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Ouăle de Pa;ti se pot vopsi natural cu ceapă,
varză sau scoarță de copac

Amintiri de pe vremea defil[rilor de 1 Mai

Cu sprijinul Consiliului Jude-
țean Satu Mare, luni 2 mai de la
ora 14.00, se organizează în So-
conzel cea de-a IX-a ediție a festi-
valului folcloric „Danțu’ la șură”.

Danțu' la șură este un obicei
specific zonei Codrului organizat
de feciorii și chizeșii locului, dar
la care participă toată suflarea sa-
tului și de prin împrejurimi. În zi-
lele de duminică, sau în zile mari
de sărbătoare tinerii se întâlneau
în cea mai frumoasă și cea mai
mare șură din sat, se cunoșteau și
legau prietenii pe viață.

Jocurile codreneşti se caracte-
rizează în primul rând prin aceea
că fata, pe lângă rolul de pereche
în dans, îl avea şi pe cel de spriji-

nitor al feciorului care executa bă-
tăi pe ambele picioare şi chiar sal-
turi peste cap. 

Varietatea ponturilor bătute
pe cizme din cadrul multiplelor
forme ale dansului, îmbinarea ar-
monioasă a acestora, sunt trăsături
bine conturate care se întâlnesc
numai în dansurile populare din
zona Codrului.

“Danțu' la sură” este o mani-
festare a comunității, care pe lângă
biserică, a dat naștere unei legătu-
rii puternice în lumea rurală, ade-
sea preferințele comunității sătești,
atât sub aspect muzical cât și co-
regrafic, duc până la cele mai mari
exigențe prin însăși puritatea și
frumusețea tradiției. 
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Potrivit obiceiului, `n a do-
ua zi a Sfintelor Pa;ti `n mijlo-
cul credincio;ilor s[tm[reni se
va afla Preasfin\itul Iustin Si-
gheteanul, arhiereu vicar al
Episcopiei ortodoxe a Maramu-
re;ului ;i S[tmarului ;i Preas-
fin\itul Vasile Biz[u, episcop al
Episcopiei greco-catolice Ma-
ramure;. 

PS Iustin Sigheteanul va ofi-
cia Sf]nta Liturghie ;i totodat[
va rosti un cuv]nt de ̀ nv[\[tur[
la Biserica "Buna Vestire" din
municipiul Satu Mare, Micro
17. 

PS Vasile Biz[u va s[v]r;i
Sf]nta Liturghie arhiereasc[ la
Catedrala Sfin\ii Arhangheli
Mihail ;i Gavril din Satu Mare,
de la ora 10.30. ~n cadrul Sfintei
Liturghii va avea loc ;i hiroto-
nirea `n treapta de preot a
t]n[rului teolog Lauren\iu Ioan
Costin.

Luni, la Soconzel are loc o nou[
edi\ie “Dan\u’ la ;ur[“

Slujbe arhiere;ti 
`n a doua zi de Pa;ti
la Satu Mare

Învierea
Domnului,
piatra 

de temelie 
a credin\ei
cre;tine

Valerie Cioloş-Villemin, soţia
premierului Dacian Cioloş, a
susţinut, joi seara, la Catedrala
Romano-Catolică din Alba Iulia,
un concert de muzică sacră, în ca-
drul unei campanii ce a avut ca
scop achiziţionarea sculpturii
”Cuminţenia Pământului”.

Valérie Cioloş, alături de alţi
artişti, a susţinut un concert de
muzică sacră la Catedrala ”Sfântul
Mihail” din Alba Iulia, în prezenţa
a peste 100 de persoane, care au
fost îndemnate să doneze pentru
achiziţionarea sculpturii ”Cu-
minţenia Pământului” de Con-
stantin Brâncuşi.

Cei prezenţi au primit, la in-
trarea în catedrală, pliante cu pro-
gramul evenimentului pe care
erau trecute mai multe conturi
bancare, la mai multe bănci, în lei,
euro şi dolari, unde pot dona pen-
tru achiziţionarea acestei scul-
pturi.

Valérie Cioloş nu a vrut să de-
clare nimic la intrare.

Concertul de muzică sacră a
început la orga catedralei unde
cântă corul, cu rugăciunea ”Tatăl
Nostru”, interpretată de tenorul
Ioan Chiciudean, a continuat cu
piesa ”Ave Maria” susţinută de Va-
lérie Cioloş, respectiv cu piesa
”Care Selve” susţinută de soprana
Alexia Trif.

Idei pentru decorarea
casei de Pa;te
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Învierea Domnului Iisus Hristos din morţi este,
în fiecare an, un prilej de mare bucurie pentru toţi
creştinii. 

Pentru a întâmpina aşa cum se cuvine acest mare
praznic al creştinătăţii, fiecare persoană se străduieşte
să se pregătească atât trupeşte, cât şi sufleteşte, având
convingerea fermă că dintre toate minunile Mântui-
torului Iisus Hristos cea mai uimitoare este propria
Sa înviere din morţi, minune care, în acelaşi timp,
este şi incontestabila dovadă a Dumnezeirii Sale şi a
divinităţii creştinismului. Învierea Domnului este pia-
tra de temelie şi garanţia învierii morţilor.

PAGINA 5

So\ia premierului a cântat pentru 
achizi\ionarea sculpturii 
”Cumin\enia P[mântului”
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Despre ziua de 1 Mai, s[tm[re-
nii mai vârstnici au `n minte de-
fil[rile, discursurile patriotice ;i
fastul ceremoniilor organizate de
autorit[\i `ncep]nd din 1945. 

Pe bulevardele ora;elor, coloanele
de muncitori (numi\i “oameni ai mun-
cii”) `n \inute festive scandau lozinci,
purtau steaguri, portrete cu “conduc[to-
rii iubi\i” ;i pancarte uria;e. ~n “fabrici
;i uzine” se organizau “`ntreceri socia-
liste”, se acordau medalii ;i ordine ale
muncii.

“Primul 1 Mai liber”

Rămânând la capitolul istorie, în
1945, Guvernul Groza a organizat "Pri-
mul 1 Mai liber", iar muncitorii nu au
lucrat `n acea zi. Dup[ preluarea total[
a puterii de comuni;ti, la 30 decembrie
1947, ziua de 1 Mai a fost organizat[ cu
mai mare fast. ~n 1948, au fost "sco;i" la
defilare muncitorii de pe ";antierele
na\ionale" Bumbe;ti-Livezeni, Agnita-
Botorca, Salva-Vi;eu, Ceanu Mare-Cluj.

~n "epoca Ceau;escu", s[rb[toarea
de 1 Mai devine prilej de etalare a poli-
ticii "comunismului na\ional", prin
grandioase defil[ri `n uniformele a;a-
numitelor g[rzi patriotice, c]ntece pa-
triotice ;i lozinci scrise cu trupuri uma-
ne. Muncitorii erau sco;i din uzine, li
se puneau pancarte ̀ n bra\e ;i m[r;[lu-
iau pe str[zile marilor ora;e, prosl[vin-
du-l pe "conduc[torul iubit". S[rb[toa-
rea ̀ ;i pierduse sensul ini\ial, metamor-
foz]ndu-se `n cultul personalit[\ii lui
Nicolae Ceau;escu.

Locuri de recreere 
ale s[tm[renilor

Ajun;i la punctul terminus al
defil[rii, s[tm[renii f[ceau orice pentru
a sc[pa c]t mai grabnic de povara in-
strumentelor de defilare (steaguri, por-
trete, lozinci), pe care le abandonau pe
strad[, dup[ ce se uitau `n jur s[ nu fie
z[ri\i de cineva. Bucuro;i de aceast[ eli-
berare, "oamenii muncii" se `ndreptau
cu mic cu mare spre "chermes[". Locu-
rile tradi\ionale de recreere ale s[tm[re-
nilor erau, pe vremea regimului trecut,
p[durea Cionche;ti, p[durea Noroieni
;i ;trandul. Totul era organizat de auto-
rit[\i< tarabe cu mici, c]rna\i pr[ji\i, bere,
sucuri, dulciuri...

Frânturi din amintirile 
unor sătmăreni

“Lucram la Unio prin anii 70, ne
spune Mihai Lodină, fost inspector de
personal, actualmente pensionar. În di-
mineaţa fiecărei zile de 1 mai, toate în-
treprinderile se pregăteau intens de de-
filare. Unii mergeau la Liceul CFR, unde
li se făcea un scurt instructaj de activişti
de partid. Revenind în curtea întreprin-
derii, acolo totul începea cu gruparea
salariaţilor pe compartimente (secţii,
ateliere de producţie, echipe, ateliere de
proiectare. Unora dintre manifestanţi li
se înmânau steaguri, pancarte şi portrete
ale conducătorilor ţării. Cam pe la ora
8, ieşeam cu miile încolonaţi pe poarta
uzinei şi ne îndreptam spre Calea Traian
până hăt către gară. Acolo se succedau
coloanele de salariaţi, aranjate după o
anumită ierarhie prestabilită după cri-
terii cum ar fi rezultatele întreprinderi-
lor şi mărimea acestora. 

De remarcat că toată deplasarea se
făcea pe un fond muzical de fanfară, al-

ternând cu discursuri triumfaliste des-
pre realizările întreprinderilor sătmă-
rene şi despre rezultatele aşa-zisei în-
treceri socialiste.

La semnalul de plecare, dat de ac-
tiviştii de partid organizatori, coloanele
înaintau spre centru, unde se afla o
uriaşă tribună. Acolo puteau fi văzuţi
primul secretar al Comitetului Judeţean
de Partid, ceilalţi înalţi activişti de par-
tid, dar şi directori de întreprinderi şi
muncitori care purtau distincţii pentru
rezultate bune în întrecerea socialistă.
Punctul culminant al defilării era tre-
cerea coloanelor de salariaţi prin faţa
tribunei din Centrul oraşului, unde erau
instalaţi ştabii de la partid, care aplaudau
coloanele de salariaţi.

După ce ieşeam din raza de vizibi-
litate a celor din tribune, principala
noastră preocupare era să scăpăm cât
mai repede de materialele utilizate la
demonstraţie. Aşa că le duceam la
maşina întreprinderii, pregătită special
în acest scop. Apoi ne îndreptam în gra-
bă spre ştrand, la chermesă, unde cum-
păram cu 5 lei doi mici şi o bere cu care
ne aşezam pe iarba verde. Chestia asta
cu mici şi cu bere era activitatea prefe-
rată de toţi participanţii le defilare.

“Orașul era cuprins de o 
atmosferă de sărbătoare”

Iată şi câteva amintiri de mici copii,
redate de soţii Cornelia și Nelu Bălan,
ea profesoară, iar el inginer. La Dej sau
la Satu Mare am petrecut zilele de 1 mai
din care mi-au rămas în amintire flori
şi baloane de toate culorile, în mână,
drapele, pancarte cu cei din Comitetul
Central, apoi cu Stalin, Marx, Engels și
Lenin. Orașul era cuprins de o atmosferă
de sărbătoare, era o zi patriotică, o zi li-
beră, dar nu de stat acasă, ci de pornit
la defilare și adulții și elevii. Sentimentul

de mândrie patriotică era încurajat de
ansamblul de manifestări - ținută de săr-
bătoare - haine  de sărbătoare, costum,
cravată, rochia cea mai frumoasă, pan-
tofii cei noi (din aceștia aveam, de obicei,
doar o pereche). La defilare purtam uni-
forme de sărbătoare (șorțulețul negru
era înlocuit de cel alb), fetele purtau ne-
lipsita cordeluță albă, peste părul îm-
pletit 

Se organiza o tribună în mijlocul
orașului și lumea defila. Te simțeai foarte
important când treceai prin fața tribu-
nei, în pas de defilare, iar dacă un mem-
bru al familiei era în tribună, era și mai
și. Când ofereai flori celor din tribună,
aceștia îți zâmbeau sau chiar te îmbră-
țișau, dar cu oarecare reținere, chiar da-
că era tatăl tău. 

La megafoane, în timpul zilei, se au-
zeau marșuri și ordinea trecerii prin fața
tribunei. Se cânta, de pildă, un cântec
ce multă lume îl mai știe și azi< ”1 Mai
muncitoresc” (sau ”Râde iarăşi primă-
vara”), ale cărui versuri foarte dătătoare
de energie erau cam așa< Râde iară pri-
măvara,/ Peste câmpuri, peste plai,/ Ve-
selia umple ţara/C-a venit Întâi de Mai!/
Muncitorii au pornit/Şi-ntr-un glas s-
au înfrăţit!/Şi ei azi sărbătoresc/ Unu
Mai muncitoresc. Tralalala...

Alte schimbări în peisaj< fanfara mi-
litară în parc, foc de artificii, erau, dar
mai rar, covrigi foarte gustoși, calzi, cro-
canți, de cumpărat de pe stradă (abia
așteptam!), costau 50 de bani> porția in-
dividuală< un covrig!, înghețată cu aro-
me deosebite, 50 de bani un glob, suc
rece la dozator, cu gust de căpșuni și alte
fructe, vată pe băț. Prin 1968 au apărut
grisinele (erau delicioase).

De la prânz încolo, lumea ieșea la
ștrand< o pătură, mititei, bere la țap, pla-
jă, o baie, foc aprins din surcele, cu aju-
torul câtorva ziare, ceapă și slănină pră-
jită a cărei untură, de pe frigăruia im-

provizată dintr-o nuia, se scurgea direct
pe felia de pâine. Aici se mergea cu fa-
milia, cu prietenii, varianta era ieșirea
la pădure, unde nelipsite erau pătura,
slănina prăjită, prietenii, frigăruile la fel
de improvizate, ziarul de aprins surce-
lele, poveștile și buna dispoziție (grijile
parcă erau pe plan secund). 

Erau apoi spectacole de muzică po-
pulară, spre seară, la Casa de Cultură. 

Acea zi o puteam defini ca< discipli-
nă, ordine, patriotism, defilare obliga-
torie heirupistă, petrecere în aer liber.
Ce se sărbătorea? Ziua Muncii! Nimeni
nu se gândea să lipsească, nu era voie.
Pentru defilare, se făcea o programare
a instituțiilor și, mai încolo, a școlilor.

Lexicul cel mai des folosit< defilare,
fanfară, centrul orașului, tribună, me-
gafoane, lume multă, covrigi.

1 mai nu mai este 
ce a fost odat[

Fastul s[rb[torii zilei de 1 Mai mun-
citoresc a disp[rut dup[ c[derea lui
Ceau;escu ;i odat[ cu instaurarea regi-
mului democratic `n Rom]nia. P]n[ ;i
limbajul s-a adaptat noului climat poli-
tic. Astfel, observ[m c[ ̀ n zilele noastre,
rom]nii (spre deosebire de "oamenii
muncii" din regimul trecut) nu mai
merg la chermes[ sau la iarb[ verde, ci
la picnic. De asemenea, nu mai m[n]nc[
cotlet la gr[tar, ci barbeque.

~n Rom]nia, 1 Mai a r[mas
"s[rb[toare legal[" ;i dup[ decembrie
1989 doar teoretic.

Rom]nii continu[ s[ ias[ ̀ n aer liber
cu familia ;i prietenii la frig[rui ;i la
distrac\ie. Dar toate acestea nu mai sunt
legate de data de 1 mai, dec]t poate `n
amintirea celor v]rstnici. Altfel spus, 1
mai (muncitoresc) nu mai este ce a fost
odat[, cum ar zice un nostalgic.

V. N. Deleanu

Liderul revolu\iei cubaneze de la
finalul anilor 1950, Fidel Castro nu a
fost de la început marxist, dar a pornit
o serie de reforme care au afectat grav
proprietăţile americane şi clasele îm-
bogăţite ale ţării. Naţionalizarea care a
urmat a provocat mari disensiuni în
relaţia cu SUA, care au încercat în 1961
să răstoarne guvernul lui Castro.

Statele Unite au trimis, pe 17 aprilie
1961, 1.500 de cubanezi emigranţi, an-
trenaţi de CIA, contra lui Castro.
Aceştia debarcă în Bahia de Cochinos
(Golful Porcilor), cu sprijin logistic
american. Armata cubaneză i-a înfrun-
tat însă pe invadatori, luând mulţi pri-
zonieri, în timp ce un ucigaş trimis să-
l otrăvească pe Castro abia a reuşit să
se salveze, în ambasada Mexicului la
Havana.

După gafa americanilor, Castro de-
clar[ Cuba stat socialist, pe 1 Mai 1961.
SUA instaurează imediat un embargo
contra Cubei. Castro însă nu se sperie
şi se aliază cu ruşii, colaborare ce va
duce la instalarea unor rachete ruseşti,
în 1962, în Cuba, chiar sub nasul ame-
ricanilor. Doar pozi\ia fermă a lui Ken-
nedy a făcut ca ruşii să-şi retragă ra-
chetele în grabă din Cuba, fără ca
aceştia să se mai consulte cu regimul
cubanez.

Castro şi Che Guevara sunt atât de
indignaţi de purtarea ruşilor, încât re-
laţiile de prietenie dispar cu totul. În
replică, ruşii încearcă să organizeze un
puci contra lui Castro, în anul 1967.
Pucistul Escalante şi grupul lui sunt în-
să descoperiţi şi arestaţi, iar Castro sca-
pă astfel încă o dată, rămânând în is-
torie ca omul pe care nici americanii şi
nici ruşii nu au reuşit să-l suprime.

De-a lungul vieţii sale, Castro a scă-
pat cu viaţă din 638 de atentate, din
care CIA recunoaşte doar 8. Bombele,
gloanţele, LSD-ul, otrava, nimic nu a
funcţionat contra lui Fidel.

Pe plan intern, Fidel a realizat în
scurt timp eradicarea analfabetismului,
a organizat un sistem medical eficient,
a trimis chiar şi 15.000 de medici în
Venezuela ca să reorganizeze sistemul
medical, primind pentru asta petrol la
preţuri extrem de reduse. Cuba devine
un mare exportator de zahăr şi produse
din tutun.

După căderea comunismului, când
ajutorul acestor ţări dispare, Fidel a
iniţiat reforme, a revigorat turismul, a
introdus privatizarea, a deschis ţara in-
vestiţiilor străine.

Fidel Castro primeşte de la statul
cubanez câte 40 de dolari pe lun[ şi,
oficial, nu deţine niciun fel de proprie-
tăţi. Revista Forbes a spus `ns[ despre
Fidel Castro că are o avere de 900 de
milioane de dolari.

La 1 mai 1961 Cuba
a fost proclamat[

stat socialist

EVENIMENT
În zilele noastre, rom]nii (spre deosebire de "oamenii muncii" din regimul

trecut) nu mai merg la chermes[ sau la iarb[ verde, ci la picnic. De asemenea,
nu mai m[n]nc[ cotlet la gr[tar, ci barbeque.

~n "epoca Ceau;escu", s[rb[toarea de 1 Mai devine prilej de etalare a politicii "comunismului na\ional", prin grandioase
defil[ri `n uniformele a;a-numitelor g[rzi patriotice, c]ntece patriotice ;i lozinci scrise cu trupuri umane
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TRADI}II
Umblând prin Maramureşul istoric şi chiar prin Ţara Lăpuşului în locuri
de smerită, dar înaltă rugăciune, privind spre frumoasele turle de lemn
ale bisericilor care unesc armonios cerul cu p[mântul, vedem semnul
crucii făurit din fier, cu multă migală de către meşterii secolelor trecute
(sec.  XVII).

Crucea este simbolul de căpă-
tâi al creştinismului, reprezen-
tând patima, moartea şi învierea
Domnului. Indentificată dintru
început ca fiind „semnul Fiului
Omului“ (Matei 24, 30), crucea
arată calea urmării lui Hristos. 

Toţi martirii au ochii aţintiţi asupra
Domnului Iisus, Care „a suferit Crucea“,
mărturisind că nu există experienţă a
împărăţiei Lui Dumnezeu fără Cruce.
(...)Prin verticala ei, crucea semnifică
legătura dintre cer şi pământ, aspiraţia
spre cele înalte, rectitudinea vieţii stră-
luminate de credinţă. Orizontala ei sem-
nifică îmbrăţişarea atotcuprinzătoare a
lumii prin iubire jertfelnică, chemarea
şi adunarea (ekklesia) tuturor în jurul
axei sfinte care duce spre Cer.

Încă din antichitate existau mai
multe tipuri de cruci. Romanii se folo-
seau de trei feluri de cruci< crux com-
missa, denumită şi crucea Sfîntului An-
toniu, avea forma literei T> crux immis-
sa, sau crucea latină, avea patru braţe
(+)> crux decussata, sau crucea Sfîntului
Andrei, avea forma literei X. Mântuito-
rul a fost răstignit pe o crux immissa,
fapt atestat de Sfânta Scriptură, unde

Sfinţii Evanghelişti Matei (27, 37), Mar-
cu (15, 26), Luca (23, 38) şi Ioan (19,
19) pomenesc despre titlul pironit de-

asupra capului lui Hristos (redat icono-
grafic cu iniţialele I.N.R.I. – Iisus Na-
zarineanul, Regele Iudeilor).

Se cunosc aproximativ 400 de forme
de cruci, dintre care trei sînt cele mai
răsp]ndite în lumea creştină<

- crucea Tau, în formă de T (litera
greacă Tau), forma cea mai veche, cu
origini în Orientul păgân>

- crucea latină/catolică, cu 4 braţe
inegale< † (stîlpul vertical mai lung),
forma cea mai răspîndită la ora actua-
lă>

- crucea greacă/ortodoxă, cu 4 braţe
egale< + (totodată simbolul actual al
Crucii Roşii internaţionale).

În afară de tipurile menţionate mai
sus, de o răspândire mai largă se mai
bucură< crucea slavă/rusească (cu 8
braţe), crucea celtică (cu un cerc în mij-
loc), crucea Sfântului Andrei (în formă
de X), crucea papală (cu 6 braţe, cele
din mijloc fiind mai lungi), crucea tri-
lobată (cu extremităţile în formă de tre-
flă), crucea sagitată (cu extremităţile în
formă de săgeţi), sau crucile unor vechi
ordine cavalereşti, precum crucea de
Malta (cu braţele egale şi extremităţile
mult lăţite). Swastika/zvastica (vechi
simbol păgîn) este şi ea un fel de cruce
(crux gammata).

În tradiţia ortodoxă, foarte des în-
tâlnit este semnul Crucii cu opt colţuri.

Aceasta este de obicei formată din patru
braţe. Unul este vertical şi trei orizon-
tale. Braţul vertical şi cel din mijloc, ori-
zontal, este Crucea propriu-zisă. Braţul
de sus ne aduce aminte despre tabla pe
care scria vina pentru care a fost răstig-
nit< „Iisus Hristos Regele Iudeilor”. Bara
de jos, care vine înclinată (în stânga),
conform tradiţiei creştine ortodoxe sla-
ve, este braţul pe care s-au sprijinit pi-
cioarele Domnului nostru Iisus Hristos.
Bara este înclinată în stânga aducându-
ne aminte despre cei doi tâlhari, care
au fost răstigniţi unul de-a dreapta şi
celălalt de-a stânga Domnului. Unul
dintre ei s-a pocăit, cel din dreapta, şi
s-a înălţat la cer (bara a arătat în sus),
iar celălalt, pentru necredinţa lui, a mers
la iad (bara a arătat în jos).(...)

Episcopia ortodoxă a Maramu-
reşului şi Sătmarului a ales  anumite re-
prezentări istorice, numindu-le< ”Cru-
cea Maramureşeană” sau “Crucea Vo-
ievodală Maramureşeană”.   Aceste for-
me au fost şi specifice credinţei orto-
doxe în ţinutul Maramureşului şi Săt-
marului. 

(Sectorul Educaţional al Episcopiei 
Ortodoxe Române a Maramureşului 

şi Sătmarului)

Până nu demult singurii colo-
ranţi cunoscuţi de oameni erau cei
vegetali, însă nu este exclus ca
aceştia să revină în atenţia celor ca-
re se ocupă de arta textilă, dar şi de
prepararea produselor deoarece tot
mai multe studii au subliniat faptul
că cei sintetici nu sunt deloc sănă-
toşi pentru organismul uman. 

Coloranţii sintetici pot avea efecte
negative asupra imunităţii organismului
având drept consecinţă imediată creşte-
rea numărului de alergii la consumatori,
sensibilizări ale pielii, ochilor şi a mu-
coaselor. De asemenea, ecologiştii susţin
că înlocuirea coloranţilor sintetici cu cei
naturali ar avea beneficii uimitoare şi
asupra mediului înconjurător prin redu-
cerea gradului de poluare a mediului, în-
locuirea mordanţilor toxici din punct de
vedere ecologic (metale grele) şi valori-
ficarea florei spontane şi îmbogăţirea zo-
nelor de cultură prin diversificarea so-
iurilor de plante. 

Arta de a vopsi și a colora a apărut,
cel mai probabil pentru a satisface nevoia
de frumos şi de imitare a naturii. Utili-
zarea coloranţilor naturali s-a făcut la în-
ceput pentru ornamentarea pereţilor ca-
vernelor, a vaselor de lut şi abia mult mai
târziu pentru vopsitul ţesăturilor. Cele
mai vechi scrieri referitoare la coloranţi
datează din anul 2600 I.C., în China.

Fierturi de plante 
pentru colorat

Despre tehnici de vopsit am aflat din
materialul "Arta vopsitului vegetal în Ma-
ramure;" scris de Irina Liuba Horvath,
publicat în volumul "Studii şi Comuni-
cări, seria istorie-etnografie-artă, XXVI/
II - 2010", editat de Muzeul Județean Satu
Mare.

În Transilvania, reţetele de vopsit
constau în fierturi de plante, cea mai co-
mună dintre ele este şi astăzi vopsirea cu

foi de ceapă care se mai foloseşte şi azi,
mai ales pentru decorarea ouălor de
Paşte. Nu doar cojile de ceapă sunt cele
care pot da culoare, în trecut vopselele
naturale erau obţinute din toate părţile
plantei, rădăcină, tulpină, scoarţa de co-
pac, muguri, frunze, flori şi chiar fructe.
Se obţineau nu numai culori, cât şi
nuanţe diferite. În ceea ce priveşte cu-
loarea şi nuanţa un rol hotărâtor îl aveau
următorii factori< sezonul de recoltare,
clima, solul şi condiţiile geologice ale te-
renului, dar şi cele meteorologice. 
Primăvara se foloseau plante verzi pre-
cum scoarţa de cruşin, măr sălbatic, ste-
jar, plop, agrişă, frasin, alun şi mesteacăn.
Culorile obţinute din aceste plante se mai
numeau şi „culorile de primăvară”. Prac-
tic fiecare plantă care creştea pe un câmp
sau în pădure, putea fi folosită pentru

obţinerea coloranţilor. 

Tehnici de vopsire

În meşeteşugurile şi arta textilă
tradiţională, materialele folosite erau în-
totdeauna naturale şi prelucrate în gos-
podării, de la materia primă luată de la
animale sau din câmp şi foarte rar cum-
părate. Cele mai des folosite erau lâna,
cânepa şi inul. Gospodinele se pregăteau
în general primăvara şi vara pentru a
vopsi ţesăturile realizate la război în tim-
pul iernii. În cazan se punea materia pri-
mă, se punea apă fiartă şi se lăsa peste
noapte într-o cameră caldă. Compoziţia
putea fi utilizată după o noapte. O altă
metodă era aceea de a fierbe plantele şi
apoi se puneau fibrele la macerat, upă
care se fierbeau, iar timpul de fierbere

diferea de la 15- 20 de minute, la mai
multe ore. Spre exemplu, pentru obţine-
rea culorii galben-auriu se luau două ki-
lograme de coji de mere crude şi le fier-
bem în doi litri de apă timp de o oră,
apoi punem jumătate de kilogram de lână
udă şi o mai fierbem o jumătate de oră,
apoi o împietrim. Tot pentru obţinerea
acestei culori se mai foloseau muguri de
salcie şi de răchită. 

De la vopsitul fibrelor şi până la vop-
situl ouălor de Paşte utilizând plantele a
fost doar un pas. Aproape aceeaşi tehnică
era folosită şi pentru încondeierea ouălor
în Joia Mare, când femeile se adunau lao-
lată pentru a cânta pricesne şi a pregăti
ouăle, aşa cum spune tradiţia. În Zona
Oaşului, spre exemplu, tehnicile de în-
condeiere a ouălor nu sunt atât de dificile
ca şi cele din Bucovina. “După cum se
ştie în Ţara Oaşului tradiţiile încă se păs-
trează. În Oaş în Joia Mare se "împistresc"
ouăle, acesta este termenul care se folo-
seşte în această zonă în loc de vopsesc.
În Ţara Oaşului se mai păstrează ritua-
lurile premergătoare Sărbătorilor Pasca-
le. Joia începe împăstritul ouălor, apoi
tot din domeniul gastronomiei ocupă
umplutul mielului, şi să nu uităm pâine
ceremonială de Paşte cu toate derivatele
. Apoi în cultura tradițională un loc spe-
cial îl ocupă pregătirea gospodăriei, se
pregăteşte casa, se muruieşte, se curăţă,
la fel cum o asemenea pregătire are şi
omul care în post trebuie să se îngrijească
şi el la rândul lui de curăţenia spirituală.
Venim de undeva şi avem o istorie fru-
moasă pe care trebuie să o transmitem
mai departe tinerilor“, a explicat direc-
torul Muzeului Ţării Oaşului, Natalia La-
zăr. 

Vopsirea cu varză

În materie de vopsit natural varza
roşie se dovedeşte a fi cea mai interesantă
dintre ”agenţii” de vopsire. Nu doar din
pricina culorilor drăguţe care ajung să
se imprime pe ouă, ci din cauză că dintr-
o jumătate de varză tăiată ca pentru salată

se pot obţine două culori, fără efort. Pen-
tru  a obţine nuanţele dorite se taie o ju-
mătate de varză mică, roşie, ca pentru
salată şi pune  la fiert în 2,5 litri de apă
plus o lingură de oţet. Când apa dă în
clocot, se adaugă ouăle proaspete şi se
lasă  să fiarbă 10 minute până când cu-
loarea se prinde de ele. Chiar dacă vop-
situl ouălor natural implică mai multă
muncă şi atenţie la detalii, redescoperirea
unor metode vechi de colorare cu pig-
menţi naturali reprezintă o provocare
pentru gospodinele care vor să pună pe
masa de Paşte un produs deosebit. Bi-
neînţeles, când alegem să vopsim ouă în
mod natural trebuie să ţinem cont că
nuanţele vor fi diferite sau există posibi-
litatea ca vopseaua să nu prindă aşa cum
ne dorim, de aceea fiind indicat să optăm
pentru ouă cu coaja albă. Pentru a „îm-
podobi“ ouăle tot în mod natural, se taie
un dres de nailon subţire în bucăţi sufi-
cient de mari cât să îmbrace un ou, şi se
fixează pe ou frunze mici de leuştean,
pătrunjel, flori de mici dimensiuni etc.
Se fac noduri la capetele „punguţei“ din
dres, pentru ca frunzele sau florile să stea
cât mai fix. Ouăle astfel pregătite se lasă
la fiert sau se scufundă în zeama colorată
pentru a se impregna, lăsând albă numai
zona pe care a fost lipită frunza.
Din păcate, arta vopsitul vegetal se mai
foloseşte azi doar pentru vopsirea ouălor
şi prea puţin pentru vopsirea fibrelor.
“Lipsa de interes, informaţie, mijloace
tehnice şi materiale sunt, într-adevăr,
mari. Strămoşii noştri ştiau să extragă
din cămara naturii fără nici un risc, în
schimb, noi nu numai că am uitat, dar
am şi ignoat experienţa strămoşilor. De
aceea, mai devreme sau mai târziu, noi
sau generaţiile viitoare vom trebui să ne
întoarcem la folosirea exeperienţei sră-
moşilor, să căutăm reţetele uitate pe care
ei le-au folosit. Pentru a facilita acest lu-
cru, ar trebui să păstrăm cel puţin ceea
ce s-a păstrat în memoria oamenilor”,
spune Irina Liuba Horvath, etnograf în
cadrul Muzeului Judeţean Satu Mare. 

A consemnat Laura Ardelean 

Din păcate, arta vopsitului vegetal se mai foloseşte azi doar pentru vopsirea
ouălor şi prea puţin pentru vopsirea fibrelor

Cruce ortodox[ cu 8 col\uri Cruce slav[

~n lumea cre;tin[ exist[ 400 de forme ale crucii

Ou[le de Pa;ti se pot vopsi natural 
cu ceap[, varz[ sau scoar\[ de copac
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Tort diplomat

Drob de miel `n prapur
sau carne

Mod de preparare<

Se pune gelatina la înmuiat, con-
form modului de utilizare indicat pe
ambalaj. Se amestecă gălbenu;urile cu
zahărul până când se albesc. Peste acest
amestec se toarnă laptele călduț şi se
fierbe pe aburi, amestecând în conti-
nuu, până când compoziția se îngroaşă.
Se ia de pe foc şi se adaugă gelatina în-
muiată. Se amestecă bine şi se lasă să

se răcească. Frişca, cu zahărul vanilat
se bate spumă tare şi se amestecă cu
compoziția fiartă. Se lasă la frigider pâ-
nă când forma se căptuşeşte cu o folie
transparentă, apoi se aşează un strat
de fructe feliate. La margine se pot pu-
ne fructe, sau pişcot, după preferință.
Se toarnă o parte din compoziție, se
aşează un nou strat de fructe, din nou
crema gelatinoasă şi aşa mai departe,
până când toate se termină. Se acoperă
cu pişcot, apoi cu o folie. Se lasă 5-6
ore la frigider, după care se răstoarnă
pe o tavă şi se orneaz[ cu frişcă, mar-
țipan, ciocolată etc.

Ave\i nevoie< 

200 g de zahăr, 5 gălbenuşuri de
ouă, 1 - 2 pliculețe de zahăr va-
nilat sau câteva picături esență
de vanilie, 500 ml lapte, 250 g de
frişcă lichidă, 10 foi, sau 20 g ge-
latină cristale (2 plicuri), 3 bucăți
kiwi, 2-3 banane, 3 portocale (nu
prea mari), eventual şi căpşuni
dacă aveți, o cutie de compot de
ananas, 300 g pişcoturi pentru
copii, sau foi de pişcot.

Mod de preparare<

Măruntaiele şi ficățeii se lasă câteva
ore la apă rece, apoi se spală din mai
multe ape. Se pun la fiert în apă uşor
sărată, iar din când în când se curăță
de spumă. Se fierbe până când toate se
înmoaie, după care se strecoară. Zeama
se poate folosi pentru prepararea unor
ciorbe. După ce măruntaiele s-au răcit

se toacă şi se amestecă cu verdețurile
mărunțite, cu pâinea înmuiată în lapte
şi stoarsă şi cu ouăle crude. Se condi-
mentează după gust. Într-o tavă mai
mare de chec, căptuşită cu hârtie de
copt unsă cu puțin ulei se aşează pra-
purul sau feliile de carne cu marginile
afară. Se umple tava până la jumătate
cu amestecul de drob, se aşează ouăle
fierte, apoi se acoperă cu restul com-
poziției şi cu prapurul rămas. Se aco-
peră bine cu hârtie de copt şi se coace
aşa circa 30 minute. (Ouăle fierte se
pot tăia cubulețe şi se pot amesteca în
compoziția drobului). Se ia jos hârtia
şi se mai dă la cuptor circa 15 minute,
până când se rumeneşte. Se scoate din
tavă, se curăță de hârtie, iar după ce se
răceşte se poate felia.

Ave\i nevoie< 

Măruntaiele mielului< inimă, fi-
cat, rinichi (se pot folosi şi mă-
runtaie de porc), 500 g ficat de
pui, 4 ouă crude, 6 ouă fierte tari,
2 legături de ceapă verde, 2 legă-
turi de frunze de pătrunjel, 2 le-
gaturi de mărar verde, două felii
de pâine albă uscată, 200 ml de
lapte, sare, piper, prapur de miel
sau felii mari şi subțiri de carne.

Ou[ umplute

< 
Mod de preparare<

Ouăle fierte tari se taie în două, se
despart gălbenuşurile de albuşuri, iar
carnea fiartă se macină foarte fin. Un
gălbenuş fiert se pune deoparte, iar res-
tul se sfărâmă, se condimentează şi se
amestecă cu carnea şi cu untul. Gălbe-

nuşul rămas se zdrobeşte bine-bine, se
amestecă cu cel crud, se adaugă muş-
tarul, apoi amestecând în continuu, pi-
cătură cu picătură se adaugă şi uleiul.
La maioneza astfel obținută, lingură cu
lingură se amestecă şi smântâna. Dacă
amestecul de gălbenuşuri cu carne nu
este suficient de păstos, se poate adăuga
şi puțină maioneză. Cu această pastă
se umplu albuşurile, se aşează pe o tavă,
din umplutura rămasă se formează di-
verse figurine, maioneza se toarnă pes-
te ele şi se ornează după preferință. 

Ave\i nevoie< 

10 ouă fierte, un gălbenuş de ou
crud, 2 linguri de unt sau mar-
garină, 150 g de carne fiartă
(poate fi şi parizer fiert, sau con-
servă fină de carne), 200 g smân-
tână, o lingură de muştar, circa

300 ml de ulei, sare, piper.

Guia; de miel 
la ceaun

Mod de preparare<

Carnea de ovine având un miros
specific, chiar şi cea de miel, înainte
de a o prepara, în orice mod, e bine să
o ținem câteva ore în apă rece. Ceapa
tăiată mărunt de căleşte în untură (seu)
sau ulei, se adaugă carnea tăiată cubu-

lețe şi oasele, se călesc mai departe până
când carnea prinde o uşoară crustă al-
bicioasă. Se adaugă o linguriță de boia
dulce, precum şi boia iute, după gust.
Se toarnă apă şi se fierbe circa o oră,
până când carnea începe să se înmoaie.
Se adaugă zarzavaturile tăiate cuburi
sau rondele, sare şi piper după gust,
pătrunjelul verde şi ardeiul tăiat în 4.
Când carnea şi zarzavaturile sunt
aproape fierte se adaugă şi cartofii tăiați
cuburi, apoi tăițeii sau zdrențele (aces-
tea din urmă nu în mod obligatoriu).
Se fierbe la foc potrivit, până când toate
ingredientele se înmoaie. Consistența
se stabileşte după gust.

Ave\i nevoie< 

1kg carne de miel şi cel puțin o
jumătate de kg din partea osoasă,
1-2 cepe, 1 kg zarzavaturi (mor-
covi, pătrunjei, gulii, țelină, even-
tual şi altele), 1-1,5 kg cartofi,
200 g tăiței răzuiți sau zdrențe,
100 g seu de oaie sau ulei, pă-
trunjel verde, un ardei gras, boia
de ardei dulce, un pic de boia

iute, sare, piper.

În tradiţia populară, socul a
stat la loc de cinste în farmacia
omului simplu, pentru că, înainte
să apară preparatele de ultimă ge-
neraţie, floarea de soc era consi-
derată medicamentul antiviral
numărul unu. 

Efectele socului asupra organismului
nu se limitează doar la vindecarea răce-
lilor, sucul de soc este un vitaminizant
puternic, un bun tonifiant, antioxidant
şi prieten de nădejde în combaterea obe-
zităţii.

Socul, leac vechi pe la sate

Socul creşte pe lîngă case şi garduri,
la marginea pădurilor. Din ramurile lui
se făceau ţevi pentru războiul de ţesut şi
fluiere. Iar sucul preparat din flori de soc
vine din vechime, socata fiind una dintre
primele băuturi răcoritoare naturale.
Fructele se întrebuinţau la vopsit în ca-
feniu, v]năt şi negru, iar frunzele şi
scoarţa, în galben.

Ceaiul din flori se lua contra tusei şi
afecţiunilor respiratorii, dureri de sto-
mac, ficat, vezică biliară. Florile fierte în
lapte dulce se puneau la gât. Se mai punea
floare pisată amestecată cu făină de grâu
sau tărâţe la umflături.

Băile cu flori de soc erau bune contra
reumatismului. Coaja verde fiartă în lapte
dulce, sulf şi zahăr, se administra celor
cu afecţiuni respiratorii.

Coaja rasă de pe soc de sus în jos se
punea în rachiu şi se bea pentru detoxi-
fierea organismului. Rasă de jos în sus,
se recomanda contra vărsăturilor. Pentru
paraziţi intestinali (limbrici), se prepara
un terci din ramuri decojite fierte în lapte.
Coaja şi rădăcina pisate se storceau, iar
zeama se dădea de trei ori câte o ceşcuţă
celor ce sufereau de afecţiunile splinei.
Frunzele crude se puneau pe răni. Boa-
bele negre macerate în pălincă se luau la
junghiuri sau friguri, vătămături.

Vaccin antigripal natural

În scopuri medicinale, folosim de la
soc florile, fructele şi scoarţa, bogate în
ulei volatil, tanin, mucilagii, flavonozide,
amine, etilamină, vitamina C şi vitami-
nele din complexul B, izobutilamină.

Această compoziţie conferă socului
proprietăţi sudorifice, laxative, diuretice,
antiinflamatoare, antiseptice şi antireu-
matice. Fructele de soc conţin 5,5-9% za-
haruri, 0,7% substanţe minerale (potasiu,
calciu, magneziu), provitamina A. Sunt
de circa două ori mai bogate în vitamina
C decât lămâile şi portocalele. Florile de
soc sunt excelente ca remediu în gripe şi
răceli, tuse şi bronşite, rinite. Infuzia din
flori de soc, provocând transpiraţie abun-
dentă, va scoate răceala din organism şi
va scădea febra, ajutând, în acelaşi timp,
la eliminarea toxinelor. Se prepară din
1-2 linguriţe de flori de soc infuzate în
250 ml apă clocotită. Se consumă 2-3
ceaiuri pe zi. Cercetătorii susţin că efectul
antiviral al extractului de soc este unic,
reuşind să combată zeci de tipuri de vi-
rusuri ale gripei. Infuzia din flori de soc
concentrată (30-40 g fierte într-un litru
de apă) se foloseşte în furunculoză (ajută
la colectarea furunculului), nevralgii,
sciatică, arsuri şi înţepături de insecte.

Tratament pentru 
colon şi rinichi

Tinctura se prepară din o parte plantă
la cinci părţi alcool 25%. În afecţiunile
respiratorii se iau 20 de picături într-un
pahar cu apă, de trei ori pe zi, după mese.
În tratamentul inflamaţiilor gâtului şi gin-
givită, se foloseşte decoctul. Se pun 50 g
flori la un litru de apă. Fierbeţi timp de 5
minute, apoi lăsaţi amestecul să se răceas-
că. Folosiţi decoctul ca gargară sau ca apă
de gură, de 4-6 ori pe zi, după mese.

Text selectat şi adaptat de Ioan A.

Sucul, prieten 
de n[dejde în

combaterea obezit[\ii

Efectele socului asupra organismului nu se limitează doar la vindecarea răcelilor,
sucul de soc este un vitaminizant puternic, un bun tonifiant, antioxidant şi prieten de
nădejde în combaterea obezităţii.

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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RELIGIE
De la casa celui mai înstărit om şi până la bordeiul celui mai sărman se cunoaşte apropierea

Paştilor. Sâmbătă seara, când toate pregătirile sunt gata, orice lucru încetează. Pretutindeni,
praznicul Învierii Domnului aduce un suflu de aleasă sărbătoare. 

Învierea Domnului Iisus Hris-
tos din morţi este, în fiecare an,
un prilej de mare bucurie pentru
toţi creştinii. 

Pentru a întâmpina aşa cum se cuvi-
ne acest mare praznic al creştinătăţii, fie-
care persoană se străduieşte să se pregă-
tească atât trupeşte, cât şi sufleteşte,
având convingerea fermă că dintre toate
minunile Mântuitorului Iisus Hristos cea
mai uimitoare este propria Sa înviere din
morţi, minune care, în acelaşi timp, este
şi incontestabila dovadă a Dumnezeirii
Sale şi a divinităţii creştinismului. Învie-
rea Domnului este piatra de temelie şi
garanţia învierii morţilor, importanţa ei
pentru credinţa creştină fiind subliniată
magistral de către Sfântul Apostol Pavel,
Apostolul Neamurilor< “Şi dacă Hristos
n-a înviat, zadarnică este atunci propo-
văduirea noastră, zadarnică şi credinţa
voastră. Iar dacă nădăjduim în Hristos
numai în viaţa aceasta, suntem mai de
pl]ns decât toţi oamenii. Dar acum Hris-
tos a înviat, fiind începătură a învierii
celor adormiţi. Că de vreme ce printr-
un om a venit moartea, tot printr-un om
şi învierea morţilor. Căci precum în
Adam toţi mor, în Hristos toţi vor învia”
(I Corinteni XV> 14-22). (...)

Sâmbătă seara încep datinile 
şi credinţele

Românii, scria Simion Florea Marian
în lucrarea sa “Sărbătorile la români”
(Studiu etnografic, vol. II, ediţie îngrijită
şi introducere de Iordan Datcu, Editura
Fundaţiei Culturale Române, 1994, pp.
122-129), nu numai că aşteaptă acest
praznic împărătesc cu dor şi bucurie, mai
ales după un post atât de îndelungat şi
de aspru cum e Postul Mare, ci ei caută,
în acelaşi timp, ca locuinţele şi curţile lor
să fie cât se poate de bine îngrijite şi cu-
rate, pentru ca sosind Sfintele Paşti, toate
să se afle în deplină rânduială. De la casa
celui mai înstărit om şi până la bordeiul
celui mai sărman se cunoaşte apropierea
Paştilor. Sâmbătă seara, când toate pre-
gătirile sunt gata, orice lucru încetează.
În schimb, încep datinile şi credinţele,
care s-au păstrat vii şi în părţile noastre,
adică în judeţul Satu Mare, fie că e vorba
de zona Codrului sau de Ţara Oaşului,
fie că e vorba de Valea Someşului sau de
câmpia Sătmarului. Pretutindeni, praz-
nicul Învierii Domnului aduce un suflu
de aleasă sărbătoare. 

Pasca. Cea mai important[ coptătu-
ră, pe care o mănâncă românii în decur-
sul sărbătorii Paştilor, este pasca, făcută
numai din făină curată de grâu ales, cer-
nută prin sită deasă. Conform unei le-
gende, “călătorind odată Domnul nostru
Iisus Hristos cu Apostolii Săi prin mai
multe sate şi oraşe spre a face bine oa-
menilor şi ajungând într-un sat, se abă-
tură la un gospodar ca să poposească
puţin şi apoi să plece mai departe. Gos-
podarul, un om de omenie şi foarte pre-
venitor, i-a primit şi i-a ospătat cu ce a
avut şi cum a putut mai bine, iar la por-
nire le-a mai pus merinde şi prin desagi.
După aceasta, mulţumind Iisus cu Apos-
tolii Săi gospodarului pentru primire şi
luându-şi rămas bun de la dânsul, se por-
niră mai departe şi mergând ei cât timp
vor fi mers, ajunseră într-o pădure. Tre-
când prin pădurea aceea, L-au întrebat
Apostolii pe Iisus<”Când vor fi Paştile?”.
El răspunde< “Când veţi găsi pâine de
grâu în traistele voastre, atunci vor fi
Paştile!”. Gospodarul, la care au poposit,
le pusese pâine de grâu în desagi. Deci,
căutând ei în desagi şi aflând pâinea au

spus Domnului că au. Iisus le zise< “Bu-
curaţi-vă, căci acuma sunt Paştile!”. De
atunci îndătinează şi creştinii a face pas-
că”. 

Ouăle roşii. Potrivit anumitor inter-
pretări, oul roşu Îl simbolizează pe Iisus
Hristos în mormânt, coaja oului repre-
zentând chiar piatra care a fost pusă la
uşa mormântului. Faptul că principala
culoare utilizată în vopsirea ouălor de
Paşti este cea roşie, constituie un prilej
de permanentă aducere aminte de Sân-
gele Domnului vărsat pe Cruce pentru
mântuirea neamului omenesc. Tradiţia
ne spune că în momentele în care Iisus
mergea pe calea calvarului cu crucea în
spate, mai-marii iudeilor i-au îndemnat
pe tinerii uşuratici sa arunce cu ouă stri-
cate în El, ca semn de batjocură. Însă,
când se pregăteau să scoată ouăle din
coşuri, ei au constatat că acestea erau
roşii, aşa încât nu au mai îndrăznit să le
arunce, temându-se de minunea întâm-
plată. La noi, la români, ouăle roşii au
dobândit o mare însemnătate, astfel încât
nu există casă românească din care ele
să lipsească.

Simion Florea Marian consemnează<
“După sfârşirea Învierii, a Liturghiei şi a
sfinţirii paştei, unul sau două dintre ouăle
sfinţite se dau preotului, care le-a sfinţit,
iară restul se aduce acasă. Sosind acasă,
atât cei ce au fost la Înviere, cât şi ceilalţi,
se pun cu toţii la masă şi, gustând mai
întâi din pască, din ouă şi celelalte obiecte
sfinţite împreună cu pasca, încep a mân-
ca apoi şi din celelalte bucate până ce se
satură. După ce s-au săturat de mâncat,
prind a ciocni cu ouă roşii, şi anume mai
întâi soţii întreolaltă, apoi copiii cu pă-
rinţii şi părinţii cu celelalte neamuri,
amici şi cunoscuţi. Făcând-o aceasta,
cred că toţi cei ce ciocnesc unul cu altul
se vor vedea pe cealaltă lume. Mai de-

parte, se crede şi se zice că al cărui ou se
strică sau se sparge mai întâi, acela e mai
slab, prin urmare are să şi moară mai de-
grabă sau i se iartă pacatele. Părţile ouă-
lor, cu care se ciocneşte, sunt capul (par-
tea mai ascuţită) şi dosul (partea mai
groasă). În ziua întâi, adică în ziua de
Paşti, se ciocneşte numai cap cu cap. A
doua zi, adică luni după paşti, se poate
ciocni şi cap cu dos, iar în cele următoare
chiar şi dos cu dos şi coastă cu coastă.
Cel mai mic de ani ţine oul cu capul in
sus, iar cel mai mare ciocneşte cu oul
său, şi anume tot cu capul, zicând< “Hris-
tos a înviat!”, iar cel mai mic răspunde<
“Adevărat c-a înviat!”. Unii, înainte de
ciocnire, cearcă ouăle în dinţi şi în frunte,
adică le ciocnesc puţin de dinţi sau de
frunte, ca să vadă şi să aleagă care îs mai
tari. Şi se zice că ouăle ce sună mai des-
chis sunt mai groase la găoace, prin ur-
mare şi mai tari. Timpul, până când se
poate ciocni cu ouă roşii este, după unii,
din ziua de Paşti şi până a treia zi, adică
până marţi, după alţii până în ziua de Is-
pas şi iarăşi după alţii până la Duminica
mare. De la Duminica mare însă şi până
la Paştile viitoare nu e mai mult iertat a
ciocni cu ouă roşii. Fiecare ciocnitor, că-
ruia i s-a spart oul, este obligat a-l da
celui ce i l-a spart, celui cu oul tare, adică
învingătorului” (op. cit., p. 143).

Învierea. Când cântă cocoşii de mie-
zul nopţii, poporul se adună la sfânta bi-
serică pentru Slujba Învierii. Fiecare per-
soană are în mână câte o lumânare pe
care o aprinde de la lumânarea preotului
care zice< “Veniţi de luaţi lumină!”, du-
când-o apoi acasă. Credincioşii mai ev-
lavioşi se străduiesc să-şi ţină lumânarea
aprinsă inclusiv pe drum, până când
ajung în casă. Învierea e cea mai mare
dintre toate sărbătorile anului. Ca atare,
pentru a-şi manifesta bucuria cea mare

pe care o simte fiecare în suflet şi spre a
evidenţia solemnitatea actului litirgic al
Învierii, se cuvine ca toată lumea să aibă
o lumânare aprinsă. Cei care nu au sunt
consideraţi cei mai nevrednici şi mai ti-
căloşi. Înconjurând biserica de trei ori
în frunte cu preotul, din toate piepturile
răsună imnul bucuriei< “Hristos a înviat
din morţi cu moartea pe moarte călcând
şi celor din morminte viaţă dăruindu-
le!” Când la strană se cântă “unii pe alţii
să ne îmbrăţişăm”, cei de faţă se îm-
brăţişează sau îşi dau mâna. Acesta este
un semn de bucurie, pace, iubire, l[sân-
du-se la o parte orice supărare, existând
credinţa fermă că cei ce se îmbrăţişează
acum şi se sărută în ziua de Paşti se în-
tâlnesc pe cealaltă lume.

Prin Învierea Domnului din morţi,
poporul nostru crede că Raiul se deschi-
de tuturor sufletelor reţinute în iad, în-
cepând de la strămoşul Adam şi până la
venirea Mântuitorului, şi rămâne deschis
până la Duminica Tomii. Ca o dovadă a
acestei credinţe, uşile Sfântului Altar ră-
mân deschise sau chiar sunt scoase din
“ţâţâni” în acest interval. Deci, cine moa-
re în Săptămâna Luminată, acela merge
de-a dreptul în Rai, unde este bine primit,
iertându-i-se toate păcatele săvârşite în
viaţa pământească. Însă, nu numai cine
moare de Paşti e fericit, ci şi cel ce se
naşte acum, socotindu-se că va fi un om
norocos toată viaţa. Din momentul în
care preotul a rostit pentru prima dată
cuvintele< “Hristos a înviat!” la Slujba În-
vierii, până la Ispas sau Înălţarea Dom-
nului românii se închină şi se salută când
se întâlnesc astfel< “Hristos a înviat!” şi
“Adevărat a înviat!” Fetele bătrâne, ne-
măritate, când preotul zice pentru prima
oară “Hristos a înviat!”, şoptesc< “Eu să
joc înainte”, adică în viitor să fie jucate şi
să se poată mărita cât mai degrabă.

După terminarea slujbei, preotul în-
moaie busuiocul în aghiazmă şi sfinţeşte
coşurile pline de bunătăţi ale credin-
cioşilor veniţi la biserică să primească
binecuvântare, spunând “Hristos a în-
viat!”, după care le urează tuturor sărbă-
tori fericite. Apoi urmează masa. Fiecare
element îşi are semnificaţia sa< cine mă-
nâncă hrean sfinţit va fi iute şi sănătos
tot anul> cu sarea se prepară alte mâncă-
ruri sau se sfinţesc fântânile> zahărul în-
lătură albeaţa de la ochi> usturoiul ser-
veşte la alungarea strigoilor şi a duhurilor
rele etc. 

În legătură cu obiceiurile şi tradiţiile
de Paşti, în lucrarea “Cercetări folklorice
în Ugocea Românească (jud. Satu Mare)”,
semnată de Vasile Scurtu (1936), citim<
“În dimineaţa zilei întâia se duce pasca
la biserică pentru a o sfinţi. O duc bărbaţii
în coşuri, unde se află şi cârnaţi, ouă, car-
ne, miel etc. Obiceiul de a fugi cu pasca
acasă, după sfinţire, se practică numai în
Gherţa Mică, Gherţa Mare şi Turţ. Exis-
tenţa acestei datine aici se explică probabil
prin apropierea acestor localităţi de Ţara
Oaşului, unde se practică în toate satele.
Coaja de pască sfinţită şi cea de ouă se
păstrează, fiind bune “de liac” la vite…
“Danţ” nu se face în zilele de Paşti, “numa
sărbătorim”. (...)

Având în vedere cele de mai sus, rea-
lizăm pe bună dreptate că Învierea Dom-
nului din morţi este cel mai mare praznic
al Bisericii lui Dumnezeu, este sărbătoa-
rea sărbătorilor, fiindcă în ea se vădeşte
iubirea Părintelui Ceresc faţă de întreg
neamul omenesc, îndemnându-ne la iu-
bire, iertare şi înţelegere. Poporul român
a ştiut dintotdeauna să acorde cinstea cu-
venită acestui măreţ praznic împărătesc,
fiecare comunitate strângându-se în jurul
bisericii şi constituind cu toţii o familie,
întemeiată pe pace, armonie şi dragoste.

Preot dr. Cristian Boloş

Papa Pius al XII-lea a instituit în 1955
sărbătoarea Sfântului Iosif muncitorul,
cu gândul de a propune un model şi un
protector pentru muncitorul creştin. 

"Orice muncă", spunea el în radio-

mesajul de Crăciun din 1942, "are în sine
o demnitate specifică şi o strânsă legătură
cu desăvârşirea personalităţii umane,
prerogativă şi demnitate ce nu sunt um-
brite câtuşi de puţin de oboseala şi greu-
tatea ce trebuie suportate ca urmare a
păcatului strămoşesc, din ascultare şi su-
punere faţă de voinţa lui Dumnezeu."
Cristos însuşi a voit să fie muncitor cu
braţele, trăind o mare parte din viaţă în
atelierul lui Iosif, Sfântul cu mâinile bă-
tătorite, lemnarul din Nazaret.

După cum este arătat în "Vieţile
Sfinţilor", cu puţini ani înainte ca Iosif să
fi deschis micul său atelier, Cicero scria<
"Au o josnică ocupaţie toţi meseriaşii,
deoarece nimic frumos nu poate exista
într-un atelier". Filosoful Aristotel era
mai categoric, întrebându-se în prima
parte a cărţii sale "Politica"< "Oare trebuie
să considerăm drept cetăţeni şi pe mese-
riaşii manuali?"

Contrar filozofilor antici, 
Biserica își exprimă respectul
față de muncitori

Răspunsul a fost dat de exemplul lui
Cristos, care a dorit să participe la
condiţia de muncitor alături de Iosif. "Din
punt de vedere creştin, mişcarea munci-
torească nu este decât una din formele
mişcării generale spre progres a omenirii,
un aspect social al fenomenului general
de ascensiune subînţeles în parabola ta-
lanţilor."

Pentru a pune în evidenţă valoarea
şi nobleţea muncii, Biserica ne invită să
reflectăm la situaţia de muncitor a Sfân-
tului Iosif. Sărbătoarea de la 1 mai a Sfân-
tului Iosif muncitorul înlocuieşte sărbă-
toarea Sfântul Iosif Patronul Bisericii
Universale, stabilită de Pius al IX-lea în
1847. Papii Pius al XII-lea şi Ioan al XXI-
II-lea au adus omagii deosebite acestui
model strălucit de viaţă creştină, munci-
tor vrednic, cinstit, credincios cuvântului
lui Dumnezeu, ascultător, virtuţi pe care
Evanghelia le exprimă în două cuvinte<
"om drept".

Numele său a fost introdus în prima
rugăciune euharistică, după acela al
Domnului nostru Isus Cristos şi al Prea-
curatei Fecioare Maria. "Toţi muncitorii",
scria Papa Leon al XIII-lea în scrisoarea
enciclică Revum novarum, "au un drept
special de a recurge la mijlocirea Sfântu-
lui Iosif şi de a-l lua ca model. Într-adevăr,
deşi din familie regală, unit în căsătorie
cu cea mai nobilă şi mai sfântă dintre fe-
mei, considerat tată al Fiului lui Dum-
nezeu, Iosif îşi petrece viaţa lucrând cu
braţele şi câştigând prin muncă tot ce era
de trebuinţă pentru întreţinerea familiei
sale."

De 1 mai catolicii
s[rb[toresc ziua
Sfântului Iosif,

muncitorul
Învierea Domnului, piatra 

de temelie a cre;tinismului
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„Hristos a înviat din morţi cu
moartea pe moarte călcând şi celor din
morminte viaţă dăruindu-le”(Tropa-
rul Învierii)

Iubiţii mei fii sufleteşti,

Dorinţa de a-L vedea pe Tatăl, do-
rin\a de a-L vedea pe Dumnezeu, a exis-
tat întotdeauna în sufletul omului. Şi
cel mai simplu om, necredincios sau
păcătos, are în sufletul lui această do-
rin\ă, o dorin\ă neştiută de nimeni, pe
care fiecare om o poartă în inima şi su-
fletul lui, un dor care, ca o scânteie, îl
nelinişteşte şi îl urmăreşte pe om. Iar
omul vrea să-şi împlinească dorinţa
aceasta de necunoscut. Însă, dorul
acesta din interiorul său, omul nu-l poa-
te linişti cu nimic, pentru că nu-i ajută
nici bogăţia, nici învăţătura, nici ran-
gurile înalte, nici prietenia, nici frumu-
seţea, nici tinereţea. Şi se vede că niciun
tânăr nu-i liniştit şi pe deplin mulţumit.
Atât tânărul cât şi bătrânul au un dor
unic, au o nostalgie. Pe unii îi încearcă
dorul de casa părintească, de satul natal
sau de oraşul lor, dacă sunt plecaţi de-
parte, iar pe alţii îi încearcă dorul de
părinţi şi de fraţi. Pe tânăr îl încearcă
un dor foarte mare de prietena lui, de
iubita lui. Iar acest sentiment sfânt,
omul şi-l manifestă prin cântece şi doi-
ne, prin artă, prin poezie sau alte ma-
nifestări sufleteşti.(...)

Iubiţi credincioşi, 

După ce au fost alunga\i din Rai,
Adam şi Eva au rămas cu un dor adânc
după Rai, după libertatea pierdută, după
Dumnezeu. Dar Dumnezeu era retras
şi numai din când în când îi amintea
omului, prin semne şi prin vise, din ce

stare a căzut, dar şi că Creatorul lor îi
strigă mereu< “unde eşti? Adame, unde
eşti?” (Fac.3,9). Glasul lui Dumnezeu
vine ca un ecou de departe, tot mai de
departe, dar acest glas a rămas în om şi
se aude în sufletul lui sub forma senti-
mentului religios, ce a rămas în fiecare
inimă ca un dar înnăscut, iar nu făcut.
Acest sentiment religios este viu şi lu-
minează, oricât de mult s-a îndepărtat
omul de Dumnezeu. Sentimentul reli-
gios a rămas în om chiar şi atunci când
omul a uitat de Dumnezeu. (...) Chiar
şi în omul rău Dumnezeu este prezent,
prin toate darurile pe care fiecare om
le-a primit şi chiar şi omul rău se bucură
de darurile pe care le-a primit de la
Dumnezeu. Primul dar pe care omul l-
a primit de la Dumnezeu este via\a, apoi
sentimentele, ra\iunea şi voin\a. Iar

aceste daruri le are numai omul, pentru
că numai omul are suflet nemuritor dat
de Dumnezeu şi care vine de la Dum-
nezeu. După ce omul a fost alungat din
Rai, el s-a îndepărtat de Dumnezeu şi
s-a pierdut de Izvorul Vie\ii care este
Dumnezeu – Făcătorul tuturor. Omul
a început să-şi facă dumnezei străini,
dumnezei care nu aveau nici suflet şi
nici via\ă. Dar Dumnezeul cel viu şi
adevărat s-a întors către nerecunoscă-
torul om şi a trimis semne şi soli, care
să-i vorbească omului şi să-i spună că
are un Tată în Cer şi că va veni la plini-
rea vremii, adică, atunci când va sosi
timpul hotărât de Stăpânul şi Făcătorul
tuturor. Mai mult, Dumnezeu şi-a tri-
mis Cuvântul Său, pe Iisus Hristos, să
se facă Om şi să-i vorbească omului
despre Tatăl din ceruri. (...)

Învierea Domnului este credin\a,
speran\a şi bucuria tuturor oamenilor
lumina\i de pe pământ, şi prin aceasta,
nimeni nu se mai lasă înspăimântat de
moarte. To\i oamenii care cred în În-
vierea Domnului ştiu că omul nu piere
ca un animal fără suflet, ci are speran\a
nemuririi, a vie\ii şi fericirii veşnice. Iar
această speran\ă luminează via\a ne-
amului omenesc, prin credin\ă şi dra-
goste. Oamenii ştiu că via\a noastră nu
este trecătoare, ci această fiin\ă mira-
culoasă trăieşte prin Hristos în veşnicie.
Oamenii de atunci şi ucenicii lui Iisus
Hristos au plecat, dar credin\a şi spe-
ran\a vie\ii veşnice au rămas şi ard în
fiecare făptură omenească. Credin\a şi
speran\a vie\ii veşnice sunt elementul
vital care vine de la Cel Etern, de la
Dumnezeu.

Iubiţi credincioşi,

La Ierusalim Domnul a înviat a treia

zi. Marea taină a Învierii Domnului n-
a putut fi însă ascunsă de nimeni.
Această faptă supremă -Învierea, dar şi
dăinuirea şi nemurirea, au fost speran\a
şi scopul vie\ii omului dintotdeauna.
Vestea Învierii a provocat la Ierusalim
o negrăită bucurie tuturor celor care au
auzit că Iisus a înviat şi a rămas viu pe
veci, şi mai ales că El, Iisus, i-a asigurat
pe to\i cei ce vor crede şi vor trăi după
învă\ătura Lui, că nu vor pieri, ci vor
reveni la via\ă, la această stare, atât de
mult iubită de orice fiin\ă omenească.
Când fariseii puneau la cale să ascundă
marea minune a Învierii lui Iisus, tot
Ierusalimul vuia. De la casă la casă, de
la om la om, s-a auzit vestea adusă de
cei o sută de ostaşi, care veneau de la
mormântul gol. Iar de la Ierusalim s-a
răspândit repede această veste senza\io-
nală că Iisus Nazarineanul a înviat. Toa-
tă lumea a primit-o ca pe cea mai im-
portantă veste, pentru că Iisus era cu-
noscut ca Învă\ător şi binefăcător. Se
înşeală cei ce spun că Învierea lui Iisus
a fost o faptă măruntă, neluată în seamă
de contemporani. Este adevărat că
această faptă îi depăşea pe to\i şi că unii
nu puteau să creadă, iar al\ii (mai ales
evreii) nu vroiau să creadă. Însă vestea
Învierii lui Hristos a ajuns la Roma
aproape în aceeaşi zi. Pentru că şi atunci,
ca şi acum, oamenii răspândeau de gra-
bă o veste care îi privea pe to\i.(...)Noi,
cei ce ne bucurăm în fiecare an de un
Praznic cardinal, de Praznicul Învierii
Domnului, avem datoria ca în fiecare
an să ne pregătim patruzeci de zile cu
post şi rugăciune, iar prin aceste fapte
să ne ridicăm mai sus. Omenirea nu
conştientizează unde a ajuns, că are o
zi care îi luminează orizontul acestei
vie\i strâmte. Dar, Paştile ne aduc în fie-
care an hrană nouă, hrana bucuriei care

nu se mai termină niciodată.

Iubiţii mei fii sufleteşti, 

Din păcate există şi oameni care nu
mai au sărbători, care nu au nici Paşti,
nici Crăciun. Să vă puneți întrebarea
cu ce se mângâie aceşti oameni? Cu ce
se mângâie copiii şi tinerii aceia? Știm
însă că se bucură şi ei< se bucură şi
această lume cu ceea ce rămâne de la
masa părinților, moşilor şi strămoşilor.
(...)Sentimentul religios este înnăscut
în firea noastră, în firea omului, de la
zămislirea lui. (...). Pentru că omul, fiind
înzestrat cu acest sentiment religios în-
născut, are sursa din care izvorăsc toate
celelalte daruri de care dispune această
făptură divină. Prin Har, omul se trans-
figurează, se înnobilează, se realizează,
se sfințește și se îndumnezeiește, deve-
nind fiu al lui Dumnezeu, după cum
ne spune un ucenic al lui Iisus Hristos,
care, la Cina cea de Taină și-a plecat ca-
pul pe pieptul lui Dumnezeu, Care a
binevoit să se facă Om pentru a-l ridica
pe om la statutul de fiu al Celui Preaî-
nalt. Toate acestea se realizează, se să-
vârșesc, se desăvârșesc și se încununea-
ză prin Învierea lui Iisus Hristos!

De aceea Iisus Hristos s-a arătat uce-
nicilor și oamenilor, ca aceștia să creadă
și să nu se îndoiască de faptul că tot ce
a făcut El pe pământ ca un Dumnezeu,
este dovada dumnezeieștii Lui puteri și
dovada că iarăși va veni să judece viii și
morții. Iar pentru acest ceas trebuie să
fim într-o cutremurătoare așteptare, așa
cum și îngerii stau în așteptarea acelui
ceas.

Arhiepiscop
† Justinian Chira

~PS Justinian Chira, arhiepiscopul
Episcopiei Ortodoxe
a Maramure;ului ;i S[tmarului

Pastoral[ la Învierea Domnului

Onoratului cler împreună slujitor,
cuvioșilor călugări și călugărițe, per-
soanelor consacrate și tuturor credin-
cioșilor iubitori de Dumnezeu,

Har, pace și bucurie de la Domnul nos-
tru Isus Hristos Cel Înviat din morți!

Sărbătoarea Paștelui ne întâmpină și
în acest an cu invitația la bucurie pentru
a participa astfel reînnoiți de lumina ha-
rului la victoria lui Isus asupra morții.
Timpul ce îl trăim și pe care îl parcurgem
precum pelerinii care își urmează calea
spre destinația propusă, însumează în el
la fel ca o carte, istoria fiecărei persoane
în parte cu bucuriile și împlinirile ei, cu
încercările, suferințele și speranța bi-
ruinței și a mai binelui. La Paști timpul
se reînnoiește pentru că dimensiunea
orizontală a curgerii lui asemeni fluviului
în mare, este intersectată de veșnicia lui
Dumnezeu care întâlnește sufletul omu-
lui credincios, căruia îi vestește că viața
nu are sfârșit și că în El, în Domnul vieții
se află sensul, lumina și bucuria Învierii.
Pentru omul necredincios timpul este
același, nediferențiat, sfârșitul fiecăruia
fiind mormântul și piatra funerară pusă
deasupra lui  este la fel ca pecetea rațiunii
care nu vede dincolo de ea însăși.

Isus la fel ca orice muritor a trebuit
să întâlnească chipul hidos al morții care
devorează toată făptura și care înghite
în același fel pe cei tineri ca pe cei în vâr-
stă, pe cei drepți ca pe cei nedrepți, pe
sănătoși deopotrivă cu cei bolnavi. El,
Dreptul prin excelență a fost condamnat
la moarte prin crucificare și chiar dacă
nu a săvârșit nici un rău, a avut destinul

răufăcătorilor. Iosif din Arimateea, cum-
părând giulgiu și coborându-l de pe cru-
ce, l-a înfășurat în giulgiu și l-a pus în-
tr-un mormânt care era săpat în stâncă,
și a prăvălit o piatră pe ușa mormântului
(Mc. 15,46). 

În mintea apostolilor speriați de tra-
gicul sfârșit al Învățătorului, precum și
în cea a femeilor care l-au urmat până
în ultimul moment privind locul unde
a fost pus, s-a născut fireasca întrebare<
oare Dumnezeu abandonează pe omul
drept? Știm că moartea este aceiași pen-
tru toți, însă destinul omului este și el
oare același, nediferențiat? Aceleași în-
trebări au frământat mințile tuturor ge-
nerațiilor de oameni, care s-au văzut ne-

voiți să aleagă și să fie motivați în a ră-
mâne corecți, onești, cinstiți, sinceri și
perseverenți. (...) În această mare săr-
bătoare, vă propun iubiți credincioși să
ne lăsăm conduși de răspunsul pe care
Scriptura ni-l oferă în Evanghelia după
Marcu, urmând pașii femeilor purtătoa-
re de mir care dis de dimineață, în cea
dintâi zi a săptămânii se îndreptau către
mormântul lui Isus. Ele au fost martore
evenimentelor care s-au petrecut cu Isus
și deși se resemnează în fața evidenței
morții, nu încetează să spere și să iu-
bească. În sufletul lor dragostea pentru
Învățătorul nu s-a stins, ci după repausul
sabatic, pornesc înspre mormântul Mân-
tuitorului, întrebându-se între ele< cine
ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mor-
mântului? (Mc. 16,3). Întrebarea s-a năs-
cut firesc pe cale, știind că accesul în
mormânt este blocat, însă ele nu înce-
tează să înainteze pentru că iubirea din
suflet este mai puternică decât glasul ra-
țiunii care le-ar spune să se oprească, să
renunțe. (...)Mulți oameni se întreabă și
în zilele noastre, cine le va ridica greu-
tățile care le apasă sufletul în urma ne-
fericitelor întâmplări sau a traumelor su-
ferite, cum vor reuși să depășească im-
pasul în care se află, cum va fi viitorul
lor în aceste vremuri atât de provocatore
și nesigure și alte multe întrebări cărora
încă nu li se găsește un răspuns. 

Femeile mironosițe ridicându-și
ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată
(...) și intrând în mormânt, au văzut un
tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat
în veșmânt alb, și s-au spăimântat (Mc.
16,4-5). 

Ridicarea ochilor presupune nu doar

îndreptarea privirii înspre mai departe,
înspre orizont, dincolo de pasul următor,
ci și reînnoirea privirii prin speranță.
Omul credincios nu încetează să spere
indiferent de conjunctura momentului,
ci dezvoltă în sufletul său așteptarea în-
crezătoare a realizării promisiunilor lui
Dumnezeu.(...)

Iubiți credincioși și credincioase,

Învierea Domnului ne pune în fața
realităților dumnezeiești, inaccesibile
omului până la venirea Sa în lume. Tre-
când prin moarte cu încrederea deplină
în Tatăl său ceresc, așa cum de altfel a
trăit, Isus întâlnește chipul milostiv al
Domnului vieții, al Dumnezeului celui
viu și învierea Sa din morți ne este do-
vada. În numele Lui, Biserica vestește și
astăzi puterea iubitoare a lui Dumnezeu
care cheamă la viață toată făptura, dă-
ruind viață veșnică. (...) Dragostea din
suflet este un indiciu al omului viu și un
semn al lucrării harului care necesită
atenție, îngrijire și sporire. Sărăcia cea
mai mare în care omul poate să-și ducă
existența sa, nu este atât lipsa bunurilor
și a confortului, cât absența dragostei
din sufletul său. Noi creștinii avem mo-
del și însoțitor pe Isus Domnul care ne
precede în tot ce este bun, drept și ade-
vărat și învățăm mereu de la El care este
calea ce ne duce spre dragostea desăvâr-
șită.  

Sfântul apostol Pavel, întâlnind pe
Isus în drumul spre Damasc, nu doar își
reconsideră atitudinea față de semenii
săi care credeau deja în învierea Dom-
nului, ci devine el însuși un apostol și

predicator zelos al lui Hristos cel Înviat.
După multele încercări și suferințe cau-
zate de adversarii săi care nu-i primeau
mesajul, sau chiar de cei care făceau parte
din comunitățile născute din predica sa,
el lasă creștinilor din Corint o pagină de
aur în ceea ce numim imnul dragostei.
Cu aceste gânduri pe care vi le împărtă-
șesc la fiecare mare praznic, doresc să
vă însoțesc pe fiecare în parte, pentru a
ne bucura împreună de această mare
sărbătoare. Să fim siguri că suntem cu
toții însoțiți de dragostea lui Hristos care
se oferă pe sine Însuși pentru Biserică,
mireasa sa. Chiar dacă în drumul nostru
întâlnim dificultăți cărora nu le găsim o
rezolvare imediată și întâmpinăm pro-
vocări noi cărora nu știm cum le vom
face față, privirea plină de speranță să o
ridicăm înspre viitor, înspre ajutorul Cel
de Sus, care nu grăbește și nici nu întâr-
zie. Este timpul mărturiei și al implicării
pentru a sprijini comunitățile parohiale
să-și urmeze drumul lor și să rodească
la timpul cuvenit recoltei. Este timpul
reînnoirii sufletești și al statorniciei în
mărturisirea credinței prin fapte, pentru
a dobândi înțelepciune.

Vă doresc tuturor, sărbători binecuvân-
tate, în pace și bucurie!
Hristos a Înviat!

Cu părintească dragoste,
† Vasile 

Dată în Baia Mare, 1 Mai 
Sărbătoarea Învierii Domnului nostru
Isus Hristos, 
anul Domnului 2016

PSSa Vasile Biz[u, episcop
greco-catolic de Maramure;

Scrisoare pastoral[ de Pa;ti

“Isus la fel ca orice muritor a trebuit să întâlnească chipul hidos al morții care devorează
toată făptura și care înghite în același fel pe cei tineri ca pe cei în vârstă, pe cei drepți ca pe
cei nedrepți, pe sănătoși deopotrivă cu cei bolnavi.”
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S~N~TATE
Îndulcitorul natural Hyper Stevia rebaudiana sub formă

de pulbere este potrivit pentru persoanele care doresc să urmeze
diete cu restricţii calorice sau de carbohidraţi. 

A sosit momentul s[ `l cu-
noa;tem pe unul dintre cei mai
vechi antrenori de la Centrul de
aerobic, cycling ;i fitness Prima-
Gym Satu Mare - Barta Zoltan.
Din 2011, Zoltan ne ofer[ ̀ n Satu
Mare o por\ie de s[n[tate, ore de
mi;care, rezultate foarte bune ̀ n
antrenamentul trupului ;i al
min\ii. 

Practic, din 2011 `ncoace, Barta
Zoltan a adunat ̀ n palmaresul s[u nu-
meroase calific[ri, muncind pe de-o
parte pe partea de carier[, preg[tin-
du-se ;i fiind la curent cu tot ceea ce
`nseamn[ nout[\i ̀ n domeniul de ac-
tivitate, ;i transmi\]nd cursan\ilor s[i
cele mai proaspete ve;t i ,  prin
exerci\ii, bine`n\eles. 

Iat[ calific[rile antrenorului Pri-
maGym Barta Zoltan< 2011 – instruc-
tor interna\ional bodyART basic –
bodyART School HUNGARY – Bu-
dapesta, bodyART dynamic – bo-
dyART School HUNGARY – Buda-
pesta, 2012 – instructor interna\ional
bodyART deepWORK – bodyART

School HUNGARY – Budapesta, bo-
dyART stretch – bodyART
School  HUNGARY – Budapesta,

2012 – instructor Spinning® – Buda-
pesta, instructor Speedfitness – Un-
garia, 2013 – instructor Power Plate
– Ungaria, curs bodyART Contact –
bodyART School Romania – Satu
Mare, 2014 – curs bodyART Func-
tional – bodyART School HUNGA-
RY – Budapesta. :i-a f[cut o serie de
update-uri< 2011 – Fitballance – Bu-
dapesta, Ungaria, 2012 - Fitballance
– Budapesta, Ungaria, 2012 – Zensa-
tion – Munchen, Germania, 2013 –
Zensation – Munchen, Germania,
2013 mai - Fitballance – Budapesta,
Ungaria, 2013 septembrie - Fitballan-
ce – Budapesta, Ungaria ;i 2014 mai
- Fitballance – Budapesta, Ungaria.

Pe Barta Zoltan `l g[si\i la Prima-
Gym Satu Mare `n s[lile de antrena-
ment. Pred[ bodyArt, Spinning,
Cross Training, Speedfitness, Power
Plate ;i este totodat[ antrenor perso-
nal `n sala de fitness. 

Mai multe detalii despre toate
aceste tipuri de antrenament pute\i
ob\ine la Centrul PrimaGym din
Pia\a Eroii Revolu\iei nr. 5, Satu Mare,
sau la telefon 0361.884.947.

Ioana Vladimirescu

Antrenamente bodyArt, Spinning, Cross
Training, Speedfitness, Power Plate 

cu Barta Zoltan la PrimaGym

Hyper Stevia Rebaudiana pul-
bere de la Hypericum este un pro-
dus recomandat ca înlocuitor na-
tural al îndulcitorilor de sinteză
(zaharină aspartam, acesulfam K)
sau al zahărului. Produsul are în
componenţă extract natural uscat
de Stevia rebaudiana şi eritritol.
Facilitează respectarea dietelor
bazate pe restricţia calorică sau
pe cea de carbohidraţi. 

Este adjuvant în stările de hipergli-
cemie şi diabet. Stimulează secreţia de
insulină. Indicat persoanelor care nu pot
metaboliza fenilalanina (fenilcetonurie).
Poate induce starea de saţietate. Nu pro-
voacă apariţia cariilor dentare. Are acţiu-
ne hipoglicemiantă, hipotensivă, anti-
bacteriană, antivirală şi antimicotică. 

Caracteristici generale ale
produsului

Plantele medicinale folosite ca ma-
terie primă pentru produsele Hypericum
sunt recoltate din zone nepoluate, eco-
logic curate, astfel încât putem garanta
eficienţa maximă şi puritatea produsului,
prin lipsa de contaminanţi toxici carci-
nogeni, ierbicide, insecticide şi în-
grăşăminte chimice.

Îndulcitorul natural Hyper Stevia
rebaudiana sub formă de pulbere este
potrivit pentru persoanele care doresc
să urmeze diete cu restricţii calorice sau
de carbohidraţi. De asemenea, produsul
este o alternativă naturală pentru îndul-
citorii artificiali (zaharină acesulfam K,
aspartam), fiind indicat şi celor care su-

feră de fenilcetonurie şi care nu au voie
să consume alimente ce conţin fenilala-
nină (regăsită în îndulcitorii din catego-
ria aspartamului). Nu în ultimul rând,
folosirea îndulcitorului natural pe bază
de stevia este recomandat şi în cazul în
care se doreşte scăderea în greutate de-

oarece nu conţine calorii şi poate conferi
o senzaţie de saţietate.

Stevia rebaudiana este o plantă din
familia Asteraceae (din care mai fac parte
şi< floarea-soarelui, cicoarea, gălbenelele,
echinaceea sau crizantemele) originară
din America de Sud. Aceasta are o

tradiţie de consum de peste 1.500 de ani
în ţări precum Brazilia şi Paraguay. Spre
exemplu, populaţia Guarani foloseşte
această plantă pentru îndulcirea ceaiu-
rilor şi a altor alimente, pierderea în greu-
tate, reducerea inflamaţiilor şi ca tonic
împotriva depresiilor.

Îndulcitorii ce au la bază stevia sunt
benefici pentru persoanele ce suferă de
diabet, aceştia având efecte hipoglice-
miante şi acţionând direct asupra insu-
lelor Langerhans din pancreasul endo-
crin, stimulând secreţia de insulină. De
asemenea, stevia este recunoscută şi pen-
tru proprietăţile sale hipotensoare, iar
acţiunea sa antivirală antibacteriană şi
antimicotică o recomandă ca adjuvant
în stările de gripă, răceală, în candidoze
sau chiar în protecţia contra cariilor den-
tare (aceasta nefavorizând dezvoltarea
bacteriilor Streptococcus mutans). În
plus, edulcoranţii obţinuţi din această
specie au o putere de îndulcire deosebit
de mare, de 250-300 de ori mai dulci de-
cât zahăul, fiind, deci, o alternativă na-
turală sănătoasă şi economică pentru
prepararea deserturilor.

Nu în ultimul rând, adaosul de eri-
tritol conferă acestui produs un gust plă-
cut, asemănător cu cel al zahărului. Însă
spre deosebire de zahăr (zaharoză, eri-
tritolul nu determină o creştere a nive-
lului glucozei în sânge atât de însemnată
şi are un aport caloric nesemnificativ. Fi-
ind un poliol, eritritolul contribuie la
menţinerea mineralizăii danturii. Mai
mult, spre deosebire de alţi polioli, eri-
tritolul nu are efecte laxative şi nici nu
provoacă balonare.

Mod de folosire< Copii şi adulţi – se
utilizează ca înlocuitor al zahărului, după

gust. Vă recomandăm şi îndulcitorul na-
tural Hyper Stevia rebaudiana în formă
lichidă.

Contraindicaţii< Nu se administrea-
ză persoanelor alergice la vreunul din in-
gredientele produsului.

Precauţii< a nu se lăsa la îndemâna
şi la vederea copiilor mici>

Acesta este un supliment alimentar
şi nu trebuie să înlocuiască o dietă ali-
mentară echilibrată şi un stil de viaţă să-
nătos.

Condiţii de păstrare< bine închis, fe-
rit de lumină şi umiditate, la temperaturi
de maxim 25°C.

Produsul se g[se;te la cele două 
magazine Hypericum 

din municipiul Satu Mare<

Str. Drumul Careiului, nr. 4-5
Tel< 0261 740 121

Str. :tefan cel Mare, nr. 5 
Tel< 0261 716 450

Produc[tor< 
HYPERICUM IMPEX S.R.L.

Sediu< Baia Sprie, str. Gutinului, nr.
3A, Maramure;, Rom]nia
Tel/fax< 0262 271 338 > 0262 372 695 
Tel comenzi< 0262 263 048
E-mail< office@hypericum-plant.ro
sau hypericumimpex@yahoo.com
Pentru mai multe informa\ii cu privi-
re la produsele noastre ;i pentru ofer-
te, v[ rug[m s[ accesați site-ul<

www.hypericum-plant.ro

Hyper Stevia Rebaudiana Pulbere
Supliment natural non-caloric pentru 

îndulcirea alimentelor
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C]nd vine vorba de decorarea
casei, Pa;tele ofer[ la fel de mult
versatilitate ca ;i Cr[ciunul pen-
tru c[ vine cu o mul\ime de flori
superbe ;i o palet[ cromatic[ cel
pu\in delicioas[.

Decorarea casei de Pa;te nu trebuie
s[ coste o avere, pentru c[ po\i folosi
doar mici accente pascale ici ;i colo -
cum ar fi un copac de Pa;te ̀ mpodobit
cu ou[, o cunun[ de Pa;te, sau ou[
a;ezate ̀ n borcane goale de gem. Aceste
mici artificii sunt suficiente pentru a
da un aer nou, festiv casei tale.

Masa este un loc minunat pentru a
`ncepe decorarea casei. Po\i transforma
`ntr-un punct de atrac\ie fie un aran-
jament floral deosebit, fie dac[ ai un
buget mic po\i cump[ra mai multe bu-
chete mici de flori pe care s[ le legi
`mpreun[ cu sfoar[ ;i pe care s[ le a;ezi
pe serve\ele.

Ai mul\i invita\i la masa de Pa;te?
Un motiv numai bun ca s[ confec\io-
nezi cartona;e cu nume! Sunt foarte
dr[gu\e, amuzante ;i vor `nfrumuse\a
decorul pentru masa de Pa;te. ~n plus,
nu va mai fi necesar s[ explici fiec[rei
persoane unde trebuie s[ stea la mas[.
Ai nevoie doar de c]teva h]rtii albe
sau colorate, foarfec[ ;i marker. Dac[
nu vrei s[ pierzi timp cu astfel de de-
cora\iuni, po\i s[ cumperi c]teva car-
tona;e din comer\. ~n orice caz, este o
idee destul de dr[gu\[ pentru masa de
Pa;te.

De la an la an trebuie
s[ ne perfec\ion[m

Pa;tele este o S[rb[toare care se pe-
trece `n mod normal `n familie ;i pro-
babil lumea se va str]nge la tine acas[.
Tocmai de aceea un hol frumos decorat
este o modalitate foarte bun[ de a
`nt]mpina oaspe\ii. Pentru a-i conferi
un aer prim[v[ratic po\i a;eza flori de
sezon ;i motive pascale vesele pe cuier
sau pe pere\i. Dac[ preferi o abordare
minimal[, ia `n considerare umplerea
unui bol cu ou[ ;i plasarea lui pe o
m[su\[ la intrare. 

Iepura;ii nu sunt doar pentru copii,
iar o decora\iune de cas[ `n form[ de
iepure poate da o not[ juc[u;[ interio-
rului t[u. Caut[ piese imprimate cu ie-
puri sau poate o lamp[ sub aceast[
form[ care s[ pun[ `ntr-o lumin[ mai
pl[cut[ un col\ ignorat din casa ta. Cu-
tiile de depozitare sau co;urile `mple-
tite care con\in ou[ pictate sau decorate
cu motive tradi\ionale sunt mici detalii
care surprind perfect atmosfera sezo-
nului.

Nu te concentra doar pe interior -
`ncepe decorarea casei `nc[ de la u;[
a;ez]nd flori ̀ ntr-o umbrel[ veche sau
o coroni\[ din flori de c]mp. 

Dac[ ai cas[ la curte, po\i s[
preg[te;ti ;i c]teva decora\iuni pentru
exterior. Nu este necesar s[-\i acoperi
casa `n culori pastelate ;i nici nu este
cazul s[ cumperi tot felul de
decora\iuni scumpe. Po\i s[ optezi pen-
tru c]teva borcane pe care s[ le umpli
cu flori, fructe de p[dure
sau nuci sau po\i
s[ realizezi c]teva
pancarde colorate
pe care s[ le a;ezi
`n gr[din[. Po\i s[
optezi ;i pentru
c]teva ghirlande
de flori, ou[ deco-
rative sau figurine
pentru gr[din[.
Indiferent pentru
ce vei opta, invita\ii
t[i vor fi cu siguran\[ im-
presiona\i.

Idei pentru decorarea
casei de Pa;te


