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Poza săptămânii

29 aprilie, luni, (†) A doua zi de Paşti (Mărturia lui Ioan
       Botezătorul)
30 aprilie, marţi, (†) A treia zi de Paşti (Drumul spre Emaus) 
   1  mai, miercuri, Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. E�timie,
       Ignatie şi Acachie; Sf. Cuv. Isidora 
   2 mai, joi, Aducerea moaştelor Sf. Atanasie cel Mare; †)
       Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patriarhul
       Constantinopolului
   3 mai, vineri, †) Izvorul Tămăduirii; †) Sf. Cuv. Irodion
       de la Lainici; Sf. Mc. Timotei şi soţia sa Mavra; Sf. Mc. 
       Diodor şi Rodopian, diac.; Sf. Cuv. Teodosie 
  4  mai, sâmbătă, Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Valerian şi
       Nichifor
   5 mai, duminică, Sf. M. Mc. Irina; Sf. Mc. Neofi t, Gaie
       şi Gaian, Duminica a II-a după Paşti (a Sf. Ap. Toma)

................................................................................................................

Lansare de carte
la ICR Seghedin

Scriitorul Andrei Dósa
la Festivalul European
al romanului de debut

Sursa foto: internet

Cei mai mulţi oameni cred în Învierea lui Hristos, dar 
foarte puţini sunt cei ce o au şi o văd în chip curat; cei 
ce n-au văzut-o însă nici nu se pot închina lui Iisus 
Hristos ca unui Sfânt şi Domn, căci „nimeni, zice, nu 
poate să spună că Iisus este Domn decât numai în 
Duhul Sfânt” (I Corinteni 12, 3), şi altundeva: „Duh 

este Dumnezeu şi cei ce se închină Lui trebuie să I se închine în Duh şi 
Adevăr” (Ioan 4, 24). Căci nici preasfântul cuvânt, pe care-l avem acum în 
fi ecare zi în gură, nu spune: „Învierea lui Hristos crezând”, ci: „Învierea lui 
Hristos văzând, să ne închinăm Domnului Iisus, Celui singur fără de păcat”. 
Cum deci Duhul Sfânt ne îndeamnă să zicem acum: „Învierea lui Hristos 
văzând”, ca unii ce am văzut-o, deşi n-am văzut-o, de vreme ce Hristos a 
înviat odată pentru totdeauna acum o mie de ani, şi nici atunci nu L-a 
văzut cineva înviind? Oare dumnezeiasca Scriptură vrea ca noi să minţim? 
Să nu fi e! Dimpotrivă, ea ne îndeamnă mai degrabă să spunem adevărul: 
şi anume că în fi ecare din noi, cei credincioşi, are loc 
Învierea lui Hristos, şi aceasta nu o dată, ci în fi ecare 
clipă, atunci când, precum spuneam, Însuşi Stăpânul 
Hristos învie întru noi, strălucind şi fulgerând cu 
fulgerările nestricăciunii şi Dumnezeirii.

Sfântul Simeon Noul Teolog, Cateheze

Răchişele şi vărzarele din Micherechi sunt bune atât în post 
cât şi în orice zi a anului… Până şi la concursurile şcolare!

Î n cadrul Festi-
valului Inter-

naţional de Carte 
de la Budapesta 
din perioada 25–28 
aprilie 2019, Festi-
valul European al 
romanului de de-
but se află la cea de 
a 19-a ediţie. În ca-
drul acestui festival 
sunt lansaţi scriitori 
tineri, debutanţi din 
ţările membre ale 
Uniunii Europene. Acest eveniment reprezintă efortul comun a 23 
de ţări europene. Invitatul din România selectat pentru acest an este 
Andrei Dósa, cu romanul Ierbar.

Publicul s-a putut întâlni cu tânărul scriitor în ziua de joi, 25 aprilie, 
în cadrul „European Writers’ Workshop” din Cafeneaua Három Holló 
(Piarista köz 1, 1052 Budapesta), în 26 aprilie, între orele 14.00–15.30, 
la „European writers meeting”, în Európa Pont Millenáris Budapest 
(str. Lövőház, nr. 35, 1024 Budapesta), iar sâmbătă, 27 aprilie, Andrei 
Dósa va participa între orele 10.00–11.30, la „First novelists’ Podium 
discussions”, în Parcul Millenáris (str. Kis Rókus, nr. 16–20, 1024 
Budapesta).

Andrei Dósa s-a născut în 1985, la Braşov. Debutează în poezie în 
2011, cu volumul Când va veni ceea ce este desăvârşit. În 2017 a fost ales de 
către Literary Europe Live (iniţiativă a programului Europa Creativă), 
drept una dintre tinerele voci ale Europei. La 7 ianuarie 2019, a fost 
nominalizat la secţiunea „Premiul Tânărul prozator al anului 2018”, 
pentru primul său roman, Ierbar (2018), publicat la Editura Polirom.

S âmbătă, 27 aprilie, cu începere de la ora 11.00, Filiala Seghe-
din a Institutului Cultural Român Budapesta organizează la 

sediul său, sub egida „Anul cărţii în România” – în prezenţa autorului 
Gheorghe Vidican şi a traducătorului György Mandics – o masă rotun-
dă, moderată de doamna Brînduşa Armanca, jurnalist de prestigiu. 
Cu acest prilej va fi prezentată ediţia bilingvă a volumului „Aspru 
sângele meu/ Érdes vérem”.

Inclus în cadrul celei de-a 26-a ediţii a „Festivalului Internaţional 
de Carte de la Budapesta” (25–28 aprilie 2019), evenimentul literar ce 
reuneşte personalităţi din România şi Ungaria se concentrează asu-
pra materialului publicat într-un format original la Editura Irodalmi 
Jelen, din Arad. Volumul lansat cu această ocazie este considerat a 
fi una dintre cele mai complete lucrări poetice a autorului orădean 
Gheorghe Vidican.

Poemele conţinute sunt de natură suprarealistă, într-o curgere 
continuă de imagini şi personaje pitoreşti, îmbogăţind sensurile ling-
vistice. Din acest punct de vedere, confruntat cu metaforica abordare, 
traducătorul György Mandics şi-a dovedit măiestria şi sensibilitatea, 
asigurând termenilor sau expresiilor bivalente o integrare fluidă în 
circuitul continuu al mesajului.

Intrarea este liberă. 
Evenimentul se va desfăşura în limbile română şi maghiară.
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Scrisoare Pastorală la Învierea Domnului
2019

   Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul,

   Hristos a înviat!

În curgerea firească şi grăbită a anului liturgic şi a zilelor noastre, prin rânduiala 
şi darul Bunului Dumnezeu iată-ne ajunşi din nou la Praznicul Învierii Domnului, 
sau la Sărbătoarea Sfintelor Paşti şi primul gând care ne vine în minte acum, nouă, 
creştinilor ortodocşi, este cel de bucurie, de mulţumire şi de recunoştinţă.

De bucurie, pentru că Hristos a biruit moartea şi prin tăria cugetelor şi simţirea 
profundă a sufletelor noastre Îl vedem şi noi, astăzi, 
cu ochii minţii, că ne întâmpină, asemenea Mariei 
Magdalena şi celorlalte Femei Mironosiţe, sau Uce-
nicilor Săi şi ne cheamă pe nume, spunându-ne, cu 
glasu-I cunoscut: Pe cine cauţi? (Ioan 20,13,15). Eu sunt! 
Îndrăzniţi! Nu vă temeţi!” (Matei 14,27). Iar noi Îi vom 
răspunde, uimiţi: „Învăţătorule!”(Ioan 20,16). Ce bine 
că eşti iarăşi împreună cu noi! Că nu Te-am pierdut odată 
pentru totdeauna, aşa cum ne gândeam. Ce bine că eşti 
aici, mai tare decât moartea, care nu a putut să Te ţină 
ascuns întru adâncurile cele de taină ale mormântului!

De mulţumire, pentru că nu este puţin lucru să te 
reîntâlneşti cu Cineva pe care Îl iubeşti şi Îl credeai 
pierdut, cu Cel ce nu este doar un simplu Om, la fel ca 
toţi ceilalţi, ci este chiar Învăţătorul Cel Bun, Care ştie 
să ne înveţe şi pe noi, atunci când avem nevoie. Care 
ştie să ne mângâie şi să ne iubească necondiţionat, 
atunci când venim la El cu sinceritate şi cu smerenie, 
exact aşa cum suntem, fără pretenţii şi ifose. Despre 
Care ştim că a făcut mult bine oamenilor (Faptele 
Apostolilor 10,38) şi că I-a vindecat pe cei bolnavi 
(Matei 8,16). Pe Care L-am văzut cu ochii noştri că a 
biruit moartea. Și faţă de Care avem şi noi nădejdea 
că ne va putea dărui viaţa cea veşnică, după care 
însetează orice muritor.

Și de recunoştinţă, pentru că înţelegem că toate 
aceste lucruri ne sunt adresate şi nouă, celor ce ştim să 
ne bucurăm de Învierea Sa şi am venit aici, în Biserica 
Sa cea Sfântă, pentru a-L întâlni şi pentru a-L cinsti. 
Pentru a-I fi recunoscători că vrea să ne primească 
şi pe noi în familia Sa cea duhovnicească, cea mare şi nenumărată, ce depăşeşte 
veacurile şi graniţele timpului şi ale locurilor şi îi adună pe toţi cei credincioşi, vii 
şi morţi, întru legătura sfântă a iubirii Sale dumnezeieşti.

De aceea ne bucurăm şi noi acum de Învierea lui Hristos, întru care toate s-au 
întărit (Stihira a 2-a, de la Cântarea a 3-a, din Canonul Învierii).

† SILUAN
din mila lui Dumnezeu,
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române
din Ungaria şi
Locţiitorul Episcopiei Daciei Felix

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptmăritorilor creş-
tini şi creştine din sfânta şi de Dumnezeu păzita Episcopie 
Ortodoxă Română din Ungaria şi Episcopia Daciei Felix, 
har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul şi 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel Înviat a Treia Zi din 
morţi şi de la Duhul Său Cel Sfânt, Mângâietor şi de viaţă 
Făcător, iar de la noi părintească dragoste şi binecuvântare 
şi frăţească îmbrăţişare!

Sărbătoarea Sfintelor Paşti provine etimologic de la 
denumirea cuvântului evreiesc „Pesac”, care înseam-
nă „trecere” şi se referă la un episod biblic şi istoric 

real, cuprins în capito-
lul al 14-lea din cartea 
Vechiului Testament 
numită „Ieşirea”. Acolo 
ni se vorbeşte despre 
trecerea poporului is-
raelitean prin Marea 
Roşie, sub conducerea 
lui Moise şi de izbăvirea 
lui din robia egipteană, 
care a durat vreme înde-
lungată, de 430 de ani. 
Dar şi despre scăparea 
de sub ameninţarea 
morţii iminente, venită 
din partea oştilor egip-
tene ale lui Faraon, ce 
nu voiau să rămână fără 
robii lor evrei, pe care îi 
folosiseră atât de mult. 
Iată, însă, că israelitenii 
au trecut, în chip minu-
nat, prin această mare 
şi au scăpat cu viaţă, pe 
când prigonitorii lor au 
pierit.

În creştinism, Sărbă-
toarea Sfintelor Paşti 
preia acest motiv esen-
ţial al trecerii şi izbăvirii 

din primejdie şi din robie, dar îl extinde foarte mult, de 
la poporul ales al lui Israel la întregul neam omenesc 
şi de la un conducător important pentru acest popor, 
Moise, la Hristos Domnul, Fiul Fecioarei Maria, dar şi 
Fiul Tatălui Ceresc, Dumnezeu Adevărat şi Om Adevă-
rat, Fratele nostru întru umanitate, Care ne trece şi pe 
noi, din moarte la viaţă şi de pe pământ la Cer, după 
cum cântăm cu toţii, la Paşti (Irmosul 1, de la Cântarea 
1, a Canonului Învierii).

Dreptmăritori creştini şi creştine,
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În noaptea Sfi ntei Învieri, dintre 27 spre 28 aprilie, în cele mai 
multe biserici ortodoxe române din Ungaria, slujba de Înviere se va 
ofi cia la miezul nopţii: la bisericile din Bătania, Budapesta, Jaca, Jula 
(Catedrala Sf. Nicolae din Oraşul Mare Românesc), Micherechi, Săcal 
şi Otlaca-Pustă. 

La Paraclisul Ortodox din Seghedin, slujba Învierii Domnului va 
fi  ofi ciată sâmbătă, 27 aprilie, de la ora 20.30. Credincioşii din Chiti-
ghaz vor putea lua lumina Învierii la slujba care va avea loc duminică 
dimineaţa de la ora 4.00. La biserica din Jula, Oraşul Mic Românesc 
şi la biserica din Bichişciaba, slujba de Înviere va avea loc la ora 7.00 
dimineaţa, iar la Apateu la ora 9.00 dimineaţa. Pentru ortodocşii ro-
mâni din Aletea şi Cenadul Unguresc, slujba de Înviere se va ofi cia cu 
începere de la ora 8.00 dimineaţa, după care se va continua cu Sfânta 
Liturghie de Paşti. 

În noaptea de Înviere şi în prima zi de Paşti, PS Episcop Siluan va sluji 
la românii ortodocşi din Serbia, în biserica românească din Vârşeţ. 

Duminică, în prima zi de Paşti, de la ora 10.00, se va ofi cia Sfânta 
Liturghie la Catedrala Episcopală din Jula. Tot pe 28 aprilie, pr. Teodor 
Marc şi pr. Visarion Tuderici, precum şi alţi preoţi, vor sluji la cea de-a 
doua Înviere pentru românii din Șercad, în Biserica Romano-Catolică, 
de la ora 14.00. În cea de-a doua zi de Paşti, PS Episcop Siluan va sluji 
la biserica din Micherechi, unde Sfânta Liturghie va începe la ora 9.00, 
iar în cea de-a treia zi de Paşti PS Părinte Episcop va sluji la Catedrala 
din Jula, la Sfânta Liturghie, care va începe la ora 10.00.

Scrisoare Pastorală la Învierea Domnului 2019

Slujbe de Înviere și de Paști
la românii ortodocși din Ungaria

în paginile Scripturii Sfinte a Noului Testament şi rugându-ne Lui, în 
mod direct şi personal, chemând-L în ajutor, Îl vom putea cunoaşte 
mai bine şi Vom începe să Îl iubim mai mult. Pentru că Hristos nu 
a venit ca să I se slujească, ci El să îi slujească pe ceilalţi şi să Îşi dea 
sufletul ca preţ de răscumpărare pentru mulţi (Matei 20,28; Marcu 
10,45). Iar după toate cele câte a făcut şi i-a învăţat pe oameni pe 
pământ, la urmă, răbdând şi pe cele mai rele ale firii omeneşti, a 
primit moartea din partea celor la care a venit şi încă moarte pe Cruce 
(Filipeni 2,8), pentru ca pe cei ce erau ţinuţi de păcat şi de moarte 
să-i răscumpere şi biruind moartea, să le dăruiască viaţă veşnică 
celor care vor crede în El.

Acestea înţelegându-le şi noi şi sporind întru cunoaşterea şi dra-
gostea Sa, să ne bucurăm cu bucurie sfântă de acest dar mare al 

Sfintei Învieri şi de Praznicul 
Dumnezeiesc al Sfintelor Paşti, 
asemenea Preacuratei Maicii 
Sale şi Sfinţilor Săi Apostoli, 
asemenea Femeilor Mironosi-
ţe şi tuturor celor care I-au ur-
mat şi s-au desăvârşit pe calea 
sfinţeniei, întru El şi cu un glas, 
dimpreună cu toţi îngerii din 
Cer să-I cântăm: „Hristos a înviat 
din morţi, cu moartea pe moarte 
călcând şi celor din mormânturi 
viaţă dăruindu-le!”

Al vostru, al tuturor, de tot 
binele doritor şi către Hristos 
Domnul Cel Înviat rugător,

† Siluan
Episcopul Eparhiei Ortodoxe 

Române din Ungaria şi
Locţiitorul Episcopiei Daciei 

Felix

Dată în Reşedinţa noastră Episcopală din Jula, la Praznicul Învierii 
Domnului, în Anul Mântuirii 2019. 

(Urmare din pagina a 3-a)

În ziua cea dintâi a săptămânii, duminică, dis-de-dimineaţă (Mar-
cu 16,2,9; Ioan 20,1), Femeile Mironosiţe care văzuseră toate cele pe 
care le-a pătimit Hristos de la mai-marii poporului Său, precum şi 
moartea Sa pe Crucea Golgotei, cu frică şi cutremur, dar şi cu iubire 
mare faţă de Învăţătorul lor, s-au dus la mormânt pentru a-I unge 
Trupul cu miresme, aşa cum se cuvenea şi pentru a îndeplini toate 
cele necesare faţă de Cel mort. Și nu mică le-a fost mirarea, văzând 
arătare de îngeri, cu chip de lumină, stând lângă piatra răsturnată de 
pe Mormântul lui Iisus, iar Cel pe Care-L căutau nemaifiind înăuntru. 
Acestea au fost primele semne ale Sfintei Învieri a lui Hristos: lipsa Tru-
pului Său din Mormânt, unde au mai rămas ca mărturie doar giulgiul 
şi mahrama capului, în care a fost El învelit (Luca 24,12; Ioan 20,5-7); 
piatra care a fost dată la o parte, deşi era foarte mare (Matei 28,2; 
Marcu 16,3-4; Luca 24,2; Ioan 
20,1); îngerii care le întreabă 
pe cine caută şi care le vestesc, 
cei dintâi, Învierea Domnului 
(Matei 28,2-7; Marcu 16,6; Ioan 
20,13); întâlnirea cu Hristos Cel 
Înviat, pe Care nu-L recunosc 
de la început, crezând că este 
grădinarul, decât după ce Îi aud 
glasul cunoscut, chemându-le 
pe nume şi Care nu le lasă să Îl 
atingă, pentru că încă nu S-a 
suit la Tatăl Său, ci le trimite ca 
să spună şi Apostolilor despre 
Învierea Sa (Ioan 20,15-18).

De asemenea, vestiţi fiind 
de Ucenicele credincioase şi 
râvnitoare ale Domnului (Luca 
24,22-24), au venit şi Sfinţii 
Apostoli la Mormânt, începând 
cu Petru şi Ioan şi au găsit aşa 
cum li se spusese lor: Mormântul gol, iar Trupul lui Iisus nu mai era 
acolo (Ioan 20,3-10).

Pentru a pecetlui în chip deplin minunea Învierii Sale, dar şi pute-
rea desăvârşită pe care o avea acum, Hristos Domnul vine la Ucenicii 
Săi, trecând cu Trupul prin uşile încuiate şi Îi încredinţează în mod 
concret de Învierea Sa: prin cuvânt, dar şi îndemnându-l pe Toma, 
mai apoi, să Îi atingă mâinile şi coasta Sa, Care au fost străpunse şi 
Care păstrează şi după Înviere semnele cuielor (Ioan 20,19,26).

Aceasta şi este, de fapt, esenţa Praznicului Sfintelor Paşti şi me-
sajul său central: biruinţa lui Hristos asupra morţii, prin puterea Sa 
cea dumnezeiască; îndelunga Sa răbdare, de care a dat dovadă în 
timpul Sfintelor Sale Pătimiri şi pe care suntem îndemnaţi şi noi să 
o avem, în toate încercările vieţii noastre şi bucuria întâlnirii cu Cel 
Înviat, Care a adus pace şi lumină în sufletele Sfinţilor Săi Apostoli, 
dar şi ale noastre, ale celor care suntem creştini şi credem în El şi în 
Sfânta Sa Înviere.

Iubiţi credincioşi şi credincioase,
Pentru a se putea bucura cineva din plin de Învierea Domnului 

are nevoie de cunoaştere şi de credinţă. Cunoaşterea personală a 
lui Hristos este esenţială, pentru că nici în viaţa obişnuită, nu poate 
exista iubire adevărată între oamenii care nu se cunosc. Pe măsură 
ce încep să se cunoască, aceştia vor putea să se apropie unul de altul 
şi să se iubească, iar iubirea adevărată este jertfelnică şi va şti să 
dăruiască mai mult, decât să primească. Va şti să ia aminte la trebu-
inţele celuilalt, mai mult decât la ale sale, dar va şi primi în schimb 
multe, pentru că fiecare vrea să îi dăruiască celuilalt tot ceea ce are 
el mai bun. La fel se întâmplă şi între om, creaţia cea mai de seamă 
a lui Dumnezeu, şi Hristos, Fiul şi Trimisul în lume al Tatălui Ceresc, 
Care S-a jertfit pentru noi, pe când eram încă neputincioşi şi sub 
păcat (Romani 5,6-8). Puterea faptei, ascunsă în taina cuvântului, 
face cunoscute cele ce sunt şi se săvârşesc, iar în cazul lui Hristos, 
citind şi noi cele ce sunt scrise cu de-amănuntul despre El (Luca 1,3) 
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Despre răstignirea, moartea şi învierea Domnului 
Isus toţi cei patru scriitori ai Evangheliei ne relatează 
în mod detaliat. Accentele impuse însă, diferă de la 
unul la altul. În rândurile următoare doresc să dez-
vălui soarta celor doi tâlhari, crucificaţi laolaltă cu 
Mântuitorul nostru. Acest aspect al evenimentelor 
de pe Golgota este prezentat de toţi evangheliş-
tii; Matei şi Ioan consacrând doar câte o propoziţie 
compusă („Acolo a fost răstignit; şi împreună cu El au 
fost răstigniţi alţi doi, unul de o parte, şi altul de alta, iar 
Isus la mijloc.”); Marcu relatându-ne în plus despre 
împlinirea profeţiei lui Isaia: „A fost pus în numărul 
celor fărădelege”, iar Luca sapă în adânc, împărtăşin-
du-ne şi convorbirea celor trei crucificaţi:

„Unul din tâlharii răstigniţi Îl batjocorea şi zicea: «Nu 
eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine însuţi şi mântu-
ieşte-ne şi pe noi!» Dar celălalt l-a înfruntat şi i-a zis: «Nu 
te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi osândă? 
Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pen-
tru fărădelegile noastre; dar Omul acesta n-a făcut niciun rău.» Şi a zis lui 
Isus: «Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!» Isus 
a răspuns: «Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.»”

Citind cu atenţie aceste relatări, putem descoperi din spusele celor 
doi tâlhari înfăptuirea a două voinţe: pe o parte a crucii lui Isus înfăp-
tuirea voinţei lui Dumnezeu, iar pe cealaltă parte a voinţei Satanei. 
De la apostolul Pavel aflăm că „Dumnezeu (...) voieşte ca toţi oamenii 
să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului” – până şi răufăcătorii, 
de teapa celor doi tâlhari. Voinţa nefastă a Satanei în schimb apare 
în a cauza durerea trupului şi pierderea credinţei. Despre femeia 
gârbovă se scrie: „Satana o ţinea legată de optsprezece ani”, iar despre 
apostolul Petru: „Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am 
rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta.”

În cazul fiecărei comunităţi sau al oricărui individ se întâmplă la 
fel: pe o parte stă şi te invită Isus; pe cealaltă parte stă şi te invită cel 
Rău. Dumnezeu nu obligă pe nimeni să intre în împărăţia Sa, dar este 
gata să primească pe ori şi cine. Jacob Stewart, un fotbalist odinioară 
renumit, după ce a auzit şi a primit invitaţia lui Isus, a spus: „Isus te 
poate mântui în orice chip; tu pe 
tine însuţi nici- decum. Dar să te 
dedai în pierza- nie veşnică, eşti 
în stare şi sin- gur.”

Amândoi tâl- harii au fost la 
aceeaşi distanţă de Isus; L-au vă-
zut şi L-au auzit la fel de bine; au 
suportat acelaşi chin, au purtat 
aceeaşi greutate a păcatelor să-
vârşite – şi totuşi, numai unul din ei a primit încurajarea: „Adevărat 
îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.” Acesta a fost tâlharul cel care 
recunoscuse starea lui păcătoasă şi s-a rugat cu ardoare: „Doamne, 
adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!” El nu s-a scuzat 
(„Păi să ştii, că eu nu sunt vinovat!”); nu s-a justificat („Am avut a 
copilărie dezamăgitoare!”) – acest om şi-a pus viaţa în mâinile lui 
Isus. În acele mâini, în care oricine poate găsi siguranţa mântuirii.

Apostolul Pavel descrie „crucificarea” lui (virtuală) în felul următor: 
„Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, 
ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc 
în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi 
pentru mine.” (Gal.2:20)

Tâlharul şi apostolul şi-au pus soarta lor în cele mai puternice 
mâini – în mâinile străpunse ale lui Isus.

Cititorule! De-ai avea o viaţă pierdută, ca a tâlharului, sau una 
sfântă, ca a apostolului: răstigneşte tot ce este în tine trupesc, pune 
tot ce este mai sfânt din viaţa ta în mâinile Mântuitorului tău, şi vei 
primi în dar cea mai mare promisiune posibilă: „Adevărat îţi spun că 
vei fi cu Mine în rai.”

Fie ca Vinerea Mare să ne aducă siguranţa mântuirii în Isus Cel 
Răstignit!

Pastor Füstös Gyula, Biserica Baptistă din Chitighaz

A plâns Isus şi pentru tine,
Când ţi-a văzut păcatul greu…
Striga cu lacrimi: vino la Mine!
Dar tu fugeai, mereu, mereu…

A plâns Isus şi pentru tine,
Atunci când L-ai lovit adânc.
El te-a iertat, ţi-a făcut bine…
Privind spre tine, atât de blând.

A plâns Isus şi pentru tine,
Atunci când cuiele-I băteai.
Curgea al Său sânge din vine,
Dar tu şi mai tare îl răneai…

A plâns Isus şi pentru tine,
Și te-a privit cu dragoste.
Știa că viaţa ţi-e ruine,
De aceea, S-a dat pe Sine.

A plâns Isus şi pentru tine,
Văzând că eşti duşmanul Lui.
El te-a iubit şi mâna Lui te ţine,
Acceptă astăzi jertfa Lui!

Plânge şi astăzi Isus,
Când îţi vede viaţa ta murdară…
Îl doare că nu te uiţi deloc în sus,
De nu te pocăieşti, rămâi afară…

Plânge Isus privind spre Dumnezeu,
Și îl roagă să îţi mai ofere milă.
Că până azi spre iad ai mers mereu,
Și nu ai avut nicicând o stare umilă.

Plânge Isus fiindcă te vrea cu El în cer,
Poţi să ajungi acolo de te întorci la Dumnezeu.
Lasă tot ce este murdar şi efemer,
Crede în Isus şi răstigneşte al tău „eu”.

Samuel Holbura

Crucea Mântuirii

A plâns Isus și pentru tine
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De atunci, încet-încet, Regatul Ungar şi-a consolidat puterea în păr-
ţile transilvane aducând , cu vremea, şi colonişti. La poalele Carpaţilor 
Orientali s-a aşezat un trib înrudit cu maghiarii, care le-a preluat limba: 
secuii. Ei erau destinaţi să fie nişte ţărani-ostaşi, care să apere graniţa 
de Răsărit a regatului, la început, după cum vom vedea, împotriva unor 
noi năvălitori foarte agresivi: pecenegii. În fruntea secuilor, regele 
numea un conte (grof) al secuilor, iar peste Transilvania întreagă, un 
voievod ungur.

Apoi, pentru a ameliora agricultura, pentru a exploata din nou 
minele, întemeind oraşe care să fie centre de negustori şi meşteşugari, 
regii Ungariei au adus un număr mare de colonizatori germani de pe 
Valea Rinului, acordându-le importante privilegii, adică libertăţi de 
organizare şi auto-administrare. Aceşti colonizatori germani cărora 
li s-a zis mai apoi saşi (după provincia Saxa din Germania), sunt cei 
care au întemeiat marile oraşe din Transilvania, al căror belşug şi 

Puţin înainte de anul 900 apare, în marea câmpie care mai e şi 
astăzi în centrul Ungariei, un nou popor de călăreţi nomazi: ungurii, 
numiţi şi maghiari. Erau şi ei de îndepărtată origine turanică, vorbind 
o limbă din familia lingvistică fino-ugrică, ai cărei principali vorbitori 
mai sunt azi, în Europa, finlandezii şi estonienii. Conducătorul care i-a 
adus în Panonia se numea Árpád. Aşezaţi în pusta devenită ungară, 
unde se puteau hrăni marile lor herghelii şi unde au mai găsit câţiva 
păstori romani (aşa spune cronica), ungurii, timp de zeci de ani, au 
pornit razii năprasnice în ţările apusene, până departe, în sudul Franţei 
şi în Spania, de unde li s-a dus faima în tot Apusul pentru pustiirile 
lor. Și tot aşa până ce un rege al Germaniei, încoronat mai târziu ca 
împărat, Otto I, i-a învins într-o mare bătălie la Lechfeld (în Bavaria), 
în anul 955. De atunci, ungurii s-au aşezat, au devenit sedentari şi, sub 
influenţa vecinilor lor germani, au trecut la creştinism de rit roman 
(catolic). Au avut şi fericirea de a avea curând un conducător înţelept 
pe care Papa l-a încoronat rege în anul 1000. Ulterior, acesta a fost şi 
sanctificat: Sfântul Ștefan. Fiindcă el a înfiinţat un regat puternic, de 
felul regatelor feudale occidentale, şi i-a întins marginile peste mai 
multe popoare (nu a domnit numai asupra maghiarilor), ungurii, 
până de curând, au râvnit să reconstituie „Coroana Sfântului Ștefan”.

De atunci au început ungurii să pătrundă şi în Transilvania, străbă-
tând păduri adânci şi dese. De aceea, clericii lor, şcoliţi pe latineşte, 
au numit provincia: Transilvania, adică ţara de peste păduri (pentru 
că silva, pe latineşte, înseamnă pădure. Aţi auzit poate, în limba 
noastră administrativă, de „ocolul silvic”, serviciul care se ocupă de 
îngrijirea pădurilor!).

În Banat, Crişana şi Transilvania propriu-zisă, ungurii s-au izbit de 
trei voievodate locuite de valahi (români) şi slavi. După cum spune 
un cronicar de-al lor, care scria prin 1200 dar nu şi-a făcut cunoscut 
numele (de acea îi zicem acum Anonymus), pe cei trei voievozi îi chema 
Glad, Menumorut şi – cel din centrul Transilvaniei – Gelu sau Ghelou. 
Numai acesta din urmă purta un nume care trebuie să fi fost vechi 
românesc; probabil, în româneşte, numele lui era Ghelău (de altfel 
îi şi spune cronicarul „valahul”). Mai sunt şi astăzi o localitate şi un 
nume Gilăi în acea regiune. Ceilalţi doi aveau pesemne vechi nume 
bulgăreşti. Toţi trei au fost învinşi, astfel încât s-a putut întinde Rega-
tul Ungar peste aceste trei ţinuturi: Banatul, Crişana şi Transilvania. 
Despre ostaşii voievodului Gelu, care cade în luptă, Anonymus spune 
că erau săraci, înarmaţi doar cu arcuri şi săgeţi. Ei nu apucaseră să 
fie, ca în Apus, îmbrăcaţi în zale şi echipaţi cu arme grele.

splendoare le mai recunoaştem şi azi: Braşovul, Sibiul şi Sighişoara 
(saşii, între ei, le dădeau nume nemţeşti!).

Dar, pe măsură ce puterea Regatului Ungar se consolida şi se aduceau 
colonişti străini în Transilvania, soarta românilor se înrăutăţea. Curând, 
pentru că nu erau credincioşi ai Bisericii de la Roma, ci depindeau 
de Biserica de Răsărit, nobilii români au început să fie persecutaţi, 
nemaifiind consideraţi privilegiaţi şi primii în adunările de condu-
cere ale provinciei. Unii au trecut atunci la catolicism şi, în timp, s-au 
maghiarizat: alţii au trecut munţii către miazăzi, adică în Muntenia 
şi Moldova. Cei mai mulţi însă au decăzut la rangul de ţărani şi, cu 
vremea, chiar de ţărani şerbi, cărora li s-a zis pe ungureşte iobagi.

„Vine Iepurașul” la grădiniţa 
din Bătania

Cum s-a născut poporul român? (12)
Neagu Djuvara

Ungurii cuceresc Transilvania

Ungurii năvălesc în Europa
şi se aşează în pusta Panoniei

Colonizarea secuilor şi saşilor.
Soarta românilor se înrăutăţeşte

Coroana Sfântului Ştefan

Regele Ştefan cel Sfânt al Ungariei a primit de la împăratul bizantin, 
cu ocazia creştinării sale, simbolurile puterii lumeşti: coroana, sceptrul şi 
globul. În prezent, coroana Ungariei, devenită relicvă şi simbol naţional 
pentru maghiari, este singura coroană bizantină ce s-a păstrat până 
în zilele noastre.

„Vine Iepuraşul” s-a intitulat concursul care a cuprins mai multe 
activităţi în aşteptarea Sfintelor Paşti, concurs desfăşurat la grădiniţa 
românească din Bătania pe 15 aprilie. Copiii au pregătit cu această 
ocazie mai multe desene şi lucrări cu tematică pascală. Fiecare 
participant a primit o diplomă de participare şi câte un ou Kinder, 
iar copiii care au obţinut premiile I, II, III şi premiu special au primit 
cadouri – cărţi cu fişe de lucru şi cărţi de colorat, creioane, plastilină. 
Toate premiile au fost oferite copiilor de Fundaţia „Lucian Magdu”, 
reprezentată de doamna director adjunct prof. Viorica Şutea şi de 
Iuliana Machhour, profesor de desen la şcoala generală din Bătania, 
care au jurizat lucrările copiilor la concurs, iar micuţii au fost foarte 
bucuroşi pentru cadourile primite.
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Scena din filmul Dincolo de pod după romanul Mara

Romanul Mara de Ioan Slavici a fost publicat în anul 1894, în revista 
Vatra, iar în volum a apărut abia în 1906. Proza lui Slavici conturează 
o frescă a moravurilor şi a comportamentului specifice ardelenilor, 
o lume în care triumfă binele şi adevărul, cinstea şi dreptatea, legi 
nescrise pe care omul trebuie să le respecte. 

Precursor al lui Liviu Rebreanu, Slavici este un scriitor moralist, 
un fin psiholog, un creator de tipologii. Întreaga creaţie a lui Slavici 
este o pledoarie pentru echilibrul moral, pentru înţelepciune, pentru 
fericire prin iubirea de oameni şi păstrarea limitelor, iar orice abatere 
de la aceste principii este sancţionată de autor. 

Destinul eroilor din romanul Mara şi mediul social sunt evocate 
cu o remarcabilă artă a detaliului. Titlul romanului este sugestiv; 
prenumele personajului Mara Bârzovanu al cărei destin se află în 
centrul acţiunii. Nu o interesează averea ci banii care îi aduc respect 
şi împăcare, reprezintă tipologia ideală a scriitorului care considera 
că omul trebuie să fie cinstit, harnic şi chibzuit.

Tema romanului ilustrează lumea ardelenească de la sfârşitul 
secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea, o lume aflată la 
interferenţa satului cu oraşul: târgul din Radna situat lângă Lipova 
şi aproape de Arad. Romanul este alcătuit din douăzeci şi unu de 
capitole, fiecare capitol purtând un titlu semnificativ pentru eveni-
mentele relatate. Opera se constituie prin îmbinarea dintre romanul 
Marei care urmăreşte destinul eroinei şi romanul iubirii care ilustrează 
formarea şi consolidarea cuplului Persida-Naţl. 

Romanul începe prin prezentarea personajului principal Mara 
Bârzovanu, o precupeaţă din Radna, şi prin descrierea locurilor 

unde urmează să se desfăşoare 
acţiunea. Mara este o femeie vă-
duvă cu doi copii, Persida şi Trică; 
soţul ei s-a stins de tânăr pentru 
că stătea mai ales la birt decât aca-
să. După moartea soţului, Marei 
şi copiilor le rămâne o livadă cu 
vreo două sute de pruni, o vie pe 
dealul Păuliş şi casa, care era a 
Marei, primită ca zestre când se 
măritase. Ca să nu-şi lase copiii 
singuri, Mara îi poartă cu ea pe 
Trică şi Persida, prin târguri, de 
aceea ei sunt nepieptănaţi şi ne-
spălaţi şi obraznici, sărăcuţii mamei, 
dar îi iubeşte mult şi este foarte 
mândră, desori zicând că nimeni 
nu are copii ca ea. Mara îşi îm-
părţea venitul fiecărei zile în trei 
ciorapi: unul pentru Persida, al 
doilea pentru Trică şi al treilea pentru zilele de bătrâneţe şi pentru 
înmormântare. Nu trecea nicio zi fără ca ea să nu pună măcar câte 
un creiţar în fiecare ciorap. Visul Marei era să-şi vadă copiii realizaţi; 
pe Trică îşi dorea să-l vadă staroste în breasla cojocarilor, iar pe fiica 
ei îşi dorea să o vadă preoteasă. În acest sens, Mara o trimite pe fiica 
ei la mănăstirea din Radna, sub îndrumarea maicii Aegidia, pentru 
o educaţie aleasă, iar pe Trică îl angajează ucenic pe patru ani la 
Bocioacă, starostele cojocarilor din Lipova, localitatea învecinată. 
Copiii s-au făcut mari şi, odată cu ei au crescut şi ciorapii, respectiv 
necesitatea banilor. Frumuseţea şi farmecul Persidei îl fascinează pe 
Naţl, fiul măcelarului Hubăr de origine germană şi religie catolică. 
Ca să devină patron, Naţl trebuia să mai facă doi ani de practică, 
aşa cum erau rânduielile breslei. Persida se îndrăgosteşte la rândul 
ei de Naţl şi refuză categoric căsătoria cu teologul Codreanu. Când 
împlineşte optsprezece ani, Persida se căsătoreşte în taină cu Naţl 
şi fug la Viena pentru ca proaspătul soţ să îşi termine stagiul de 
practică şi să devină măcelar. Întorşi la Lipova multe se vor schimba 
în relaţia celor doi, Naţl este atras de patima alcoolului, iar Persida 
este nevoită să muncească din greu; cei doi deschid o cârciumă 
care va intra în faliment din cauza lui Naţl şi a prietenilor săi, care 
îşi deschideau conturi de datorie pe care uitau să le achite. Persida 
începe să aibă mustrări de conştiinţă deoarece s-au căsătorit fără 
binecuvântarea părinţilor. După o lungă perioadă de timp, Persida 
naşte un copil, Mara şi părinţii lui Naţl se împacă dar, nu cu mult 
după aceea, bătrânul Hubăr este ucis de fiul său nelegitim, Bandi. 
Tatăl lui Naţl este ucis într-un acces de furie al copilului pe care nu îl 
recunoscuse după legătura amoroasă ascunsă cu Reghina, care lucrase 
ca servitoare la Radna. Femeie voinică şi frumoasă, ea îl născuse pe 
Bandi, dar rămăsese paralizată la o mână şi la un picior; atât ea cât 
şi Bandi au fost îngrijiţi de maicile de la mănăstire timp de opt ani, 
după care mama lui Bandi moare. 

Paralel cu destinul Persidei, Slavici relatează viaţa lui Trică: anga-
jat la Bocioacă, Trică este cuminte şi harnic, ajunge calfă, dar refuză 
să devină ginerele stăpânului, deşi acesta şi-ar fi dorit să-l însoare 
cu singura lui fiică. Trică rezistă cu stoicism avansurilor pe care i le 
făcea soţia patronului, Marta, şi îşi doreşte să devină meşter cojocar 
pentru a avea o viaţă independentă. 

Ioan Slavici surprinde, pe tot parcursul romanului, atmosfera 
specifică a spaţiului ardelenesc, în toate laturile vieţii omeneşti. 
Cu o impresionantă forţă a detaliului, autorul construieşte imagini 
sugestive privind etnografia, obiceiurile, tradiţiile, mentalitatea 
oamenilor de etnii diferite, care convieţiuesc în acelaşi spaţiu etic 
ce-i cuprinde şi-i surprinde pe toţi; colectivitatea face legea pe care 
individul e ţinut să o respecte (Nicolae Manolescu).

dr. Szabó Zsolt, Catedra de română din Seghedin
(Institutul Limbii Române)

„Mara” de Ioan Slavici, un roman
realist-social cu aspecte psihologice

Ioan Slavici

Dragi elevi,
prin serialul pe care îl por-

nim cu acest număr dorim să 
venim în ajutorul vostru în ve-
derea pregătirii pentru exame-
nul de bacalaureat la Limba 
şi literatura română. Săptă-
mână de săptămână, până la 
momentul examenului, vă vom 
oferi în această pagină o serie 
de rezolvări alternative în abor-
darea unor posibile teme de 
bacalaureat. Aceste materiale 
nu vin să înlocuiască cunoştin-
ţele predate de profesori în ca-
drul orelor de română, ci doar 
să completeze, să dea o mână 
de ajutor la pregătirea elevilor. 
Sperăm să fie de mare folos!

BACALAUREAT
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Duminică seara – Denia pentru Lunea Mare
Biserica ne aduce aminte de Patriarhul Iosif, care a fost vândut de 

fraţii săi în Egipt, un eveniment care anunţă vânzarea lui Hristos de 
către Iuda. Tot la Denia de Luni se vorbeşte despre smochinul neroditor, 
blestemat de Iisus să se usuce, anunţând Judecata de Apoi. Omul, ca şi 
pomul, se judecă după roadele pe care le dă în timpul vieţii. La sfârşitul 
vremurilor, roadele (faptele) sale îi vor stabili locul: în grădina Raiului 
sau aruncat în foc, ca o uscăciune nefolositoare.

Luni seara – Denia pentru Marţea Mare
În această seară se vorbeşte despre pilda celor zece fecioare, care 

aşteptau venirea Mirelui pentru Nuntă, cu candele în mâini. Dar numai 
cinci dintre ele au avut înţelepciunea de a lua şi ulei. Candela fără ulei „de 
rezervă” reprezintă grija exclusivă pentru viaţa pământească, neglijând 
viaţa veşnică. După modelul fecioarelor înţelepte, omul trebuie să aibă 
grijă în viaţa aceasta să-şi facă „rezerve” (milostenii, fapte bune, iubire 
faţă de aproapele etc.), cu care îşi va ţine aprinsă candela şi la Judecată.

Marţi seara – Denia pentru Miercurea Mare
La această denie se face pomenirea femeii păcătoase care a spălat 

cu lacrimi şi a uns cu mir picioarele Mântuitorului, înainte de Patimile 
Sale, ca simbol al pocăinţei şi îndreptării omului păcătos. Aceasta, în 
contrast cu Iuda care, în Miercurea din Săptămâna Patimilor, L-a vândut 
pe Hristos fariseilor pentru treizeci de arginţi. Mai rău, însă, atunci când 
îi pare rău de trădare, orgoliul îl împiedică pe Iuda să cadă la piciorul 
Crucii, şi să-i ceară iertare lui Iisus, asemenea tâlharului celui bun, ci 
preferă să-şi ia zilele. Abia acesta este momentul în care Iuda este cu 
totul pierdut.

Miercuri seara – Denia pentru Joia Mare
Este închinată amintirii a patru evenimente deosebite din viaţa 

Mântuitorului: spălarea picioarelor ucenicilor, ca pildă de smerenie, 
Cina cea de Taină, la care Mântuitorul a instituit Taina Împărtăşaniei, 
rugăciunea din grădina Ghetsimani şi începutul Patimilor prin vinderea 
Domnului.

Joi seara – Denia pentru Vinerea Mare
Este o slujbă splendidă şi amplă, în care se citesc cele 12 pasaje din 

Evanghelii ce povestesc întreaga derulare a evenimentelor după prinde-
rea lui Iisus: lepădarea lui Petru, judecata Mântuitorului, răstignirea la 
cererea aceluiaşi popor care Îl primise triumfal şi cumplitele Sale patimi. 
Denia, numită şi a „Celor 12 Evanghelii”, împleteşte relatările celor 4 
evanghelişti în mod minunat, prin reluarea şi completarea episoadelor, 
ca într-un film regizat cu măiestrie: spectatorului participant la Denie i 
se relevă unghiuri noi, i se oferă explicaţii suplimentare şi lămuritoare. 
Tot acum are loc scoaterea solemnă a Sfintei Cruci în naosul bisericii.

Vineri seara – Denia pentru Sâmbăta Mare
Cutremurătoarea slujbă a Prohodului Domnului. Retrăim îngroparea 

lui Hristos cu trupul şi pogorârea la Iad cu sufletul, pentru a ridica din 
stricăciune şi Moarte pe Adam şi Eva dimpreună cu toţi cei adormiţi 
de-a lungul veacurilor.

Sâmbată seara – Slujba Învierii Domnului
Reprezintă încununarea celor şase Denii din Săptămâna Patimilor. 

Omul este restaurat, este repus pe tronul Vieţii, pentru care dintru 
început a fost creat.

Din Duminica Floriilor şi până în sâmbăta dinaintea Paştelui, 
credincioşii traversează Săptămâna Mare (sau Săptămâna Patimi-
lor), perioadă de post, rugăciune şi tristeţe, rememorând chinurile 
Mântuitorului Iisus Hristos.

În Săptămâna Patimilor, până vineri, bisericile ortodoxe oficiază 
sfintele slujbe de Denii. Cuvântul „denie” vine de la slavonescul 
„vdenie” şi înseamnă priveghere sau slujbă nocturnă. Credinţele 
populare spun că în Săptămâna Mare nu se lucrează, iar cine îşi dă 
ultima suflare în aceste zile va merge în iad, pentru că „Raiul este 
închis”. De asemenea, se spune că persoane care mor în săptămâna 
de după Învinere – Săptămâna Luminată – ajung direct în rai.

Semnificaţiile deniilor
din Săptămâna Mare
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Faza orală a olimpiadei naţionale OÁTV (Országos Általános Is-
kolai Tanulmányi Verseny) la disciplinele limba şi literatura română 
şi la cultură şi civilizaţie românească s-a desfăşurat la Jula, în ziua 
de marţi, 16 aprilie. Cei mai buni şi curajoşi elevi la disciplina ro-
mână, de la trei şcoli generale bilingve din Ungaria, au participat la 
concursul naţional de competenţe lingvistice în limba română, care 
încadrează elevi de clasele 7–8. Olimpiada s-a desfăşurat la sediul 
AŢRU din Jula, cu participarea elevilor de la şcolile din Micherechi, 
Bătania şi Jula. Olimpiada este organizată de către Oficiul pentru 
Învăţământ, Centrul Pedagogic pentru Naţionalităţi în colaborare 
cu Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria.

Olimpiadele sunt ocazii de formare suplimentare pentru elevi, 
pentru creşterea lor spirituală, prin crearea unui sentiment de 
împlinire, edificare şi bucurie a reuşitei, dar şi pentru o mai bună 
cunoaştere şi promovare a valorilor culturale româneşti. Anul 
acesta la proba în scris, la disciplina „Limba şi literatura română” 
s-au remarcat 12 elevi de la cele trei şcoli mai sus amintite, iar 
la specialitatea „Cultură şi civilizaţie românească” şi-au încercat 
cunoştinţele în total 9 elevi. Pe 31 ianuarie, s-a desfăşurat faza în 
scris a examenului la limba română şi gramatică, la care tinerii au 
putut obţine punctajul maxim de 100 de puncte pentru a putea 
ajunge în faza finală, puncte acumulate de către 7 tineri. Proba în 
scris la „Cultură şi civilizaţie” a avut loc pe 7 februarie, iar punctajul 
maxim l-au atins 6 elevi din 9. 

Înainte de a se da startul olimpiadei la oral, din data de 16 aprilie, 

elevii au fost salutaţi şi încurajaţi de către Gheorghe Cozma, şeful 
Oficiului AŢRU şi de către Anamaria Brad Sarca, reprezentant al na-
ţionalităţii române din cadrul Oficiului pentru Învăţământ Centrul 
Pedagogic pentru Naţionalităţi. Examinatori ai olimpiadei au fost 
membrii juriului: profesoara de română Stela Nicula Machhour, 
etnografa Emilia Martin, iar preşedinta juriului a fost directoarea 
liceului românesc Maria Gurzău Czeglédi. Premiaţii concursului şi 
restul concurenţilor au primit la final câte o diplomă de participare 
din partea organizatorilor şi bonuri pentru cumpărături, oferite de 
către Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria, iar premierea 
celor care s-au calificat pe primele trei locuri la ambele discipline 
va avea loc în vară, la Budapesta, unde premiile vor fi înmânate 
într-un cadru festiv tuturor elevilor de naţionalitate din Ungaria, 
câştigători ai Olimpiadelor naţionale.

Limba şi literatura română
Locul I: Estera Réthelyi (Micherechi)
Locul II: Cristina Juhász (Jula)
Locul III: Viviana Luminiţa Sarca (Bătania)

Cultură şi civilizaţie românească
Locul I: Lior Itai Cazac (Bătania)
Locul II: Ioan Poiendan (Micherechi)
Locul III: Richard Marc Toszeczki (Micherechi)

Anca Becan

La Grădiniţa Românească din Jula au început lu-
crările de construcţie, extindere şi amenajare a insti-
tuţiei. Lucrările constau în extinderea clădirii cu încă 
o sală de grupă, pe lângă cele patru grupe pe care le 
are grădiniţa, la care vor fi anexate o garderobă, grup 
sanitar şi garderobă pentru educatoare. În paralel cu 
grădiniţa se va face şi o sală de gimnastică, care inclu-
de echipamente pentru gimnastică şi o anexă pentru 
obiectele de curăţenie. Cele două clădiri vor fi unite de 
o terasă acoperită, care va permite să se iasă cu copiii 
în aer liber şi în zilele când timpul este nefavorabil. 
La clădirea principală vor fi executate şi lucrări de 
renovare a reţelei electrice, iar la fiecare sală de grup 
va fi instalată o uşă pentru ieşirea la terasa acoperită.

Investiţia va costa 115 milioane forinţi, obţinuţi prin 
proiectul NEMZ-E-18-0015, cu numărul TOP-1.4.1-
16-BS1-2017-00018. Fondurile au fost obţinute de la 
Guvernul Ungar prin Autoguvernarea pe Ţară a Româ-
nilor din Ungaria.                                                                  A.B.

Sală de gimnastică și grădiniţă mai spaţioasă 
la Jula

Olimpiadă la limba română pentru tinerii
de la școlile generale bilingve din Ungaria
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Integramă Chemare... Glume
Un moş de 119 ani şi nevasta de 109 merg la 
tribunal să divorţeze. Judecătorul:
– Da’ de câţi ani sunteţi căsătoriţi?
– Apoi, au trecut 80, răspunde moşul.
Judecătorul:
– Da’ de câţi ani nu vă mai înţelegeţi?
– Păi de 50, domn judecător.
– Și atunci, ce aţi aşteptat până acu’?
– Să moară copiii şi să nu sufere, răspunse 
moşul.

Două blonde la duş:
– Dă-mi, te rog, şamponul tău!
– Dar ai unul lângă tine…
– Știu, dar ăsta e pentru păr uscat, iar eu am 
părul ud!

Iţic şi Ștrul se prezintă în faţa rabinului. Iţic 
îi spune:
– Rabi, am o dispută cu Ștrul. Lămureşte-ne! 
Spune-mi, negru e culoare?
Se uită rabinul în Talmud şi îi spune:
– E culoare. În Talmud scrie că trebuie să te 
îmbraci în negru când moare cineva.
– Dar albul e culoare?
– Da, în Talmud zice că mireasa se îmbracă 
în alb.
Iţic, adresându-se lui Ștrul:
– Ai văzut că televizorul pe care ţi l-am vândut 
era color?

La o masă, într-un bar, stătea un nene care 
dădea pe gât pahar după pahar. De fiecare dată 
când termina un pahar, se uita în buzunarul 
cămăşii. Intrigat, barmanul îl întreabă:
– De ce vă tot uitaţi în buzunarul cămăşii după 
fiecare pahar?
– Am acolo o poză cu nevastă-mea. Când mi 
se pare frumoasă, mă duc acasă!

Vine soţul acasă beat. Soţia îl aşteaptă în prag 
pregătită cu o tigaie în mână, la care soţul:
– Du-te şi te culcă, nu mi-e foame!

Dezlegarea acestei integrame o găsiţi în numărul următor!

Concurs: LOC ; O; F; FA; RACILA; O; DEPANAT; 
CIUTA; SUL; NL; SUITA; ADIA ; DRES; RECREA; 
E; AE; TE; RC; PC, FUIOR; STECAR; RA; ARAC; 
LED; ATE; UNICI; C; BATISTE; ESEC; STAR; GLU-
MEATA.

Dezlegarea integramei din numărul anterior

Coroana de spini, purtată de Hristos, salvată 
din incendiul Catedralei Notre-Dame

Scurt istoric
În 870, Coroana se găsea încă la Ierusa-

lim, aşa cum semnalează Bernard Călu-
gărul. Ulterior ajunge la Constantinopol. 
Confruntat cu mari probleme financiare, 

împăratul latin Balduin al II-lea decide să o vândă veneţi-
enilor. Sfântul Ludovic al IX-lea, Regele Franţei, intervine 
şi oferă o sumă uriaşă pentru a o răscumpăra.

La 29 august 1239, Coroana ajunge la Paris. În semn de 
smerenie, regele dezbracă veşmintele regale şi, purtând 
doar o tunică simplă, în picioarele goale, însoţeşte Sfânta 
Coroană de Spini până la Catedrala Notre-Dame din Paris. 

Construirea relicvariul de la Sainte Chapelle reprezintă 
dovada că Sfântul Ludovic era convins de autenticitatea 
Cununii de spini a Mântuitorului. În timpul Revoluţiei 
franceze, când Biserica a avut de suferit, Statul Francez 
donează această relicvă Catedralei Notre-Dame. De atunci, 
Cununa Sfântă s-a aflat în acest loc, sub protecţia Cavale-
rilor Ordinului Sfântului Mormânt. Atunci când Coroana 
Sfântă este scoasă spre închinare, prezenţa cavalerilor 
este obligatorie, pentru a o proteja.

Parisul adăposteşte una dintre 
cele mai importante relicve pentru 
întreaga lume creştină: coroana de 
spini, purtată de Mântuitorul Hristos 
pe drumul Golgotei. Un înalt prelat 
catolic a declarat după incendiul din 
15 aprilie că „am reuşit salvarea coroa-
nei cu spini a lui Iisus Hristos”. Știrea a 
fost confirmată de primarul Parisului, 
Anne Hidalgo. Icoana cu spini e una 
din cele mai preţioase relicve biblice 
depozitate la Notre-Dame. În ea se 
regăsesc câţiva dintre spinii originali 
ai coroanei purtatată de Isus Hristos 
în Săptămâna Patimilor.
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Biblia după textul ebraic. 
Exodul. Leviticul

CÂRTEALĂ, cârteli, 
s. f. (Pop.) Faptul 
de a cârti; protest, 
murmur (de ne-
mulţumire); critică. 
– Cârti + suf. -eală.

Traducere, studii introductive 
şi note de Maria Francisca Băltă-
ceanu, Monica Broşteanu, Melania 
Bădic, Emanuel Conţac, Octavian 
Florescu, Victor-Lucian Georgescu, 
Cristinel Iatan, Alexandru Mihăilă, 
Delia Mihăilă, Ovidiu Pietrăreanu, 
Tarciziu-Hristofor Șerban, Silviu 
Tatu, Cătălin Vatamanu.

„Textul Bibliei confirmă, prin 
structura şi istoria lui, teologia 
Treimii. Căci el are trei autori: 
Dumnezeu (inspiratorul lui su-
prem, izvorul Revelaţiei), autorii 
textului consemnat în scris (primi-
torii şi transmiţătorii Revelaţiei) şi 
traducătorii textului originar. Cu 
volumul de faţă, ne aflăm în pre-
zenţa traducătorilor, exponenţi 
ai «vorbirii în limbi», mediatori ai 
Duhului, păstori ai cuvintelor aflate 
în căutarea Cuvântului. Ei merită 
toată admiraţia noastră. Pentru că 
reuşesc să pună erudiţia cea mai 
temeinică în serviciul cordialită-
ţii, al nevoii de a înţelege ceea ce e 
dincolo de înţelegerea obişnuită.“ 
– Andrei Pleşu

Exodul este a doua carte din 
Tora; împreună cu următoarele 
trei formează o unitate tematică 
privind eliberarea poporului israelit 
din robie şi mersul lui îndelungat 
prin pustiu, până la Ţara Făgădu-
inţei, având în centru Legământul 
încheiat de Dumnezeu cu el. Este 
considerat cartea esenţială a Ve-
chiului Testament.

• • •
Volumul „Exodul. Leviticul” este 

al doilea (primul fiind „Geneza”) 
dintr-o serie care va cuprinde tradu-
cerile celor treizeci şi nouă de cărţi 
ale Bibliei ebraice, însoţite de studii 
introductive, note şi comentarii.

Acest proiect a fost realizat în 
cadrul Colegiului Noua Europă.

Cartea este în curs de apariţie la 
Editura Humanitas.

...................................................
29 APRILIE  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: 
Program special de Paşti 17.10: De dor 
şi drag – emisiune de muzică populară 
realizată de Zoe Fuicu (Radio Timişoara) 
17.55: Încheiere........................................................
30 APRILIE  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de 
calendar 16.30: Reportaje, interviuri 
17.00: Ştiri, date meteo 17.10: Alfabet 
urban – Predeal – serialul lectorului dr. 
Szabó Zsolt 17.30: Pelerinaje prin Biblie 
(12) / dr. Mihaela Bucin 17.55: Încheiere........................................................
1 MAI  (Tiberiu Boca)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de 
calendar 16.30: Reportaje, interviuri 
17.00: Ştiri 17.20: Clubul suporterilor 
17.55: Încheiere........................................................
2 MAI  (Ștefan Crâsta)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de ca-
lendar 16.30: Reportaje, interviuri 17.00: 
Ştiri, date meteo 17.10: Nota săptămânii 
semnată de Edda Illyés 17.20: Revista 
presei 17.30: Reportaje, interviuri 17.55: 
Încheiere
........................................................
3 MAI  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de 
calendar 16.30: Reportaje, interviuri 
17.00: Ştiri, date meteo 17.15: EU aleg 
România – 100 de poveşti de aur ale 
sportului românesc 17.25: Sarea în bu-
cate / preluare Radio Antena Satelor 
17.55: Încheiere........................................................
4 MAI  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Pro-
gramul bisericilor ortodoxe şi al celor 
neoprotestante 16.20: File de calendar  
16.25: De dor şi drag – emisiune de fol-
clor realizată de Maria Borţun Popescu 
/Radio Timişoara 17.55: Încheiere........................................................
5 MAI  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: „În 
lumea credinţei” – emisiune religioasă 
ecumenică 17.00: File de calendar 17.10: 
Retrospectiva săptămânii (spicuiri din 
interviurile şi reportajele difuzate pe 
parcursul săptămânii) 17.55: Încheiere

O VOCE ROMÂNEASCĂ
RECOMANDĂRILE
NOASTRE ADRESE UTILE

 –  viaţa şi tradiţiile românilor
     din Ungaria

 –  lectură, teatru,
     film, internet

Abonaţi-vă la

la preţul 
de anul trecut!

-FOAIAe

Zilnic între orele 16:00–18:00 pe unde-
le medii cu frecvenţele de 873 kHz şi 
1188 kHz. Pe internet la adresa: http://
www.mediaklikk.hu  (în direct la „Élő 
műsor/Nemzetiségi rádió”) sau în ar-
hivă la adresa http://www.mediaklikk.
hu/musor/roman

Contact:
MTVA Studioul din Seghedin

6722, Blv. Kossuth Lajos nr. 29.
Tel.: +36-62/549-201; +36-62/333-766

e-mail: roman@radio.hu

O VOCE ROMÂNEASCĂ – 
EMISIUNE RADIOFONICĂ 
ÎN LIMBA ROMÂNĂ

...................................................
„E-Foaia” este varianta electronică 
a „Foii” tipărite. Cititorii „E-Foii” vor 
avea avantajul că vor putea citi pa-
ginile revistei în color şi cu o zi mai 
devreme decât ceilalţi abonaţi.
„E-Foaia” cuprinde şi acele articole 
şi fotografii, care în ediţia online 
nu apar. „E-Foaia” este realizată 
în format PDF şi poate fi citită cu 
programul gratuit Adobe Reader, 
cu ajutorul căruia puteţi să căutaţi 
expresii sau conţinuturi, dar puteţi 
şi printa toată revista.
Abonamente la „E-Foaia”:

CUVÂNTUL SĂPTĂMÂNII

  3 luni – 1200 ft
  6 luni – 2000 ft
12 luni – 3500 ft...................................................

        UMOR
...................................................

...................................................

miercuri, 1 mai, Duna TV, ora 7.15
miercuri, 1 mai, Duna World, ora 13.50

O ţară întreagă a aflat, în ultimele 
câteva luni, despre cazul micuţei Dicsa 
Noémi, care suferă de o boală gene-
tică deosebit de rară, numită atrofie 
musculară spinală de tip 1. Noémi, 
împreună cu mama sa, Claudia se 
aflau la mijlocul lunii aprile la Chi-
tighaz, în casa fratelui mai mare. Au 
participat la un bal de binefacere, deşi 
fetiţa nu demult a fost externată de 
la spital. Pentru micuţa de şase ani 
a pornit o campanie pentru a aduna 
banii necesari unui tratament foarte 
costisitor. Deocamdată injecţiile ne-
cesare pentru vindecarea lui Noémi 
nu sunt oferite de asigurarea socială, 
deşi o injecţie costă peste 20 de mi-
lioane de forinţi, iar pentru primul 
an este nevoie de şase. Familia Șereş 
din Chitighaz a înfiinţat o fundaţie 
care a adunat până acum peste 80 
de milioane de forinţi.
Realizator: Tiberiu Boca

...................................................
REPREZENTANŢE

Uniunea Culturală a Românilor
din Ungaria (UCRU)
5700 Jula, str. Gh. Doja nr. 8
Tel./fax: (+36-66) 463-079
Preşedinte: Marius Maghiaru 
E-mail: uniuneaculturala@gmail.com
Website: www.romanul.hu...................................................
Autoguvernarea pe Ţară
a Românilor din Ungaria (AŢRU)
5700 Jula, str. Eminescu nr. 1
Tel./fax: (+36-66) 463-951
Preşedinte: Tiberiu Iuhas
E-mail: atru@globonet.hu
Web: www.atruroman.hu
...................................................

MISIUNI DIPLOMATICE
Ambasada României 
1146 Budapesta, str. Thököly nr. 72
Tel.: (+36-1) 384-8394
Telefon mobil de permanenţă:
                 (+36 30) 535 69 12
Vă rugăm să folosiţi acest număr de 
telefon pentru a comunica situaţii de-
osebite (ex: accidente, decese, răniri, 
dispariţii de persoane), care reclamă 
urgenţă - la acest număr de telefon nu 
se fac programări şi nu se furnizează 
informaţii consulare.
Ambasador: Marius Lazurcă
Website: http://budapesta.mae.ro/
E-mail: budapesta@mae.ro...................................................
Consulatul General al României
6720 Seghedin, str. Kelemen nr. 5
Tel./fax: (+36-62) 424-431,
                   (+36-62) 424-429
Telefon mobil de permanenţă:
                   (+36 30) 6777 980
Consul general: Daniel Banu
Website: http://szeged.mae.ro
E-mail: szeged@mae.ro...................................................
Consulatul General al României
5700 Jula, str. Munkácsy nr. 12
Tel.: (+36-66) 465-130
Fax: (+36-66) 465-142
Telefon mobil de permanenţă:
           (+36-30) 635-7181
Consul general:
Florin Trandafir Vasiloni
Website: http://gyula.mae.ro/
E-mail: gyula@mae.ro

INSTITUŢII CULTURALE
Institutul Cultural al României
la Budapesta
1146 Budapesta, str. Izsó nr. 5
Tel.: (+36-1) 383-2693
Director: Simona Tănăsescu
E-mail: romankulturalis.intezet@
                 upcmail.hu
Web: www.icr.ro/budapesta...................................................
Institutul Cultural al României
la Budapesta – filiala Seghedin
6720 Seghedin, piaţa Dugonics nr. 2.
E-mail: rki.szeged@invitel.hu

Institutul de Cercetări
al Românilor din Ungaria
5700 Jula, str. Gh. Doja nr. 8
Tel./fax: (+36-66) 463-079
Director: dr. Maria Berényi 
E-mail: romanintezet@gmail.com
Web: www.romanintezet.hu...................................................
Centrul de Documentare
şi Informare al AŢRU
5700 Jula, str. Sáros nr. 17
Director: Mariana Negreu Vetró
E-mail: postmaster@mroodok.t-online.hu
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În ultimele 2–3 luni, echipa de dansuri populare româneşti din Micherechi 
a ţinut numeroase repetiţii, deoarece ne-am pregătit pentru un festival 
folcloric internaţional, care s-a desfăşurat în Italia şi în Franţa, în perioada 
9–13 aprilie 2019. Este vorba de un festival remarcabil şi bine organizat, 
care este celebru în toată Europa. Numele festivalului este „Cote D’azur”, 
care înseamnă Riviera Franceză. Am dat spectacole în multe locuri, mai 
ales în centrul oraşului Diano Marina, în oraşul Sanremo şi pe renumita 
promenadă a oraşului Cannes din Franţa. 

Pe 8 aprilie, luni dimineaţa am pornit spre Italia cu autocarul, cuprinşi 
de multe emoţii şi bucurii. Pe drum am văzut locuri incredibile, peisajele 
frumoase ne-au însoţit prin Slovenia spre Italia până în oraşul Diano Ma-
rina, unul dintre cele mai renumite oraşe de pe Riviera Franceză. Am ajuns 
la finalul drumului nostru în ziua de marţi, când am avut în primul rând 
program liber, aşa că am avut ocazia să descoperim locul unde stăm, cen-
trul oraşului şi plaja de lângă cazarea noastră. Miercuri am vizitat fabrica 
de parfum Fragonard din Franţa, unde am aflat multe 
lucruri interesante despre producerea parfumurilor şi a 
loţiunilor. De aici ne-am continuat drumul spre Nizza, 
unde ne-am plimbat prin centru, am cunoscut locurile 
importante. Am făcut şi o scurtă vizită în Monte Carlo, dar 
din păcate nu am petrecut mai mult timp acolo. Joi am 
avut o zi mai lungă şi obositoare, dar foarte interesantă, 
pentru că în timpul festivalului am avut ocazia să dansăm 
în Sanremo, apoi să trecem din nou graniţa Italiei ca să 
dăm un spectacol în Cannes. Aici am participat şi la o 
defilare cu costumele tradiţionale din satul Micherechi. 
În ultima zi a festivalului am rămas în Diano Marina şi 
ne-am pregătit pentru programul final, organizat din 
centrul oraşului până la plajă. Aici au participat ansam-
bluri din 18 ţări, reprezentând diferite dansuri şi cântece 
folclorice din diferite părţi ale Europei. 

Dansuri şi muzică românească
din Micherechi la Festivalul

„Cote D’azur” din Italia şi Franţa

Atât festivalul cât şi distrac-
ţiile din fi ecare seară cu noii 
noştri prieteni de diferite naţii 
vor rămâne pe veci în amin-
tirea noastră. Am plecat spre 
acasă sâmbătă dimineaţa cu 
gânduri de mulţumire către 
toţi cei care au făcut posibilă 
călătoria Echipei de Dansuri 
Populare „Gheorghe Nistor” 
în aceste locuri de vis. Ne 
bucurăm foarte mult pentru 
ocazia aceasta de călătorie, 
spectacole şi amintiri frumoa-
se. Mulţumim foarte mult 
invitaţia organizatorilor din 
Diano Marina, conducătorului 
echipei noastre şi coregrafu-
lui Vasile Papp, pentru timpul 
petrecut cu noi la repetiţii şi 
la spectacole, dar mulţumim 
mai ales Primăriei din Miche-
rechi. Fără ajutorul doamnei 
primar Margareta Tat şi sus-
ţinerea Consiliului Local din 
Micherechi toate acestea n-ar 
fi  fost posibile. Sperăm să mai 
primim astfel de invitaţii şi 
în viitor.

Petru Iova

Cu prietenii din România

Fabrica de parfum

Pe scena festivalului
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