi bucurie, dacă nu dai astfel, mai bine nu mai da, fiindcă
aceasta nu este milostenie, ci
pagubă.”
Ioan Gura de Aur

Publicaţie lunară de informare, opinie şi atitudine

Decembrie 2012 anul 1 numărul 7

Daneșul, la sfârșit de an, pe vremuri...

Însemnări de viaţă

Ca şi articolul privind obiceiurile de Sf. Nicolae apărut în numărul trecut, şi acesta este
extras din Chestionarul întocmit de fostul director al şcolii din Daneş, Pompiliu Constantin,
la 29 decembrie 1943. Lucrarea, dactilografiată, a fost găsită de Ştefăniță Regman în arhiva
tatălui său, criticul Cornel Regman. Părți dintr-un alt exemplar au fost folosite şi de părintele
Vichente Dăngulea în elaborarea lucrării sale Monografia Parohiei Daneş. Îngrijirea textului
de față, cu păstrarea unor particularități lingvistice, a fost efectuată de Ştefăniță Regman.
amănunte în paginile 4-5

Comemorând, în lunile ce vin, 135 de ani de la naşterea lui
Pompiliu Constantin şi 60 de ani de la moartea lui, ne simţim datori
să-i aducem un meritat omagiu. În acest număr al ziarului nostru
continuăm scrierea lui Pompiliu Constantin cu capitolul doi al lucrării sale. O lucrare importantă pentru comunitate dar și pentru
păstrarea vie a unei mărturii ce nu trebuie să se piardă.
amănunte în pagina 3
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SĂRBĂTORI FERICITE ŞI LA MULŢI ANI!

Două sărbători, dintre cele mai îndrăgite
ale creştinătăţii, marchează luna decembrie:
Sfântul Nicolae şi Naşterea Domnului.
Foarte tare m-a minunat întotdeauna
felul în care bucuria Crăciunului, în mai
mare măsură decât a oricărei alte sărbători
creştine, transcende credinţa (sau necredinţa) mărturisită a oamenilor.
Ceea ce caracterizează aceste sărbători şi
le deosebeşte într-un fel de altele, în fond la
fel de mari din punct de vedere al Bisericii,
este obiceiul de a se face daruri. La început,
acest obicei îi privea mai ales pe copii, dar
în timp s-a extins, încât s-a ajuns să se facă
cu acest prilej daruri tuturor celor apropiaţi
ai unei familii. Căci ele rămân, cu precădere,
sărbători ale familiei. S-ar putea ca mulţi să
fie surprinşi de faptul că acest obicei nu există
în vechime la români, nici de Sfântul Nicolae, nici de Crăciun. De altfel, nici astăzi, în
satele mai bune păstrătoare ale vieţii vechi,
el nu se întâlneşte. Şi chiar atunci când se fac
oarece daruri colindătorilor, ele sunt lucruri
simple, dar cu însemnată încărcătură spirituală: colaci, nuci, mere, un pahar de vin etc.
Şi se pare că cei mai puţini înscrişi întro viaţă creştină autentică, sau cei care chiar
se declară necredincioşi, se străduiesc mai
abitir decât alţii să-i copleşească pe cei
apropiaţi ai lor cu tot felul de daruri scumpe.
Sigur, actul de a dărui poate deveni, în unele
cazuri, semnul trufiei, iar nu al iubirii.
Dar nu acest aspect interesează acum, ci
întrebarea asupra acestui impuls irezistibil
de a face daruri, cedarea fiinţei, fie şi inconştient, la penetrarea unei stări de bucurie,
care este clar că vine "de sus", dintr-o altă
motivaţie decât cele obişnuit lumeşti. Şi de
ce a prins atât de bine acest obicei de a face
daruri venit de aiurea, încât astăzi îl receptăm ca şi când ar fi al nostru ,,de când
lumea"?
Adevărul este că nu cred să existe om pe
lumea aceasta, de la monahul cel mai ascetic, până la magnatul cel mai opulent, căruia
să-i displacă să primească daruri. Dincolo
de valoarea lui intrinsecă, darul este, mai
presus de toate, expresia unui sentiment,
mai mult sau mai puţin sincer. Este drept că
în momentul în care-l primim ne gândim
mai puţin la acest grad de sinceritate.
Exista o plăcere de a primi daruri şi o
plăcere de a oferi daruri. Se spune că aceasta
din urmă este superioară celei dintâi: "Mai
mare este a da, decât a lua". Cred că depinde,
însă, destul de mult şi de situaţie, de starea
în care te afli.
Există un rafinament al darurilor, o scară
a lor. Cu cât relaţia este mai strânsă şi mai

Moşii Nicolae şi Crăciun
subtilă, cu atât darurile pierd din conţinutul
lor material, se eterează în favoarea celui
spiritual, uneori exprimat simbolic.
Cu cât suntem mai inocenţi, cu atât bucuria noastră este mai gratuită şi nu mai
căutăm atât la valoarea darului, cât la sentimentul pe care-l mărturiseşte. În ultima instanţă, ne va bucura enorm darul prezenţei
cuiva, mai ales dacă ea vine într-un moment
de mare dificultate sau de însingurare. Asta
nu înseamnă că cei de lângă noi nu au
nevoie adesea de lucruri foarte concrete,
materiale sau spirituale, şi este bine ca,
atunci când este spre binele lor, să facem tot
ce ne stă în putinţă ca să le dăm. Dar parcă
în acest caz nu este vorba de exact ceea ce
înţelegem în chip superior prin daruri.
Darul nu este numai ceva care se dă gratuit, ci şi ceva care ar putea să fie sau ar putea

tru el. Darul, ca expresie a iubirii nesfârşite
a lui Dumnezeu, premerge destinatarului
său, omului. Pare că Dumnezeu S-a pregătit
să-l întâmpine pe om ca pe un prieten drag.
În acelaşi timp, omul purtând în el
chipul lui Dumnezeu ca pe o pecete de
neşters şi având, virtual, posibilitatea
asemănării cu Creatorul său, se raportează,
şi el, la lume ca la un dar. Lumea este un dar
din care avem posibilitatea ca, la rândul nostru, să dăruim, să devenim dăruitori. Nu
numai că putem dărui prietenilor noştri, dar
putem dărui ("ale Tale dintru ale Tale") şi
Prietenului absolut, lui Dumnezeu. Orice
relaţie personală autentică presupune şi implică reciproca dăruire. Această reciprocitate nu înseamnă, în nici un caz, echivalenţa,
pentru că orice măsurare devine, în asemenea situaţii, inadecvată. Bucuria de a dărui

să nu fie, care arată un prea plin, o supramăsură faţă de starea "normală". De abia atunci
gratuitatea este totală şi reprezintă mai mult
decât o grijă firească şi creştinească de frate,
reprezintă însăşi prietenia care se adaugă,
care o depăşeşte. Darul devine atunci,
deplin, un semn, un cuvânt într-o comunicare ce se cere exprimată, un marcaj concret
şi vizibil al unui mesaj, care chiar dacă
rămâne, până la urmă, tot de necuprins, se
cere măcar semnalat.
Dumnezeu este prin definiţie Marele
Dăruitor. Ne dăruieşte în primul rând viaţa,
şi Părintele Stăniloae, reluându-i pe Sfinţii
Părinţi, spunea undeva că şi cea mai
nenorocită existenţă este superioară neexistenţei. Apoi ne-a dăruit lumea cu toate câte
le are în ea, ca să fie (alături de altele, dar în
primul rând) o cale de comunicare profundă cu Dumnezeu. Înainte de a crea
omul, Dumnezeu gătise mai întâi darul pen-

cuiva pe care-l iubeşti este atat de mare,
încât este clar că ceea ce sporeşte darul nu
este o colecţie de obiecte, ci însăşi legătura
de iubire. De aceea, omul care dăruieşte cu
adevărat, o face "din toata inima", "din tot sufletul", iar nu din tot buzunarul.
În Biserica, relaţiile sunt întemeiate în
mod normal, firesc, tot pe dăruire. Tot ce
aduce şi tot ceea ce primeşte omul la biserica trebuie să fie dar, pentru ca să fie "bine
primit". Aceasta înseamnă o întemeiere pe
iubire dezinteresată, depărtată de orice gând
de schimb compensatoriu. Dumnezeu da
întotdeauna cu supramăsura, nimic meschin în "plata" sau "răsplata" Lui. Oricât de
lipsiţi tor ar fi, din punct de vedere financiar
un "impozit" religios, Biserica Ortodoxă nu
l-ar putea accepta niciodată, pentru că ar
contraveni înseşi principiilor ei constitutive.
Experienţa timpului arată că deşi uneori
izvorul darurilor poate slăbi, el nu seacă, to-
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tuşi, niciodată.
Dincolo de darurile pe care le aduc Moş
Nicolae şi Moş Crăciun, este Hristos Însuşi
Cel care Se dăruie şi care este izvorul real,
conştientizat sau nu, al bucuriei noastre. Cât
despre Moş Nicolae, el este un fel de înainte
mergător al lui Moş Crăciun. Dincolo de întâmplarea cu cele trei fete salvate de la prostituţie cu ajutorul unor pungi cu bani aruncate noaptea, pe furiş, pe fereastră, Sfântul
Nicolae a intrat în dragostea deosebită a
poporului credincios şi pentru faptul că s-a
făcut atât de transparent lui Hristos, că L-a
iubit cu o ardoare deosebită, căutând să
ajungă la asemănare tocmai în calitatea de
dăruitor pe care a avut-o Mântuitorul. El
este dăruitor şi dar în acelaşi timp, cum o
arată acatistul său: "Bucură-te, dătătorule al
bunătăţilor lui Dumnezeu. Bucură-te, bogaţia de Dumnezeu dăruită celor ce vieţuiesc în lipsă pe pământ".
Noi le spunem "moşi", ceea ce se deosebeşte puţin de denumirea de "părinţi" pe
care o au în alte limbi. Moş are, în aceasta
situaţie, o însemnătate mai complexă. Sigur
că ea are o rădăcină în reprezentarea iconografică a lui Dumnezeu-Tatăl, "Cel bătrân de
zile", şi în cea a Sfântului Nicolae, al cărui
chip de bătrân ierarh pastreaza, poate mai
constant decat al oricarui alt sfant, anumite
trasaturi caracteristice, care-l fac recognoscibil chiar şi fără înscrierea numelui pe icoana
sa. Dar "moşii" sunt cei care stau în lanţul
neîntrerupt al stirpei noastre, ei ne sunt
"stră-moşi", rude întemeietoare. Noi Îl receptăm pe Dumnezeu, ca de altfel şi pe
Sfinţii Lui, ca fiindu-ne în neam, o rudenie
care nu este simplu trupească, ci preponderent duhovnicească.
Atât Moş Nicolae, cât şi Moş Crăciun,
mai presus de darurile pe care le pot aduce
sau nu, sunt ei însuşi principalele daruri,
motiv de neumbrită bucurie.
Dar, pentru noi, deşi Naşterea Domnului reprezintă marele eveniment de început
al operei Sale de răscumpărare, toate sărbătorile sunt, până la urmă, rupte din Paşte,
deoarece, "dacă Hristos n-a înviat, zadarnică
este credinţa noastră, suntem încă în
păcătele noastre" (cf. Matei 15, 17). Să ne
îmbrăţişăm şi acum, murmurând aceste cuvinte ale troparului ce se cântă în Noaptea
cea Mare: "Şi să ne luminăm cu prăznuirea,
şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm. să zicem
fraţilor şi celor ce ne urăsc pe noi; să iertam
toate pentru Înviere!". Şi pentru Naştere,
întru mulţi ani!
Costion Nicolescu
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POMPILIU CONSTANTIN - REMEMBER

Însemnări de viaţă
„Viaţa este ţesută dintr-o pânză de amintiri. Sunt clipe când omul nutreşte restul zilelor
numai din aduceri aminte. Dacă ele sunt frumoase, buzele îi înfloresc de un surâs dulce, ca
zâmbetul trecutului ce întreţine candela licărindă a moşneagului – cu ochii înrouraţi pierduţi
în vag, de pe prispa casei. Dacă amintirile sunt duioase, pieptul tresaltă într-un suspin uşurător.
Faptele omului nu sunt trecătoare. Umbra lor se repetă şi împacă, sau mustră cugetul; iar în clipa morţii oglinda întregii vieţi ţi se arată şi priveşti
în ea ca într-un gând adânc. Poţi muri râzând, de-ţi surâde trecutul,
sau mori strâmbând buzele în spasme desperate dacă faptele urâte
ţi se arată cu sila în toată ciudăţenia lor.
Şi pe mormântul omului, oricât de singuratec ar fi, cresc câteodată flori, nu sădite de mână omenească, ci aduse de vântul
primăverii dintr-o neştiută grădină şi un glas misteric îngână în
serile senine numele celui apus.
Iar în cavoul bogatului, care a alungat văduva săracă în timpul
iernii afară din casă pe drumul înzăpezit, cresc numai spini şi se adăpostesc stranii vietăţi.
N-am scris aceste rânduri pentru cei ce se ocupă cu literatura, n-am aceste pretenţii, dar am scuturat pe paginile mute creanga amintirilor mele, legate strâns de ce s-a făcut
de bine în comuna Daneş, în câteva zeci de ani.
Cetind, prietinii îşi vor aduce cu drag aminte de mine, tovarăşii de muncă de noi, iar dacă
am avut şi răuvoitori în strădania ce am depus pentru ridicarea comunei noastre, a tuturor
celor ce-am primit în sânul ei desmerdările copilăriei, poate că măcar acum vor arunca un văl
de înfrăţire asupra umbrei care s-a dus, iar pentru generaţiile ce vin după noi, poate le va servi
de exemplu.
De unde m-am oprit eu, las în grija timpului de a merge mai departe.
Daneş, în Februarie 1931. Pompiliu E. Constantin

II. ŞCOLILE MELE
Să mă întorc acum la lanţul povestirii
mele şi să-mi descriu cum am trecut prin
şcoli. Când împlinisem 5 ani, Ioan Florea, învăţător în Hetur, fiul lui Simion Florea, învăţător cantor în Daneş, venea acasă în vacanţele de peste an şi câteodată pe la Sărbători şi
Dumineci. Se vede că-i plăcea mult a fi învăţător, căci îşi făcea de lucru şi cu noi, copiii
mici. Avea cu el litere mobile din carton etc.
Curtea îi era a doua de la noi, acolo ne
adunam mai mulţi copii. El îşi scotea literele
făcând cu noi un fel de joc de-a literele. Le
arăta pe rând, le spunea numele, apoi le
scotea tot pe rând şi ne punea să ghicim ce
literă este. Care nimerea litera era încununat
de laude, ceea ce ne plăcea, mai ales că de
multe ori se întâmpla să asiste la acest joc şi
mamele noastre, cari făceau haz pe socoteala
minţilor nostre copilăreşti de atunci. Nu ştiu
care era mai meşter dintre noi în botezatul
literelor, dar îmi aduc aminte că nu arareori
vedeam pe mama zâmbind la răspunsurile
mele şi pe dascăl aprobând mulţumit.
Când ne plictiseam, sau noi sau dascălul,
o schimba pe vioară, căci îi plăcea şi sportul
ăsta lui Ioan Florea şi noi săream atunci ca
nişte iezi ca să arătăm că românului îi place
jocul. Dar dascălul Florea era şi un bun cântăreţ şi om cu frica lui D-zeu. Ne cânta câteodată câte un răspuns liturgic. „Doamne miluieşte-ne”, noi îngânam după el, ba ziceam
apoi şi singuri. Şi aşa petreceam noi cu
dascălul Ioan Florea sărbătorile, veselindune, dar şi cu mult folos.
Împlinind 6 ani în 1884, conform legilor
de atunci, m-am înscris la şcoala confesională
română din sat. Dacă mă opresc puţin şi
asupra şcoalei o fac şi în senzul unui mic istoric, mai mult sau mai puţin ca să-i cunoaştem evoluţia, spre a ne stabili un raport între
trecutul negru, când mă munceam să învăţ o
limbă străină, când, fără să întrevăd, vremea
fugară mă desemnase a-i fi mai târziu conducă-

tor şi prezentul descătuşat de acea limbă silită.
Şcoala avea două posturi, adică doi învăţători. Învăţământul era împărţit în două
divizii: divizia I, numită şi şcoala mică, cuprindea clasele inferioare 1, 2, iar divizia II,
numită şi şcoala mare, cuprindea clasele superioare 3,4,5 şi 6. În total, dar, erau 6 clase.
Despărţământul I (şcoala mică), pe vremea
aceea, îl conducea dascălul Petru Popp, iar cel
superior, Ioan Rondoleanu, astăzi oale şi ulcele. Promovările se făceau în mod mecanic.
Şcolarul care cerceta şcoala un an trecea în
clasa următoare chiar dacă nu obţinea succes.
În şcoală, greul era la cursul de limba
maghiară. Mie îmi trimisese însă norocul un
fel de dascăl ambulant, de la care am furat
ceva cuvinte ungureşti, începând cu numiri
de obiecte din preajma omului, casă, masă,
plug, etc., precum şi numărarea până la 100.
Acel dascăl numai al meu, pentru că numai
cu mine îndeplinea rolul de dascăl, era un
biet ungur bătrân, să fi avut 50 ani, care lucra
şi el prin comună cu ziua, pe unde găsea, iar
noaptea se aciua la noi, fie prin şură, fie prin
grajdul vitelor. Cum copiii se înţeleg bine cu
bătrânii, mă duceam şi eu la el, mai ales sărbătoarea şi în zile de ploaie, când el nu lucra
şi când puteam sta mai mult de vorbă. Şi aşa
furam de la moşneag câte un cuvânt, două.
Aceasta mi-a prins bine, căci ajunsesem cel
mai savant elev din şcoala de atunci în limba
maghiară şi, deşi eram în cursul inferior, mă
punea dascălul, I. Rondoleanu, de învăţam
elevii cei mari din divizia II. Şi pentru asta mă
mândream mai mult decât isprava ce făceam.
Ba se mai întâmpla de multe ori ca dascălul
din clasa mea, care era şi cantor şi fiind
chemat adeseori pe la datoriile creştineşti în
comună, mă delega pe mine cu supravegherea claselor şi cu ascultarea elevilor, aşa că
eram un fel de domnişor.
La jocurile noastre copilăreşti devenisem
foarte autoritar. Eram ales totdeauna cel mai
mare factor din elementul jocului şi eu dispuneam apoi de orânduiala celorlalţi. Îmi
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În cimitirul din comună, aproape de altarul bisericii, o piatră indică: „Aici odihneşte în Domnul Preotul Pompiliu Constantin, învăţător director, născ. 15 feb. 1878, răp. 1 dec. 1952. Veşnică
amintire”. Nu ştim câţi vor fi cunoscut, altfel decât din poveştile bătrânilor, activitatea neobosită
a acestei luminoase figuri pentru binele consătenilor şi prosperitatea Daneşului. Dacă unii –
puţini vor mai fi fiind – îşi mai amintesc de primul lor învăţător, nu altul decât fondatorul iar
apoi directorul şcolii de stat din Daneş, altora, poate, numele acestuia li-l readuce în faţa ochilor
pe preotul care i-a cununat.
Recunoscut în această dublă postură, Pompiliu Constantin ar fi meritat din plin să rămână
în memoria dăneşenilor prin multiplele lui acţiuni de ctitor al unei comune moderne şi fruntaşe
în vecinătăţi. Lista reuşitelor lui ar impresiona pe oricine. Încă înainte de Primul război
şi de Întregire, Pompiliu Constantin se află la baza creării societăţii „Junimea”, în
1905 (fetele s-au alăturat câţiva ani mai târziu), a unui corp de pompieri şi a nelipsitei fanfare, precum şi a unei pepiniere de pomi comunale. Dobânzile cerute
de bănci sunt prea mari? Cu eforturi susţinute, Pompiliu Constantin
fondează o bancă populară, „Ïnsoţirea”, care să vină în sprijinul sătenilor.
După Război, alte şi alte instituţii şi fundaţii (sau „fonduri”) văd lumina zilei
şi se dezvoltă datorită spiritului său întreprinzător: „Casina română” (un adevărat club cultural, cu o bibliotecă şi abonamente la ziare), grădiniţa, Fundaţia
pentru ajutorarea copiilor săraci din Daneş, Societatea ocrotirii orfanilor de
război şi lista ar putea continua, căci şi alte sate au beneficiat de spiritul vizionar
al dascălului. Prin toate aceste iniţiative, se conturează exemplar figura unui român
curajos, muncitor şi luminat, caracteristică perioadei când România caută să-şi reducă întârzierile pentru a putea înălţa semeţ capul în noua Europă.
Comemorând, în lunile ce vin, 135 de ani de la naşterea lui Pompiliu Constantin şi 60 de
ani de la moartea lui, ne simţim datori să-i aducem un meritat omagiu. O facem prin repunerea
în circulaţie, într-un foileton de nouă capitole al căror text e îngrijit de mine, a singurei sale lucrări
autobiografice. Tipărită în 1931, la Sighişoara, şi intitulată sobru Însemnări din viaţă, cartea instruieşte şi emoţionează. Pe lângă faptul că e o mină de informaţii privind traiul vechilor dăneşeni
români, ea ni-l face cunoscut pe acest om complex, integru, înzestrat cu darul scrierii, aflat la ora
unui prim bilanţ al vieţii sale. Tatăl meu, scriitorul Cornel Regman, păstra cu grijă această cărticică într-un sertar. Să fie oare semnul unei legături spirituale între el şi primul lui învăţător?
Ştefăniţă Regman (Franţa)

plăcea mai mult s-o fac, în jocurile noastre,
fie pe primarul, fie pe notarul, sau chiar pe
preotul satului; îmi plăcea dar să cred că
ceilalţi copii sunt supuşii mei...
Trecură patru ani, spre a nu se mai întoarce niciodată decât în umbra amintirilor
copilăreşti cele mai frumoase. Am dat şi eu la
spate 4 clase de şcoală, dar să nu se creadă că
le-am trecut ca lebăda prin apă, cum, după
obicei, se întâmplă cu mulţi. Nu e nevoie sămi afirm singur silinţa la învăţătură. Despre
rezultat vorbesc potrocoalele unde sunt înregistrat, cari cred că n-au fost părtinitoare cu mine.
Cel mai greu moment din viaţa omenească este momentul când se dă lupta spre
a ţi se hotărî soarta. Pe drumul neclar, omul
aleargă mereu cu braţele întinse spre fericire,
amăgit de năluce. Deşi obosit, nu se opreşte
la cotituri, căci un glas străin îi şopteşte:
mergi mai departe. Când omul aruncă o privire generală asupra trecutului, din zâmbetul
ce-i încreţeşte atunci buzele, se desprinde o
undă de regret. Îşi judecă actele săvârşite în
trecut şi mai nici unul nu-l satisface pe deplin.
Ïşi propune mereu alte procedee în găsirea
unui trai mai bun, dar nu se gândeşte că nu el
singur poate determina, ci pe cărările vieţii îl
poartă destinul. Sunt legi fatale cărora trebuie
să ne supunem orbeşte şi cari ne urmăresc
oriunde ne-am căuta refugiu. Teoria fericirii
e cea mai oarbă problemă. Ca o navă rătăcită
în largurile mării, îndreptată odată spre un
ţărm verde, unde poate niciodată nu va mai
ajunge, omul aleargă să prindă fericirea,
nălucă veşnic fugară, la care cedăm numai în
clipa din urmă.
Ïmi venise şi mie timpul, când viitorul
încerca să se contureze, să rămân fecior de
plug sau să învăţ mai departe. Dar unde să mă
duc la învăţătură? Mama îndurase destule
nenorociri, era sleită ca material şi apoi eu
eram mai mărişor dintre fraţi şi mai aproape
de nădejdea ei.
Un prieten al nostru, anume Ioan Munteanu, fiul lui Zaharia Munteanu, om bine-

voitor faţă de noi, care învăţa la şcoala elementară ungurească din Sighişoara, mă sfătui
să mă înscriu şi eu la aceea, fapt îndeplinit în
toamnă. Am fost primit în urma unui examen
din limba maghiară şi germană.
Gazda ne-am găsit-o la lelea Iuţi, văduvă
care n-avea altă avere mai scumpă decât o fată
şi apoi pe noi, căci eram eu, prietenul lui Ioan
Munteanu pomenit mai sus şi Damaschin Ilioviciu. În căsuţa aceia mică din Corneşti, la
colţul dinspre miazănoapte-răsărit a podului
de la vamă, locuiam, toată familia cea nouă a
babei Iuţi, într-o cameră unde nu era loc nici
să te învârteşti, lucru pentru care plăteam
lunar 30 creiţari. Cât despre ale gurii, acestea
le procuram de acasă. Mâncam bucate reci şi
din când în când ne făcea baba câte-o mâncare fiartă de cartofi, fasole, varză, etc. aduse
tot de acasă. La fel procedam şi cu pâinea, la
care aveam tovarăşi pe gazdă. Ba de multe ori,
nouă ne dădea mămăligă, pâinea luând-o
lelea Iuţi, sub cuvânt că pentru cei mai tânări,
iarna mai cu seamă, e bună numai mămăliga,
că ea ne încălzeşte şi noi credeam şi ne îndopam ca nişte curcani cu mămăligă, numai
că nu prea ne dădea de saţ.
În fiecare Sâmbătă după masă, ne adunam toţi cei din Daneş, vreo 12 la număr;
unii la şcoala ungurească, alţii la cea săsească
şi după ce ne aşezam în coloana de marş imitând militarii, sub comanda unuia mai în
vârstă, ca de pildă Constantin Pop, azi învăţător de stat în Hoghilag, Târnava Mică, plecam
la drum spre casă cântănd bisericeşte sau îngânând vreun marş unguresc ca să avem spor
la pas. Dumineca petreceam admirabil. Se
făcea joc în mijlocul drumului de către tinerii
din sat şi noi săream de zor printre dânşii.
Când soarele se dădea înspre apus,
scâncind ca nişte ţânci, plecam înspre
Sighişoara, aruncându-ne privirile galeşe la
copiii de vâsta noastră ce ţopăiau liberi prin
horă privind curioşi la desagii din spatele
bieţilor călători, încărcaţi cu bucate pentru
minunata bucătărie a lelei Iuţi.
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DANEŞUL, LA SFÂRŞIT DE AN, PE VREMURI...
Obiceiurile la Naşterea Domnului
(Crăciunul)
În Daneş, învățătorii confesionali au fost
şi cantori la biserică. În salariul lor aveau socotite şi venitele de la biserică pentru cantorat. Şi, pentru aceasta, pregăteau pe copii
cu colindele obişnuite în comună. La Crăciun, colindau pe toată lumea pentru a-şi
primi remunerația ce se cuvenea de la
fiecare familie. Mai înainte cu şaizeci de ani,
colindau feciorii satului şi-şi adunau bucate,
colaci şi carne, iar apoi, în cele trei sărbători,
se adunau într-o casă şi le consumau. Aveau
şi muzică, cu care îşi petreceau în sărbători.
Nu era nimeni în comună care să fi mâncat carne în postul Crăciunului, care ține din
15 noiembrie până în ziua de Crăciun, 25
decembrie. Se aşteptau sărbătorile cum nu
se poate povesti, după un timp aşa de lung
de post curat, fără orice unsoare. Nici copiii
nu mâncau cu dulce.
În ajunul sărbătorilor, toată lumea, cât
de săracă, se îngrijea ca să aibă cât de cât
ceva pentru a se ospăta în zilele acestea, care
erau foarte mari. În ziua de 15 noiembrie,
când se lăsa postul, se pregăteau fel de fel de
bucate şi mâncam peste măsură. Ceea ce
rămânea pe mâine se dădea la țigani, care azi
lăsau postul.
În ajunul Crăciunului, se făceau lichii,
cum le ziceam - şi le zicem noi şi azi. Se mai
făceau şi colaci. Aceştia erau din grâu curat,
cam de 2 kg. unul. Erau destinați cantorilor
care colindau cu copiii. În post, fiecare familie tăia un porc, din care făceau slănină, cârnaț şi cârtaboşi. Cârnațul din carne, cârtaboşul din plămâni, ficat, inimă şi puțină
carne. Untura care era grăsimea de pe
foalele porcului se făcea sul şi se agăța la
grindă, în casă, spre a o avea la unsul osiilor
la car.
În ajun, seara, se făcea Bdenia, adecă vecernia prescrisă de biserică, în ajun. Aici
erau de față o mulțime de credincioşi, încât
abia-i cuprindea biserica (azi, abia câte 2030 bărbați şi tot atâtea femei şi câțiva copii
din vreo 200 câți sunt numai cei obligați la
şcoală).
După vecernie, cantorii luau fiecare
icoana Naşterii Domnului şi, însoțiți de o
mulțime de copii, mergeau din casă în casă
şi colindau, luându-şi plata, care era un
colac, cam 1 kg. de carne de porc din şira
spinării, care a fost tăiată cu slănină cu tot,
şi 4 crețari. Pentru a-şi duce bucatele acasă,
aveau tocmiți doi oameni săraci, care
mergeau cu sacul şi adunau, iar când se
umplea, se descărcau la învățător acasă, şi iar
şi iar, până se găta satul, unul pe un rând de
sat, altul pe alt rând, căci satul este împărțit
în doauă de şoseaua națională. Din când în
când, se dădea copiilor câte un colac,
bucățindu-l ca să ajungă la fiecare câte o bucată bunicică.
Se cântau, de regulă, următoarele colinde de copii: Trei crai de la răsărit, O, ce veste
minunată!, Steaua sus răsare, Trei păstori se
întâlniră, Mărire-ntru cele-nalte, Acum am
văzut minunea,
ACUM AM VĂZUT MINUNEA
Acum am văzut minunea
Ceea ce îngerul spune.

Acum toate s-au plinit,
Câte s-au fost prorocit.
Unde este-acuma om
Precum a fost Solomon?
Să-i cânt aliluiia
Din cântarea celuia.
Acum vom cânta şi noi
În timpane şi-n cimpoi.
Vino, frățiorul meu,
Vino la grădina sa.

C-a înflorit rodia,
Din fecioara Maria,
Din Achim şi din Ana,
Ca să-şi plinească taina.
Taina cea din veac ascunsă
Şi de îngeri neştiută.
Să mergem la Palistina,
C-acolo-a-nflorit lumina.
Să mergem la Vifleem,
Noi minunea s-o vedem,
Cu îngerii să strigăm:
Slavă, slavă, slavă ție din vecie,
Mila Domnului să fie.
MĂRIRE-NTRU CELE-NALTE
Mărire-ntru cele-nalte,
Toate stelele să salte.
Salte cerul şi pământul,
Să laude tot cuvântul.
Întru cei de sus mărire,
La oameni bună voire.
Pe pământ să fie pace,
Cu minunea ce se face.
Bucură-te, Împărate,
În scutece înfăşate,
În peşteră aplecate
Şi în iesle legănate.
Bucură-te, Vifleeme,
Tu, Efrata, nu te teme,
Mesia va să se cheme,
Din tine ieşind cu vreme.
O, Iroade împărate,
Te-ai umplut de răutate,
Căci, cu poruncile tale,
Ai umplut țara de jale!

Ţipet, vaiete la lume
Şi plângere la o lume.
Nicio casă nu-i scutită,
Nicio maică ocolită.
Făr’ toate sunt lăcrămate
Şi de plângeri sfâşiate
Şi de-acum, până-n vecie,
Mila Domnului să fie.
Şi altele şi altele... Până se cânta câte o
cântare de acestea, sau doauă, cum era cel

ce primea cântarea, familiarii se închinau la
icoana Naşterii, care era pusă de cantor pe
masa bine gătită şi în camera cea mai frumoasă, începând de la tată până la cel mai
mic copil şi servitor etc.
Dacă se termina colinda sau colindele
destinate casei aceasta, un copil făcea o
orație (urare) după fiecare colindă. Orațiile
(urările) erau următoarele:
Această zi preasfințită
Şi sărbătoare mărită
Noi poftim ca să vă fie
La mulți ani, cu bucurie!
La mulți ani, s-aveți folos
De naşterea lui Hristos!
O, prea cinstite creştine,
Iată ce praznic ne vine,
Bucură-te dar şi saltă,
Cu bucurie înaltă;
Că şi noi, de bucurie,
Luăm colacul mărturie.
C-am plecat din loc departe
Pentru a vă face parte.
Auzire, glăsuire
Ce ne-aduce mântuire,
Şi, cu toții laolaltă,
Să cântăm cântare-naltă:
Naşterea lui Hristos,
Dumneavoastră de folos.
Astăzi se vesteşte şi să preamăreşte, zi
veselitoare lumii pe sub soare. Astăzi s-a
născut Mesia, din fecioara Maria. O, ce bucurie mare din această naştere! Iată craii cu
darurile, îngerii cu cântările, păstorii cu
fluierele, fluierând în toate laturile. Iată şi
Hristos, prunc mititel în iesle. Craii dacă îl
vedeau, tot cu daruri se-nchinau. Cu aur,
smirnă şi tămâie şi cu mai multă bucurie, ca
Dumnezeu să vă ție!
Astăzi noauă s-a arătat

Al Domnului mare sfat,
Că sfejnic Dumnezeiesc
S-a născut din fecioară;
Ca să-l nască,
Pe poporul său să-l crească.
O, ce sfejnic luminat,
O, cât e de minunat al naşterii lui Hristos
Ce s-a născut astăzi jos.
Astăzi văd plinite
Cele demult prorocite,
Astăzi păstorii, fluierând,
Aud pe îngeri cântând:
Slavă Ţie, Împărate,
Isuse prea îndurate,
Slavă şi până-n vecie
Mila Domnului să fie!
O, ce bucurie sufletească
În ceata mucenicească,
De-ar sta omul să gândească,
Nu poate să tălmăcească
Că puternicul Dumnezeu
A trimis pe Fiul Său.
Astăzi, în trup a venit
Hristos cel din vechi dorit
Şi, de mare bucurie,
Toți strigă cu veselie:
Bucură-te!
Întâi ceata preoților,
Mulțimea diecilor,
Bucuria pruncilor.
Cântă-n toate cărțile:
C-au dobândit mare folos
De naşterea lui Hristos.
Iar păstorii duc veste bună
La tot neamul dimpreună.
Iară fețele Dumneavoastră,
Faceți bine şi iertați
Şi pe Hristos să-l lăudați,
C-am dobândit mare folos
De naşterea lui Hristos.
La urmă, cantorul urează gazdei, zicând:
„Seara din iaseară, la mulți şi fericiți ani!” Şi
aşa până se termină cu tot satul.
Apoi dimineața, în ziua de Crăciun, se
toacă pe la oarele 4-5 şi se adună lumea, cu
mic cu mare, la biserică, unde se săvârşeşte
serviciul prescris pentru ziua aceasta mare.
Până se adună lumea şi vine preotul, se mai
cântă următoarea cântare:
Dumnezeu dintru-nceput
Pe Adam l-a fost făcut.
Luând din pământ țărână,
L-a făcut cu a sa mână.
O, minune!
I-a dat suflet de viață,
Făcându-l dup-a sa față.
Vrând să-i facă mângâiere,
I-a făcut şi o muiere.
Dar frumoasă şi nu proastă,
Făcând-o dintr-a lui coastă.
I-a pus în rai să lăcuiască,
Fără lucru să trăiască;
În raiul cel cu dulceață,
Ce la mâncări n-aduce greață.
Alte nu le-a poruncit,
Făr’ dintr-un pom i-a oprit.
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Dumnezeu aşa le zice:
Dintr-ânsul să nu mănânce,
Căci în ceas ce vor mânca,
Îndată se vor strica.
Apoi vor muri cu moarte,
Precum mor fearăle toate.
Dracu-n şerpe s-a băgat,
Pe Eva o-a înşălat.
Luând din pom a mâncat,
Lui Adam încă i-a dat.
Îndată căzând din rai,
Din acela dulce trai.
S-au osândit tare foarte,
La năcaz greu şi la moarte.
Atuncea văzură îndată
Iadul cu gura căscată.

Când stau şi să odihneau,
Steaua încă-ngăduia.
Şi-i povățuia frumos
Până la Domnul Hristos.
Craii foarte s-au mirat
De acest prunc minunat.
Cunoscându-l că-i Hristos,
S-au închinat până jos;
Cu daruri îl cinsteau frumos,
La țara lor s-au întors.
În loc de priceastnă, se cântă:
Izbăvirea ne-a sosit de la domnul cel prea

Aceasta ca să se îngrijească ca toate fetele să
fie jucate. Feciorii erau siliți să joace cu care
fată i se dădea, fie că-i place sau nu.
Pentru casă, plăteau. Dădeau gazdei
lemne sau îi făceau o clacă, sau bani, cum să
tocmeau.
„Birăul” şi cu păharnicii cumpărau, pe
banii adunați de la feciori, vin, atâta cât se
înțelegeau ei, ca să aibă pe trei zile de sărbători. Îl puneau în pivnița casei şi nu să tindeau
la el până în ziua de Crăciun.
În ziua de Crăciun, după masă, se adunau
la casa unde era tocmit. Acolo erau doauă
mese lungi de crâjmă, pe lângă ele scaone, aşa
ca să-ncapă toți feciorii lângă ele.
Păharnicii şădeau pe mese sus şi de aici

Dumnezeul cel prea sfânt,
Văzând pre Adam plângând,
I-a dat o făgăduință
Spre-a omului mântuință.
Acum, cele prorocite
Iată că să văd plinite.
Iată astăzi s-a născut
Domnul cel fără-nceput.

Şi de neam împărătesc,
Precum prorocii vestesc,
S-a născut Emanoil,
Precum spune şi Daniil.
În peşteră e culcat
Îngerul marelui sfat,
Sfeşnicul cel luminat,
În scutece înfăşat.
Prunc frumos şi minunat,
Domnul păcii-adevărat;
Precum biserica spune,
Fecioara în iesle-l pune.
Acea sfântă fecioariță
Îl sărută şi-i dă țâță;
Pe dătătorul de viață
Îl ține fecioara-n brațe.
Celui ce ridică norii,
Cum îi fluieră păstorii.
Craii de la răsărit
Acum pe cărți au cetit.
Precum s-a fost prorocit,
Iată că s-a şi-mplinit.
Acum steaua lui Hristos
Răsare foarte frumos.
Craii, văzând strălucirea,
Lasă luminându-şi firea
Şi să porniră pe cale,
Să vază împărat mare.
Când în cale purcedeau,
Steaua-nainte mergea;

„Maria trăiască, trăiască, trăiască-ntru mulți
ani!” Şi apoi la altul şi la altul etc.
Să mai cânta la păhar:
Acest păhar umblă-n rând,
Vivat, să trăiască!
Pune, prietene-n păhar,
Vivat, să trăiască!
Ia-l, prietene, de pe masă, vivat...
Pune-l, prietene, la gură, vivat...
Bea, prietene, vinul tot, vivat...
Ia-l, prietene, de la gură, vivat...
Pune-l, prietene, pe masă, vivat...
Şi iar: „Pune, prietene-n păhar” etc. Şi tot
aşa, până se săturau şi începeau alta, şi alta.
Obicei la anul nou
Credințe deşarte nu avem. Se adună mai
mulți feciori şi fete într-o casă de-a lor. Fac
jucării şi spun znoave etc. Pe la miezul nopții,
ies în uliță şi cântă şi mai joacă dacă cumva
au muzica tocmită de vre-un fecior mai cu
stare.
Boscoane nu fac. Fac în râs, adună frunză
de iederă şi o pun pe sobă şi dacă se învârteşte
frunza de iederă, spun că cutare se mărită sau
însoară cu cutare, (pe) care (l)-au numit ei
înainte. Dar asta numai de trecere de vreme.
Unii mai bătrâni pun felii de ceapă cu
sare. Şi dacă, până dimineața, în ceapă se află
apă, zic ca luna respectivă – căci au pus 12,
pentru fiecare lună a anului una – este
plouroasă, dacă e uscată, şi luna respectivă
este secetoasă.
În ziua de anul nou, copiii, cu steluță sau
altă figură împodobită, merg prin sat urândule (oamenilor) următoarele:

În anii cinci mii şi cinci sute,
S-au născut suflete multe.
Acelea dacă mureau,
Iadul toate le-nghița.

Astăzi s-a născut Mesia,
Precum spune Isaia,
Din fecioară preacurată,
De bun neam şi lăudată.

5

sfânt,
Noauă poporului Său, de la Domnul
Dumnezeu.
Că fiul dumnezeesc al Tatălui cel ceresc
S-a născut azi din fecioara, voind pentru
noi să moară.
Ca prin scump sângele lui să ne facem fii
ai Lui,
Să-i cântăm cu umilință cântare de biruință:
Aliluia, aliluia, lui Dumnezeu Unuia,
Aliluia, aliluia, în treime unuia.
Apoi, după masă, care este destul de bogată aproape la toată lumea, copiii care au învățat Irozii merg din casă în casă şi cer voie să
reproducă umblatul magilor. Primesc pentru
aceasta parale frumoase. Când erau conduşi
de învățători, mai luau şi ei din venitele lor,
dar acum fac singuri ce fac cu paralele, căci se
conduc singuri.
După masă şi în a doaua zi, colindă şi țiganii, câte 2-4 inşi, bucăți din colindele de
sus. Câteodată mai vin țigani streini cu colinde noi.
Obiceiul de Crăciun al feciorilor
din comună
Feciorii, adecă toți cei trecuți de şcoală, la
vârsta de 16 ani, căci până acum ținea obligativitatea învățământului primar (care era de
noauă ani), cu o săptămână înaintea sărbătorilor Crăciunului, se adunau toți undeva şi-şi
căutau o casă a unui gospodar – o casă mai
spațioasă, ca să încapă toți. După aceasta se
organizau: alegeau pe unul dintre ei ca şi conducător, care se numea „birău”, alegeau doi
păharnici, care aveau de îngrijit la păhar, ca
fiecare să bea pe rând partea lui. Alegeau doi
pârgari, cari dădeau fetele la joc feciorilor.

împărțeau vinul cu păharul din vedrele puse
pe masă, la fiecare pe rând. Beau şi cântau
diferite cântece în cor cu toții. La o masă erau
feciorii mai în etate, adecă cei mai aproape
de-nsurat, trecuți de 24 de ani; la ceealaltă –
restul. Se ospătau până după vecernie. Când
eşiau cu jocul în fața casei şi porneau jocurile,
cari de regulă erau numai naționale, româneşti: hora, învârtita, sârba, brâul etc. Cum
am spus, fiecare fecior primea o fată cu care
avea să joace. Numai primarul, sau „birăul”
lua pe care voia, sigur şi pârgarii, fiindcă ei împărțeau fetele, jucau cu cine voiau. Se întâmpla că unii feciori care erau cu amante
aproape de însurat vorbeau cu pârgarii şi mai
jucau mai mult cu iubitele lor. Dar trebuia să
joace şi pe alte fete ce le primeau.
După 2-3 jocuri, intrau în casă şi continuau petrecerea la păhar. Seara primă de Crăciun, era obiceiul ca „birăul” să ducă jocul la
o fată la care voia el, unde jucau până aproape
în zorii zilei. În seara a doaua, unul din „pârgari”, unde voiau ei. În seara a treia, unul dintre păharnici. Sigur, totdeauna erau de la
masa mare, cum ziceau ei la cei mai bătrâni.
La masa de beut, se cântau colinde, cântări naționale, de-ale lumii etc. Să mai cântau,
pentru trecere de vreme, următoarele cântece
(ca să afle, de multe ori, cutare fecior pe care
fată iubeşte):
Jos, jos, cu toții şădem
Jur în jur de masă
Şi cu toții să strigăm:
Mândra să-ți trăiască!
Aici se adresau cu fața către unul din ei,
zicând: „Frate, mândra ta se cheamă...
cum?” Acela zicea, d. e. Maria. Să cânta:

O, prea cinstite creştine,
Au nu mă cunoşti pe mine,
Că eu viu cam de departe
Şi-nvățând la şcoală carte,
Să-ți arăt la călindar
Cum arată şi cartea
Că pământu-i ca un ou
Şi astăzi e anul nou.
Aşa ți-l poftesc şi eu
Să ți-l deie Dumnezeu
Să-l petreci cu sănătate,
Fără nicio greutate.
Vivat, strigă la romani,
Să-l ajungeți la mulți ani.
Coşuri pline, buți de vin, totdeauna:
amin! amin!
Sau:
Sorcova vesela,
Să trăiți, să-mbătrâniți,
Ca un păr, ca un măr,
Ca un fir de trandafir,
Câte țâgle sunt pe casă,
Atâția galbini să ai pe masă!
La anul şi la mai mulți ani!
Ca şi articolul privind obiceiurile de Sf.
Nicolae apărut în numărul trecut, şi acesta
este extras din Chestionarul întocmit de fostul director al şcolii din Daneş, Pompiliu
Constantin, la 29 decembrie 1943. Lucrarea,
dactilografiată, a fost găsită de Ştefăniță Regman în arhiva tatălui său, criticul Cornel Regman. Părți dintr-un alt exemplar au fost
folosite şi de părintele Vichente Dăngulea în
elaborarea lucrării sale Monografia Parohiei
Daneş. Îngrijirea textului de față, cu păstrarea
unor particularități lingvistice, a fost efectuată de Ştefăniță Regman.
Ştefăniţă Regman-Paris
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Ce ro st au hainele ?
Îmbrăcămintea constituie un aspect al
vieţii omului căruia, adesea, i se acordă o
importanţă cu mult mai mare decât ar trebui. Pentru a cunoaşte rostul hainelor, se cuvine să răspundem sincer la două întrebări,
după cum urmează: De ce ne îmbrăcăm?
Pentru a nu sta dezbrăcăţi. De ce nu stăm
dezbrăcaţi? Din două motive: pentru a nu
ne ruşina, în faţa celorlalţi, şi pentru a ne
proteja trupul de frig sau de căldură.
Având în vedere cele două motive de
mai sus, cu adevărat ne îmbrăcăm dintr-o
nevoie reală, iar nu fără rost. Astfel, consider
că oricare alt motiv ar sta la baza folosirii şi
alegerii hainelor, ar avea toate şansele să fie
unul pătimaş, adică întemeiat pe o nevoie
nefirească şi înşelătoare a sufletului.
Îmbrăcarea hainelor trebuie să ne aducă
aminte de pedeapsa pentru neascultare şi de
alungarea din rai a protopărinţilor noştri,
Adam şi Eva, precum ne îndeamnă Sfântul
Ioan Gură de Aur, zicând: ,, Însuşi faptul
acoperirii trupului cu haine este o veşnică
aducere-aminte de izgonirea din rai şi de
pedeapsa pe care au luat-o, după călcarea
poruncii, protopărinţii noştri. Mai înainte
de neascultare, protopărinţii erau goi şi nu
se ruşinau, însă, după cădere, "au cusut
frunze de smochin şi şi-au făcut acoperământuri împrejurul trupului" (Facere 3,
7). Astfel, noi, cei ce mai înainte (în rai)
eram acoperiţi de darul lui Dumnezeu şi nu
aveam trebuinţă de haine, pentru care
pricină facem din această amintire a pedepsei un prilej de a alerga după haine strălucite
şi de mult preţ?"
Însăşi existenţa hainelor trebuie să ne fie
un îndemn spre neîmpodobire şi spre
pocăintă, pentru că nu am fi avut nevoie de
acestea, ca să ne apere de arsiţa soarelui şi
de gerul iernii, dacă am fi păzit porunca cea
dintâi a lui Dumnezeu şi nu am fi fost alungaţi din rai. În acest sens, Sfântul Ioan Gură
de Aur spune: "Îmbrăcămintea hainelor să
se facă nouă veşnică aducere-aminte şi învăţătură despre căderea din bunătăţi şi despre pedeapsa pe care neamul oamenilor a

primit-o pentru neascultare."
Odată ajuns pătimaş, omul şi-a pervertit
toate nevoile, uitând parcă de rostul lor cel
adevărat. Astfel, în loc să se foloseasca de
haine pentru a-şi acoperi ruşinea şi pentru
a se feri de vitregiile vremii, acesta le-a transformat într-un scop în sine, căutând mai
mult materialele scumpe şi greu de găsit,
decât pe cele simple, aflate la îndemâna
oricui.
Pe lângă faptul că omul a ajuns să
depună un efort considerabil pentru a-şi
procura haine alese, el nici măcar nu se
mulţumeşte vreodată, căutând neîncetat
alte şi alte lucruri alese şi scumpe. În această
privinţă, Sfântul Ioan spune: "Să ne spună
nouă cei care pun atâta fantezie (moda) în
haine, încât nici nu ştiu de acea îmbrăcăminte din lână de oaie, ci se îmbracă
cu haine de mătase, de ce îşi împodobesc
trupul cu acestea şi se bucură de îmbrăcămintea cea de aici, neauzindu-l pe
Apostolul Pavel, cum zice: "Având hrană şi
îmbrăcăminte, cu acestea vom fi îndestulaţi"
(I Timotei 6, 6-8)?"
Hainele trebuie să fie simple şi bine întocmite, astfel încât să-şi îndeplinească
scopul lor, iar nu împodobite fără rost, lucrate din materiale foarte scumpe sau de
către meşteri renumiţi. Din păcăte, petrecerea îndelungată într-un mediu luxos,
tinereţea şi pilda nepotrivită a celor din jur
ne pot face să uităm uşor scopul adevărat al
hainelor. În acest sens, Sfântul Vasile cel
Mare, ne întreabă retoric: "Este, oare, vreo
deosebire, pentru un om cu mintea sănătoasă, dacă îmbracă o haină scumpă sau una
ieftină, atâta vreme cât şi una şi alta îl apăra
iarna, de frig, iar vara, de căldură?"
Hainele împodobite fără rost şi căutate
mai ales pentru preţul lor, indică patimi şi
pofte ascunse, precum spune Sfântul Vasile
cel Mare, zicând: "Căutarea hainelor din fir
de mătase şi de mult preţ este o deşertăciune ce îşi are începutul sau într-o ascunsă
închipuire (intenţie) sau într-o poftă amăgitoare a inimii, care, la rândul ei, ajunge la un

scop ascuns (pătimaş) şi la un sfârşit fără
rost. Ca să grăiesc cu Solomon, care a încercat, mai mult decât toţi, nişte haine ca acestea de mult preţ, lăudându-le la început, dar
defăimându-le pe urmă, zic aceasta: "Deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt deşertăciuni!" (Ecclesiast 1, 2)."
La rândul său, despre hainele cele
scumpe, Sfântul Nicodim Aghioritul spune:
"Până acum, am crezut că scumpetea
hainelor este doar o deşertăciune, dar mă
tem că ea este hrănitoarea slavei deşarte,
maica mândriei, calea curviei şi hotar al
aproape tuturor patimilor. Am spus că este
hrănitoare şi maica a slavei deşarte şi a mândriei, deoarece sufletul are obiceiul înnăscut
de a lua pe dinlăuntru forma cea din afara a
trupului. Astfel, dacă trupul poartă haine
smerite, împreună cu el se smereşte şi sufletul, iar dacă trupul poartă haine cu slava
deşartă şi cu mândrie, se măreşte şi el în
deşert cu acesta şi se mândreşte, după cum
scrie Sfântul Ioan Scărarul: Sufletul se face
asemenea lucrărilor din afară, ia chipul celor
pe care le face şi se întipăreşte de ele."
Împodobirea hainelor este socotită cale
spre desfrânare, precum spune Sfântul
Vasile cel Mare, zicând: "A te îngriji de aranjatul părului şi de haine, mai mult decât e de
trebuinţă, este o faptă de om necugetat sau
o faptă de om ticălos. A căuta să fii îmbrăcat
strălucit, socot că este tot atât de ruşinos ca
şi a trăi în desfrâu sau a strica altora casele."
"Femeile să poarte îmbrăcăminte cuviincioasă, făcându-şi lor podoabă din sfiala şi
din cuminţenie, nu din păr împletit şi din
aur, sau din mărgăritare, sau din veşminte de
mult preţ; ci din fapte bune, precum se cuvine unor femei temătoare de Dumnezeu"
(I Timotei 2, 9-10).
"Podoaba voastră să nu fie cea din afară:
împletirea părului, podoabele de aur şi îmbrăcarea hainelor scumpe, ci să fie omul cel
tainic al inimii, întru nestricăcioasă podoabă
a duhului blând şi liniştit, care este de mare
preţ înaintea lui Dumnezeu" (I Petru 3, 34). Referindu-se la cuvintele de mai sus,

Sfântul Nicodim Aghioritul spune: "Poţi
pricepe cu cât mai mult cei doi Apostoli au
oprit acest lucru de la bărbaţi." Atât femeia,
cât şi bărbatul, trebuie să înţeleagă în mod
clar cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, care
zice: "Tot ceea ce se ia nu din nevoie, ci pentru împodobire, se socoteşte fălire."
Sinodul local din Gangra îi anatemizează
pe acei care, umblând cu haine smerite, îi
defăima pe cei îmbrăcaţi cu haine scumpe
sau obişnuite: "Dacă vreunul dintre bărbaţi,
din asceză părută, întrebuinţează haina învelitoare şi, ca şi cum prin aceasta ar avea
dreptatea, ar defăima pe cei ce cu evlavie
poartă mătăsuri şi pe cei ce întrebuinţează
îmbrăcămintea obştească şi obişnuită, să fie
anatema." (Canonul 12). Acelaşi sinod,
însă, în continuarea canonului anterior,
laudă simplitatea hainelor, iar îmbrăcămintea cea scumpă o dă la o parte, zicând:
"Acestea, însă, le scriem nu spre a stârpi pe
cei ce voiesc să practice asceza în Biserica
lui Dumnezeu, potrivit scripturilor, ci pe cei
ce iau pretextul ascezei spre mândrie,
ridicându-se împotriva celor ce vieţuiesc
mai simplu. (...) Lăudăm simplitatea şi
cumpătul în îmbrăcăminte, care serveşte
numai pentru simpla acoperire a trupului,
iar de la năzuinţele spre moliciune şi lux în
îmbrăcăminte ne întoarcem." (Canonul 21)
Un om înţelept nu se va îmbrăca cu veştminte scumpe şi alese, ci cu haine simple şi
curate, precum făceau până şi filosofii cei
înţelepţi ai lumii. Sfântul Vasile cel Mare
spune: "Ai văzut pe cineva cugetând înalt,
fiind înconjurat cu haina cu flori, cu pânze
de mătase îmbrăcat şi având şi slujitori? Defaimă-l!" Iar, la rândul sau, Sfântul Ioan Gură
de Aur spune: "Vezi vreun om purtând
haine de mătase? Râzi de el!" Atât defăimarea, cât şi râsul faţă de hainele cele
scumpe, la care suntem îndemnaţi de sfinţi,
vor doar să ne facă să nu îi luăm ca model
pe cei care umblă îmbrăcaţi astfel şi să ne
ferim de faptele lor ca de ale unor
neînţelepţi.
Teodor Dănălache

VIAȚA DE
STUDENT

multe altele. Am cunoscut sfertul academic
şi voiam să opresc timpul care se scurgea
foarte repede atunci când aveam de învăţat,
de făcut referate, lucrări sau de susţinut examene. M-am străduit să învăţ cât mai bine, să
iau note bune şi foarte bune pentru a putea
primi bursă de merit şi mereu mi-a reuşit; în
acest fel mi-am ajutat şi părinţii în cheltuielile
cu facultatea.
Dar întotdeauna am știut să văd şi partea
frumoasă a lucrurilor, cum ar fi serile în care
mergeam cu prietenii de la facultate la teatru
și descopeream o lume diferită de cea pe care
o cunoșteam eu, filmele pe care le vizionam,
vizitele la bibliotecă care mă făceau să uit de
timp, trezindu-mă după ore și ore că trebuie
să ajung la cursuri. Un alt aspect care face
parte din viața de student sunt ieșirile seara
în oraș, în diferite localuri personalizate în
funcție de dorințele și felul de a fi al fiecăruia.
Aș putea să continui această redactare dar
nu voi putea să redau în întregime tot ceea ce
reprezintă viața de student, de aceea sfatul
meu pentru tineri ar fi să își continue studiile
și să ia cele mai bune și înțelepte decizii.
Nicoleta Alexandra Lazăr

În viață este foarte important să alegi ceea
ce e bine pentru tine și pentru viitorul tău.
Orice decizie luată trebuie gândită bine,
deoarece în funcție de aceasta viața ta va
urma un anumit curs. În acest mod mă gândesc de fiecare dată când trebuie să iau o
hotărâre cât ar fi ea de mică. Viața mea s-a
schimbat foarte mult de când am urmat o facultate și am plecat de acasă de la părinți. Am
fost foarte încântată gândindu-mă la tot ce mi
s-a povestit despre studenţie, despre viața de
student. Am fost foarte conștientă că voi
cunoaște oameni noi, că voi acumula multe
cunoștiințe și că voi avea multe de învățat de
la oameni deosebiți. Am realizat încă de la început că voi avea de-a face cu profesori importanți care mă vor inspira și îmi vor da forța
de a reuși în ceea ce voi face.
Viața de student nu a fost niciodată
uşoară, şi nici a mea nu este pentru că începând din primul an am avut cursuri de
dimineaţa până seara, seminarii, cercetări şi
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23 de ani de la schimbarea macazului
Revoluția Română din 1989 a constat într-o serie de proteste, lupte de stradă și demonstrații în luna decembrie a anului 1989, care au dus la
sfârșitul regimului comunist din România și la căderea lui Nicolae Ceaușescu. Demonstrațiile din ce în ce mai ample au culminat cu procesul
controversat și execuția lui Ceaușescu și a soției sale Elena. Înainte de revoluția română, toate celelalte state est-europene atrecuseră în mod
pașnic la democrație; România a fost singura țară din blocul estic care a trecut printr-o revoluție violentă și în care conducătorii comuniști au
fost executați. Astăzi, la 23 de ani de la evenimente, mulți dintre români cred că prețul plătit a fost prea mare pentru ceea ce nu s-a întâmplat și
pentru ceea ce se întâmplă astăzi în țară.
Înainte de revoluție
La fel ca în țările vecine, în anul 1989 majoritatea populației din România nu era mulțumită
de regimul comunist. Ceaușescu era considerat
responsabil pentru penuria extinsă din țară; în
paralel cu creșterea dificultăților economice,
poliția secretă, Securitatea, era omniprezentă,
făcând din România un stat polițienesc. Ceaușescu nu a sprijinit interesele Uniunii Sovietice, ci
a urmărit o politică externă proprie. În timpul
când liderul sovietic Mihail Gorbaciov vorbea despre reformă, activitatea lui Ceaușescu semăna cu
megalomania și culturile personalității ale liderilor comuniști est-asiatici.
Evenimentele de la Timișoara, scânteia
revoluției

lități din țară. Astfel, pe 21 decembrie încep manifestații anticeaușiste și în localitățile următoare:
Arad (ora 9), Sibiu (ora 9,45), Cugir (ora 11),
Tîrgu Mureș (ora 11,30), Caransebeș, Hunedoara, Reșița (ora 12), Brașov (ora 13), Ghimbav,
Făgăraș, Cluj-Napoca (ora 15), Cisnădie (ora 18),
Nădrag (jud. Timiș, ora 18,45), Alba Iulia (ora
22,14), Buzău.
Deznodământul de la București
Întors din Iran pe data de 20 decembrie 1989,
Ceaușescu descoperă în țară o situație deteriorată.
La propunerea primarului capitalei, Barbu Petrescu, a fost convocată pentru 21 decembrie în
jurul prânzului o mare adunare populară menită
să exprime sprijinul populației față de conducerea de partid și de stat. S-a dovedit o mișcare gre-

La 16 decembrie a izbucnit un protest în
Timișoara, ca răspuns la încercarea guvernului de
a-l evacua pe pastorul reformat László Tőkés.
Acesta făcuse recent comentarii critice la adresa
regimului în mass media internațională, iar guvernul a considerat că incita la vrajbă etnică. Enoriașii
s-au adunat în jurul casei sale, pentru a-l proteja
de hărțuire și evacuare. Protestele au continuat în
ziua următoare, 17 decembrie, însă mesajele erau
deja altele, sloganurile erau îndreptate împotriva
dictaturii comuniste. Armata a eșuat în încercarea
sa de a restabili ordinea, reușind să transforme
Timișoara într-un infern: focuri de armă, victime,
lupte de stradă, mașini în flăcări, TAB-uri care
transportau forțe de securitate înarmate și tancuri.
În aceeași seară, 43 de cadavre ale celor împușcați
mortal la demonstrație, dar și ale unor răniți executați în Spitalul Județean, au fost sustrase de la
morga spitalului și duse la București pentru ca
urmele represiunii să fie șterse.
Extinderea mișcărilor de protest în alte localități
Exemplul Timișoarei va fi urmat de alte loca-

șită cu un efect contrar decât cel scontat. Oamenii
aruncau pe jos steagurile și pancartele cu lozinci.
Foarte mulți dintre ei s-au regrupat pe străzile învecinate Pieței Palatului, și au început să strige sloganuri anticomuniste și anticeaușiste: „Jos
dictatorul!”, „Moarte criminalului!”, „Noi suntem
popo-rul, jos cu dictatorul!”, „Ceaușescu, cine
ești/Criminal din Scornicești”. Începând cu orele
18 a început reprimarea propriu-zisă care a durat
până la a doua zi, ora trei dimineața. Protestatarii
- neînarmați și neorganizați - au fost întâmpinați
de soldați, tancuri, TAB-uri, ofițeri ai USLA (Unitatea Specială de Lupta Antiteroristă) și ofițeri de
Securitate îmbrăcați în haine civile. Se trăgea
asupra mulțimii de pe clădiri, străzi laterale și din
tancuri. S-au înregistrat multe victime prin împușcare, înjunghiere, maltratare, strivire de vehiculele armatei. A douzi la 9:30, Piața Universității era plină de oameni. La presiunea masei
imense de demonstranți, forțele armate (unități
ale armatei, miliției și securității) au început să
fraternizeze cu demonstranții. În aceeași
dimineață, tot în jurul acestei ore, ministrul

apărării Vasile Milea s-a sinucis (deși unii susțin
și acum, că ar fi fost omorât din ordinul lui
Ceaușescu). Prerogativele funcției au fost preluate
de generalul Victor Atanasie Stănculescu. Se știe
că acesta l-a „ales” apoi pe Ion Iliescu dintre
grupurile po-litice care încercau să preia puterea.
Ceau-șescu a vrut să fugă cu elicopterul la unul
din cele trei puncte de comandă militară secrete
din țară. În jurul orei 12:30 Televiziunea a fost
ocupată de revoluționari care se adresează telespectatorilor, anunțând fuga dictatorului.
Ultimele momente ale vechiului regim și instalarea celui nou
Haosul din București cuprinde întreaga țară.
La vestea fugii cuplului dictatorial în majoritatea
localităților din România au avut loc manifestații
spontane de protest față de regimul ceaușist și de
solidarizare cu revo-luția. Sprijinul moral internațional a fost urmat de sprijin material. Mari cantități de alimente, medicamente, îmbrăcăminte,
echi-pament medical ș.a.m.d. au fost trimise în
România. Unii au făcut primele afaceri, primele
mici averi”curate”din aceste ajutoare. Procesul de
preluare a puterii de către noua structură politică
Consiliul Frontului Salvării Naționale (CFSN),
care provenea în principal din cel de-al doilea
eșalon și al treilea al Partidului Comunist, era deabia la început. La 24 decembrie, capitala era un
oraș în război.
Procesul și execuția soților Ceaușescu
În regim de urgență, printr-un decret semnat
de Ion Iliescu, a fost format un Complet de judecată (Tribunal Militar). După un așa zis proces,
soții Ceaușescu au fost găsiți vinovați de genocid
și executați într-o cazarmă militară din orașul Tîrgoviște. A fost singurul lider din blocul comunist
ucis în cadrul mișcărilor populare din anul 1989.
Avea 71 de ani.
Victime
Conform evidențelor din anul 2005, întocmite deSecretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor (SSPR), numărul total
al celor decedați prin împușcare pe durata revoluției a fost de 1142, al răniților de 3138, iar al
celor reținuți se ridica la 760.
Toți reținuții suspectați de terorism au fost
eliberați fără a li se aduce nicio acuzație. Multe
dintre acțiunile din acea perioadă au fost mușamalizate. S-a estimat de către pro-curorii militari
care au anchetat în cauza re-voluției că numărul
morților și răniților ar putea fi sensibil mai mare
decât cifrele cunoscute oficial.
Nici o persoană nu a fost oficial acuzată până
în momentul de față de comiterea unor acte de
terorism în cadrul revoluției din 1989.

IMOBILIARE
VÂND casă în Seleuş, nr. 216. Relaţii la telefon: 0265 761 923 (zilnic după orele 16:00).
VÂND casă în Seleuș, nr 454. Include centru
comercial, două fântâni, țiglă bramax (garanție
50 de ani), mansardă și poartă din fier forjat. Preț
negociabil. Telefon: 0751-605.427.
VÂMD pamânt intravilan în Daneş. Informaţii la telefon: 0745-622.880
VÂND casă în comuna Daneş, cu 4 camere,
gră-dină. Tel: 0744-505698.
VÂND casă în loc. Daneş, nr. 123. Tel.: 0744323691 sau 0749-331329.
VÂND casă la Daneş, casă + gradină: 700
mp, urgent, sau schimb cu apartament în
Sighisoara, parter sau et. I. Tel.: 0754-238056.
VÂND casă în Seleuş, două case pe curte,
grădină mare, preţ convenabil. Tel: 0265713498.
VÂND casă în Stejăreni cu 2 camere,
bucătărie, baie, hol, WC înăuntru, gresie, faianţă,
grădină foarte mare, preţ foarte bun. Preţ 9000
de euro; vând un acordeon in stare bună. Tel:
0265-713394.
VÂND teren extravilan în Daneş. Tel: 0753681082.

VÂND 8.800 mp teren la Podul Venchi la
E60, 2.900 mp sub Hula Daneş şi 5.800 mp în
Şercheş. Tel: 0743-037252.
CUMPĂR teren arabil, în Daneş sau Seleuş.
Tel.: 0762-918499.
VÂND teren extravilan, 13.000 mp, întabulat
cu C.F., zona Hula Daneş. Preţ negociabil. Tel.:
0757-325889.
VÂNZĂRI DIVERSE
VÂND maşină de găurit cu baterie şi încărcător (Bosch), preţ 100 lei; sobă catalitică gaz,
nouă, preţ 120 lei, pompă zugrăvit, preţ 150 lei,
borduri beton, 20 bucăţi, convector gaz, preţ 200
lei, pavi-lion grădină, 2 pereţi, preţ 60 lei. Tel.:
0753-791798.
VÂND 2 cazane 30-25 L, pentru ţuică, din
aramă, moară cereale fără motor, saltele Relaxa,
cărucior de transport cu roţi de bicicletă, damigene de 20 L, bicicletă nouă de damă, preţ 300
ron. Tel: 0265-775361.
ÎNCHIRIEZ schelă metalică pentru lucrări
construcţii sau termoizolări, import Italia, picioare reglabile. Executăm lucrări termoizolaţii,
53 lei/mp. Tel: 0752-978625.
VÂND maşină de spălat marca Bosch, afişaj
electronic, stare bună, preţ negociabil. Tel: 0743-

555144.
VÂND bicicletă, 21 de viteze. Preţ 150 de lei.
Tel: 0748-143774.
VÂND cherestea, dulap şi grinzi; 600 mc,
preţ favorabil. Tel.: 0741-723.262.
VÂND materiale de construcţii, în urma demolării, ţiglă, cărămidă, căpriori. Tel.: 0741624.560.
VÂND moară pentru grăunţe, fără motor,
mărime mijlocie. Tel: 0265-771.766.
-Ofer calculator Pentium 4+, Monitor LCD
pentru cupon Euro 200. Informaţii la telefon:
0742-084.587.
-VÂND Laptop şi monitor LCD la preţuri
negociabile. Telefon: 0742-084.587.
AUTO
VÂND WV, an 1984 (500 euro), Hyundai
Ackent (1100 euro), Ford Curier (800 euro).
Telefon: 0767-364.612.
VÂND camionetă cu prelată Ford Transit,
3,5 T, diesel, 2.400 cmc, an fabricaţie 1982, preţ
1.700 Euro. Tel: 0742-597.868 sau 0265773.970.
VÂND Jeep 4X4, 7 locuri, an fabr. 2000,
cârlig de remorcă, economic, geamuri electrice,
în stare perfectă de funcţionare, înmatriculat în
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Telefoane utile
Poliția Daneș0265 762155(fix); 0730 188809
(mobil)
Primăria Comunei Daneș
-0265 762112
Grădinița Daneș
-0625 762298
Școala Gimnazială
”Cornel Regman” Daneș
-0265 762250
Școala Gimnazială Seleuș
-0265 762150
Școala Criș
-0265 713 405
Informații CFR
-0265 771886
Farmacia Daneș
-0265 762041
Dispensar Uman Daneș
-0265 762027
Poșta Daneș
-0265 761866
Notar Public Daneș
-0740 503932
Vulcanizare Daneș (Mija Gheorghe)0265 761963
Atelier Mecanic Daneș (Onea Mihai)0743 828294
Pizzeria Daneș
-0748 538223
Hotel Dracula
-0265 772211
Hotel Denis
-0265 762299
Autogara Sighișoara
-0265 771260
Apel de urgență
-112(poliție, salvare, pompieri)
Protecția Consumatorilor
- info consumator -0800 080 999- telefon gratuit din
reţeaua Romtelecom
(Telefon Târgu-Mureș: 0265/254.625)

Spania. Preţ 2500 de euro, uşor negociabil. Tel:
0758-422809.
VÂND tractor U650 cu plug cu 3 brăzdare şi
remorcă. Preţ.: 12.000 Ron. Tel.: 0766-207870.
DIVERSE
CAUT persoane care vor să devină directori
Oriflame, independenţă financiară garantată.
Tel: 0745-872334 sau 0765-237014.
ZIDAR merseriaş execut izolaţii scârţ, faianţă, tencuieli, zugrăveli la preţuri rezonabile.
Cer şi ofer seriozitate. Tel.: 0753-791798.
CUMPĂR porumbei de ornament şi poşte
albe, stigliţi, păsări de rasă, cumpăr câini şi pisici
de rasă şi animale de companie. Tel.: 0748342770.
CUMPĂR argint, linguri, furculiţe, căni, tăvi,
pahare, monede. Plata se face pe loc. 0749500118.
Reparaţii şi depanări produse electro-casnice(televizoare, radiouri, CD-playere, calculatoare, aspiratoare etc, la cele mai bune preţuri.
Ne puteţi găsi în Daneş, str. Principală, nr.
278, lângă Poliţie („la Loaţi”). Relaţii la telefon:
0761 324 612.
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SĂRBĂTORI FERICITE ŞI LA MULŢI ANI!

primar,
împart în două cete pentru a putea străbate
tot satul, din casă în casă, spre a duce Icoana
la fiecare gospodar, enoriaşii închinându-se
acesteia. Fiecare ceată este condusă de un
„vătaf ”. Feciorii intră în case cântând şi
ducând Icoana în faţă, spre a vesti astfel bucuria Naşterii Domnului. În casele unde
sunt fete de măritat se cântă mai multe cântări specifice Naşterii.
A doua zi, în ziua de Crăciun, toţi feciorii se duc la Sfânta Biserică pentru a
preda Icoana preotului pentru anul următor
şi spre a participa la Sfânta Liturghie.
Ştefan Costea

Mersul cu Icoana
În localitatea Seleuş, comuna Daneş,
judeţul Mureş, se mai practică şi azi un frumos obicei de Crăciun, şi anume „Umblatul
feciorilor cu Icoana”. Cei mai vrednici feciori din sat se întâlnesc pe parcursul Postului Crăciunului spre a repeta şi deprinde de
la cei mai trecuţi în vârstă, anumite cântări
specifice.
În Ajunul Crăciunului ei se întâlnesc la
Biserică cu preotul satului, acesta îi binecuvintează şi le oferă Icoana specifică, sfiinţită,
ce se foloseşte doar pentru acest eveniment.
După binecuvântarea preotului, feciorii se

Ştiinţa de a sărbători Crăciunul
Crăciunul, adică Naşterea Domnului, nu
este o sărbătoare folclorică, ci este cea mai
importantă sărbătoare a Bisericii, alături de
Învierea Domnului. A folcloriza Crăciunul,
adică a-l acoperi cu simboluri golite de sens,
şi a ne limita la nişte lucruri secundare, este
o greşeală de neiertat. Acest eveniment mântuitor universal nu poate fi asemănat cu nici
o altă serbare folclorică, indiferent de popularitatea şi seriozitatea ei.
Pentru ca bradul împodobit şi Moş Crăciun, înscăunat într-o sanie trasă de reni,
ajunge să înlocuiască tot mai mult sărbătoarea Naşterii Domnului, putem vorbi chiar
de un sacrilegiu, săvârşit asupra unuia dintre
cele mai importante momente din istoria
omenirii, cu adevarat "singurul lucru nou sub
soare", adică Întruparea Fiului lui Dumnezeu,
din Fecioara Maria.

În apropierea Naşterii Domnului, zarva
exterioara cuprinde tot mai mult lumea, ca şi
cum diavolul ar fi conştient că nu mai are
multă vreme spre a ispiti omenirea, încercând astfel să distragă atenţia cât mai multora
de la ce se petrece cu adevarat în peştera din
Betleem. Curăţenie, cumpărături şi surprize,
iar nu cunoaştere a Celui născut din Fecioara
Maria.
Exista o ştiinţă a sărbătoririi, pe care cei
tineri ar trebui să o înveţe de la cei bătrâni.
Lumea însă, pe an ce trece, uită tot mai mult
să sărbătorească după cuviinţă. Astfel,
aproape orice sărbătorire eşuează rapid în
formalism sau îmbuibare şi beţie. Ziua de
naştere sau onomastică, ziua de căsătorie,
marile sărbători creştine, serbările sociale,
ziua naţională, ziua eroilor, etc., sunt tot
atâtea ocazii în care omul ajunge să uite până

şi de sine.
Într-o lume în care tot mai mulţi oameni
pierd ştiinţa sărbătoririi Crăciunului, trebuie
să nu uităm că ziua cea sfântă în care se naşte
trupeşte Fiul lui Dumnezeu este o sărbătoare
cu un înţeles adânc, precum este descrisă în
Sfânta Scripturî, iar nu un prilej de distracţie
şi îmbuibare inconţtientă.
Pentru ca orice sărbătoare are un
conţinut sfânt şi sfinţitor, slăbirea în credinţă
aduce cu sine şi pierderea ştiinţei de a sărbători. Doar cel credincios va şti să sărbătorească cum se cuvine Naşterea Domnului,
precum şi orice altă sărbătoare, netrecând cu
vederea componenţa ei sfântă.
Conştient de imposibilitatea anulării sărbătorii Naşterii Domnului, în chip viclean, diavolul a recurs la pierderea sau falsificarea
sensului de baza al acestei sărbători. Pentru a
regăsi sau întări adevaratul duh al acestei sărbători, nu este suficient să mergem în vreun
sat retras, ci trebuie să mergem în adâncul

nostru, unde caută să se nască Fiul lui Dumnezeu, pentru noi şi pentru a noastră mântuire.
Comercializarea sărbătorii rămâne, de
departe, cel mai urât şi grav aspect al secătuirii
duhului acesteia. Pentru că bradul împodobit
şi Moş Crăciun, înscăunat într-o sanie trasă
de reni, ajunge să înlocuiască tot mai mult
sărbătoarea Naşterii Domnului, putem vorbi
chiar de un sacrilegiu, săvârşit asupra unuia
dintre cele mai importante momente din istoria omenirii, cu adevărat "singurul lucru
nou sub soare", adică Întruparea Fiului lui
Dumnezeu, din Fecioara Maria.
Nici tradiţiile locale precreştine sau agricole, nici avântul comercial, nici chiar colindele nu trebuie să acopere semnificaţia de
bază a Crăciunului, adică bucuria lumii pentru întruparea Fiului lui Dumnezeu şi întâlnirea cu Acesta, în cuvintele Evangheliei şi în
Taina Împărtăşaniei.
sursa www.crestinortodox.ro

