
Hristos a înviat!
Consiliul Local Giroc şi redacţia ziarului “Dialog cu cetăţenii”, cu ocazia

Praznicului Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, cea mai importantă săr-
bătoare a creştinătăţii, urează tuturor locuitorilor din Giroc şi Chişoda
multă sănătate, bunăstare şi fericire.

Paşte fericit!

Iubiţi credincioşi,
Hristos a înviat!
De Sfânta şi

Marea Sărbătoare a În-
vierii Domnului, vă
doresc tuturor multă
sănătate, pace şi bucu-
rie în Hristos Domnul.
Fie ca Lumina Învierii
Sale să vă întărească în
credinţă, nădejde şi iu-
bire sfântă. Sărbători
fericite!

Preot paroh
Adrian CHERMELEU
PAROHIA 1 GIROC

Fie ca Sfintele Săr-
bători ale Învierii
Domnului să vă lu-
mineze sufletul şi casa,
să vă aducă numai bu-
curie şi sănătate, iar
Dumnezeu să vă aibă
în pază.

Sărbătorile Pascale
sunt zile în care trebuie
să ne reamintim să fim
mai buni, mai plini de
dragoste, cu inima
caldă şi deschisă.

Hristos a înviat!
Viceprimar,

Ionel POPAZIE

Pentru că Iisus Hristos a pătimit, a murit şi a
înviat pentru noi, şi noi la rândul nostru trebuie,
printr-un minim efort, să devenim vrednici de
această mare jertfă, pe care a făcut-o Dumnezeu
din iubire pentru noi. Dorim ca bunul Dumnezeu
să dăruiască tuturor mila şi iertarea Sa şi să ne
dezgheţe sufletele cu lumina învierii Lui. Şi îm-
preună cu Apostolii mărturisim şi noi spunând tu-
turor că

HRISTOS A ÎNVIAT!
Preoţii Traian şi Dragoş DEBUCEAN

O singură dată pe an
sunt Paştile – o sărbă-
toare specială, îmbogăţită
de aroma bucatelor
tradiţionale şi parfumul
florilor de primăvară.
Sfintele Paşti sunt mo-
mentele în care dragos-
tea, pacea şi lumina se
unesc în numele Domnu-
lui şi când trebuie să fim
mai buni cu cei ce au ne-
voie de sprijin.

Fie ca Lumina În-
vierii să vă umple su-
fletul de pace şi
credinţă şi să vă aducă
mai aproape de cei
dragi. Hristos a înviat!

Prof. Melentina COSTA

Sărbătoarea Sfântă
a Învierii Domnului să
reverse asupra tuturor
sănătate, belşug şi bu-
curii, iar Lumina din
Noaptea Sfântă să vă
ridice sufletele spre noi
trepte spirituale şi să vă
însoţească paşii pe dru-
mul vieţii. Un Paşte fe-
ricit alături de cei
dragi!

Profesoară
Marieta DENEŞ

Să ne bucurăm cu
toţii, Hristos a înviat!,
e viu în vecii vecilor. A
murit pentru păcatele
noastre, ca să dea
mântuire celor ce cred
şi ascultă de el. “Atât
de mult a iubit Dum-
nezeu lumea încât a
dat pe singurul lui Fiu,
pentru ca oricine crede
în el să aibă viaţă ve-
şnică“ (Ioan 3:16)
HRISTOS A ÎNVIAT

Iosif CODIŢĂ,
Pastor Biserica

Penticostală
Speranţa Chişoda

Hristos a Înviat!
Prezenţa Domnului Isus
Hristos, Cel care este
viu în vecii vecilor, să
ne însoţească în sărbă-
toarea Învierii, să ne
umple viaţa de bu-
curie, sens şi izbăvire în
clipele grele. Însoţiţi
de puterea lui Dum-
nezeu să rămânem cre-
dincioşi până când El
ne va chema să
mostenim Împărăţia Lui
slăvită. Întreaga Comu-
nitate Baptistă vă
adresează cu dragoste
si convingere salutul
Hristos a înviat, sărbă-
tori fericite şi binecu-
vântate, împreună cu
toată consideraţia noas-
tră.
Pastor Viorel ŢUŢ

Chemarea Bisericii se
adresează în ziua de astăzi tu-
turor neamurilor spunând:
“Aceasta este ziua pe care a
făcut-o Domnul să ne bu-
curăm şi să ne veselim în ea”.

Cu prilejul Praznicului
Învierii Domnului, Vă dorim
ca bucuria Maicii Domnului,
a femeilor mironosiţe şi a
sfinţilor apostoli la vestea
despre Învierea lui Hristos să
fie împărtăşită tuturor şi
razele Învierii să ne lu-
mineze şi să ne călăuzească
spre Adevăr şi Iubire.

Hristos a înviat!
Preot paroh,

Daniel MATEIA
PAROHIA 2 GIROC

Fie ca Sfânta
Sărbătoare a Paştelui
să vă găsească în
pace, să vă lumineze
viaţa, să vă aducă
sănătate şi bucurie
dumneavoastră şi tu-
turor celor care vă
sunt dragi.

Hristos a înviat!
Cu deosebită

stimă, Şeful Poliţiei
Comunale Giroc,

inspector de poliţie
Florin HULUŢĂ

Ne aflăm în preajma
Sărbătorilor Pascale pri-
lejuite de Învierea Mân-
tuitorului nostru Iisus
Hristos care, prin pro-
pria-I jertfă, a curăţit de
păcate întreaga omenire.

Cuvântul de învăţă-
tură este acela că trebuie
să fim mai buni, mai
îngăduitori, să căutăm
pacea şi înţelegerea şi să

trăim cu credinţă în Dumnezeu.
Mai mult decât atât, toate acestea au fost

prezente în viaţa tuturor creştinilor de veacuri.
Strămoşii noştri, indiferent de etnie şi confe-
siune, de stare socială ori de nivel intelectual,
au păstrat şi au promovat ca nişte ostaşi de-
votaţi ai lui Hristos cuvântul Lui.

Vă doresc să aveţi multă sănătate, iar
Lumina Învierii să vă călăuzească doar spre
fapte creştineşti.

HRISTOS A ÎNVIAT!

Primar, Iosif-Ionel TOMA
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Conform unor sondaje din ultima
vreme, zona Timişoara este considerată
ca fiind una dintre cele mai poluate cu
praf din ţara noastră. Alături de celelalte
forme de poluare, cea cu praf are se-
rioase repercursiuni asupra sănătăţii
populaţiei, în special asupra copiilor,
care sunt mult mai sensibili. După cum
au precizat cei de la Garda de Mediu –
Comisariatul Judeţean Timiş -, traficul
rutier, infrastructura de transport
necorespunzătoare, organizările de
şantier, gestionarea deşeurilor din con-
strucţii şi demolări, starea tehnică şi de
întreţinere necorespunzătoare a autove-
hiculelor, dar şi emisiile centralelor ter-
mice pe bază de combustibil gazos,
lucrările agricole desfăşurate în pe-
rioada de toamnă şi lipsa perdelelor
verzi sunt cauzele poluării masive cu
praf în zona Timişoara. După cum se
vede, factorii poluatori sunt pe cât de
numeroşi, pe atât de diversificaţi.

În primul rând, praful provoacă boli
asupra căilor respiratorii, dar nu sunt de
negjijat nici efectele lui nocive asupra
ochilor, prin iritaţii şi conjunctivită.

Timişoara şi localităţile sale limi-
trofe au nevoie de un nou plan pentru
gestionarea calităţii aerului, întrucât cel
aprobat anul trecut nu a dat, nici pe de-
parte, rezultatele scontate. Aceasta este
concluzia la care au ajuns, săptămâna
trecută, reprezentanţii autorităţilor din
judeţ, întruniţi la prefectură cu scopul

obţinerii unei susţineri reale şi durabile
pentru un aer mai curat.

Întâlnirea a fost organizată în urma
iniţierii de către Comisia Europeană a
procedurii de infringement, prin trans-
miterea către România a avizului moti-
vat, ultima fază înainte de amenzile care
pot curge în cazul nerespectării prevede-
rilor din tratatul de aderare. Toţi cei

prezenţi, de la prefect şi instituţii de
mediu, până la poliţie şi reprezentanţi ai
primăriilor, au promis măsuri concrete
şi colaborare.Au fost de faţă reprezentanţi
ai administraţiei locale, judeţene, timişorene,
dar şi din comunele Dumbrăviţa, Sînan-
drei, Giroc, Ghiroda, Moşniţa Nouă,
Săcălaz, Becicherecu Mic, Remetea
Mare şi Şag, poliţia rutieră şi poliţia lo-
cală, registrul auto şi garda de mediu.

Din partea Primăriei Giroc a partici-
pat inginer Petronela Florea, care ne-a
declarat: "Întâlnirea de la Instituţia Pre-

fectului Judeţul Timiş a avut loc ca ur-
mare unei invitaţii venite din partea
Agenţiei Regionale Pentru Protecţia
Mediului Timişoara - Regiunea Vest.
Tema întâlnirii a fost punerea în aplicare
a Programului Integrat de Gestionare a
Calităţii Aerului în judeţul Timiş. S-a
discutat despre existenţa pulberilor în
suspensie cu un diametru mai mic de 10

microni. Discuţiile au fost pur profe-
sionale, iar măsurile ce urmau a fi luate
de către cei prezenţi se refereau la
coborârea sub valoarea limită a PM10".

Conform datelor conţinute în "Pro-
gramul integrat de gestionare a calităţii
aerului", câteva zone din judetul Timiş
unde nivelurile concentraţiilor unuia
sau mai multor poluanţi sunt mai mari
decât valoarea limită sunt:

1.1. - Pentru NO2, localităţile:
Dumbrăviţa, Ghiroda, Giroc, Remetea
Mare, Şag, Timişoara

1.2. – Pentru pulberi în suspensie
PM10, localităţile: Dumbrăviţa, Ghi-
roda, Giroc, Moşnita Nouă, Timişoara

Din măsurile conţinute în program
pentru limitarea emisiilor datorate
surselor liniare (traficului rutier) amin-
tim: interzicerea circulaţiei autove-
hiculelor cu masa totală peste 25 tone în
localităţile comunei Giroc (HCL nr.
16/2009), care are ca scop scăderea
emisiilor de noxe provenite de la au-
tovehiculele angajate în trafic; sporirea
capacităţii de circulaţie pe DJ 595 Giroc
– Timişoara, km 7+700 – 11+100 L =
3,4 km, având ca scop îmbunătăţirea
calităţii aerului prin fluidizarea traficu-
lui. Pentru această măsură sunt pre-
văzuţi anul acesta 400.000 de lei în
bugetul Consiliului Judeţean Timiş,
pentru partea de proiect.

Primăria Giroc are prevăzut în
bugetul pe acest an investiţii în piste de
biciclete şi achiziţionarea unei autospe-
ciale de spălat şosele, care vor duce
sigur la îmbunătăţirea aerului respirat.

Important este faptul că a fost de-
marată o astfel de acţiune ale căror
rezultate nu trebuie să întârzie, cu atât
mai mult cu cât fiecare amânare a unui
program de reducere a poluării cu praf
afectează grav starea de sănătate a
fiecărui individ în parte.

V.T.

Zona Timişoara în perdea de praf

Retuşări la drumuri
După cum ştim cu toţii, starea dru-

murilor care fac legătura între Timişoara
- Chişoda şi Timişoara - Giroc a fost
deplorabilă. Anotimpul iernii, lung şi
capricios din acest an a făcut ca dete-
riorarea căilor de acces să se ac-
centueze şi mai mult. Această stare de
fapt a dăunat şoferilor, care au pierdut

timp, bani şi nervi, în special prin de-
teriorarea autovehiculelor.

Investiţia de refacere şi lărgire a
drumului Timişoara-Giroc, propusă
Consiliului Judeţean, cu trei ani în
urmă, de primarul comunei, a fost
mereu amânată şi a rămas în fază de
studiu de fezabilitate şi de proiect
tehnic. Situaţia reală a acestei impor-
tante căi de acces reclamă o intervenţie
imediată, cel puţin pentru remedierea
temporară a gropilor care au depăţit
nivelul de “obişnuite” şi au trecut la
stadiul de “periculoase”.

Se pare că tot astfel au gândit şi cei
de la Direcţia Administraţiei Dru-
murilor şi Podurilor Judeţului Timiş,
care au demarat lucrările de plombare
a drumului DJ 595 Timişoara –
Chişoda – Giroc.

Cât vor rezista aceste plombe, greu
de precizat, dar conform unei zicale
de-a noastre: Decât deloc, mai bine…
“nimic”.

V.T.

Reguli de comportare şi
măsuri în caz de inundaţii
Cum trebuie să reacţionezi în caz de viitură

Dacă eşti în apropierea apei, înainte de viitură
vei simţi un curent de aer neobişnuit. Încearcă să
ajungi pe un loc cât mai ridicat, pentru evitarea pe
cât posibil a impactului cu viitura. Nu fugi prin apă
şi nu înota, pentru că riscul de hipotermie creşte prin
udarea completă a corpului. Dacă ai rămas izolat cu
un grup, poziţia optimă de aşteptare este în doi,
aşezaţi şi grupaţi spate în spate pentru a reduce
pierderile de căldură. Economiseşte lumina şi hrana
şi pune repere pentru a urmări evoluţia nivelului
apelor. Nu uita că cei prinşi de viitură în locuri izo-
late nu au murit niciodată de frig sau foame, ci în-
totdeauna pentru că au încercat să înfrunte apele
furioase. Singura salvare în acest caz este echipa de
intervenţie care vine după retragerea apelor.

Ce faci dacă inundaţia te surprinde acasă
Adu în casă sau pune culcate la pământ într-un

loc sigur mobila de curte, uneltele de grădină sau alte
obiecte care pot fi suflate de vânt sau luate de apă.
Blochează ferestrele astfel încât ele să nu fie sparte
de vânturi puternice, apă, obiecte care plutesc sau
aluviuni. Evacuează animalele şi bunurile de valoare
în locuri de refugiu cunoscute. Încuie uşile casei şi
ferestrele după ce închizi apa, gazul şi instalaţiile
electrice.

Ce faci dacă inundarea casei este iminentă
Mută obiectele care se pot mişca în partea cea

mai de sus a casei. Deconectează aparatele, părăseşte
locuinţa şi mergi spre etaje superioare, acoperişuri,
înălţimi.

Ce activităţi se desfăşoară dacă se ordonă evacuarea
Respectă ordinea de evacuare stabilită: copii,

bătrâni, bolnavi şi, în primul rând, zonele cele mai
periclitate. Înainte de părăsirea locuinţei, întrerupe
alimentarea cu apă, gaze, energie electrică şi închide
ferestrele. Scoate animalele din gospodărie şi diri-
jează-le către locurile care oferă protecţie. Ia cu tine
documentele personale, alimente, trusa sanitară, un
mijloc de iluminat, un radio. După sosirea la locul de
refugiu, comportă-te cu calm, ocupă locurile sta-
bilite, supraveghează copiii, respectă măsurile sta-
bilite.

Dumitru CRĂINCEANU

În conformitate cu
prevederile legale, res-
pectiv Ordinul comun
nr. 45 / 1991 al Minis-
terului Agriculturii şi
A l i m e n t a ţ i e i ,
1786/TB/1991 al Min-
isteruluiTransporturilor,
68/05.02.1992alMinis-
teruluiMediului,15b/3404/1991al De-
partamentului pentru Administraţie
Locală şi 127/1991 al Asociaţiei
Crescătorilor de Albine din Româ-
nia, privind unele măsuri pentru pro-
tecţia familiilor de albine împotriva
intoxicaţiilor cu pesticide, veţi lua
toate măsurile ce vă revin, mai ales
în perioada de ,,înflorit’’ pentru a
asigura protecţia familiilor de al-
bine împotriva intoxicaţiilor cu

produse de protecţia
plantelor.

Agentul eco-
nomic agricol care
efectuează trata-
mente fitosanitare
are obligaţia să
anunţe în termenul
prevăzut de legis-

laţia mai sus menţionată, primări-
ile care se învecinează cu parcela
unde se efectuează tratamentul şi
perioada în care se efectuează
aceste tratamente.

Primăriile în urma înştiinţării
efectuate de agenţii economici
agricoli vor informa toţi crescăto-
rii de albine de pe raza comunei.

Biroul agricol
Insp. Maria HANEŞ

În atenţia agenţilor economici agricoli care
efectuează tratamente fitosanitare la culturi

Cu o săptămână înain-
tea Rugii, la Giroc, pe
strada Naturii, s-a deschis
din nou parcul de distracţii.

Preţurile sunt 5 lei la
maşinuţe şi 4 lei la restul
aparatelor, iar programul
este între orele 11 şi 22.

PPAARRCC  DDEE  DDIISSTTRRAACCŢŢIIII  LLAA  GGIIRROOCC



Activitate intensă la şcolile din Giroc şi Chişoda

Vineri, 15 aprilie 2011, începând cu
ora 17, amatorii de târguieli din locali-
tatea Chişoda au avut posibilitatea de a
alege şi de a cumpăra variate exponate
din târgul organizat în incinta şcolii.
Ideea acestei manifestări îi aparţine
doamnei profesoare Miloranca Golban. 

Elevii fiecărei clase s-au străduit să
atragă cât mai mulţi cumpărători la stan-

dul propriu, amenajat cu ajutorul părin-
ţilor, care, ca de fiecare dată, s-au im-
plicat foarte mult în organizarea
acţiunii. O importantă susţinere în reali-
zarea activităţii a venit şi din partea ca-
drelor didactice, învăţători şi diriginţi.
Cumpărătorii au fost îmbiaţi cu oferte
deosebit de variate, preţurile fiind mo-
dice. Pe „tarabele” claselor din învăţă-
mântul primar au putut fi admirate şi
obiecte lucrate de mânuţele meştere ale
micuţilor în orele de desen şi de abili-
tăţi practice. Nu numai ochiul s-a bucu-
rat de frumuseţea şi cromatica atâtor
obiecte expuse, dar şi simţul olfactiv al
cumpărătorilor a fost pus la grea încer-
care, căci te învăluiau, încă de la intrare,
arome de prăjituri şi torturi de tot felul,
de langoşi şi gogoşi, de floricele de po-
rumb, de ciocolată şi clătite, dar şi de
băuturi răcoritoare.

Activitatea a fost profitabilă atât
pentru cumpărători, care au plecat mul-
ţumiţi de târguielile făcute, cât şi pentru
bugetele fiecărei clase, care vor asigura,
astfel, mijloacele financiare desfăşură-
rii unor viitoare acţiuni sau achiziţionă-
rii de materiale didactice pentru clasă. 

Gabriela VLASIE

Iepuraşul de Paşti nu este o invenţie
modernă. Îşi are originea în antichitate,
iepurele fiind privit drept un simbol al
fertilităţii. O veche legendă nordică
spune că, într-o iarnă, zeiţa Eostre a găsit
o pasăre rănită pe câmp. Pentru a o salva
de la moarte, zeiţa a transformat-o într-o
iepuroaică, aceasta păstrând însă capaci-
tatea de a depune ouă. Pentru a-i mul -
ţumi binefăcătoarei sale, iepuroaica
decora toate ouăle făcute şi i le dăruia
zeiţei.

Legendele creştine leagă simbolul
ouălor roşii de patimile lui Iisus. Aceste
legende se păstrează vii chiar şi în zilele
noastre, copiii cuminţi, şi nu numai, îl
aşteaptă pe Iepuraş pentru a primi ca-
douri. Cuminţi şi nerăbdători l-au aştep-
tat pe iepuraş şi copiii Grădiniţei din

Chişoda.
Joi, 14 aprilie, într-un

decor special, într-o atmosferă
caldă şi primitoare, şi-a făcut
apariţia un iepuraş mare şi
foarte poznaş. Pregătirile pen-
tru sosirea acestuia au început
cu mult timp în urmă: copiii
au colorat, desenat, pictat
imagini specifice Sărbătorilor
Pascale, au confecţionat
obiecte decorative de Paşti, au
pictat şi au  încondeiat ouă şi
au ajutat la decorarea holului

grădiniţei. 
Emoţiile au fost atât de mari la ve-

derea iepuraşului, încât după ce iepurică
a îmbrăţişat o fetiţă, aceasta s-a întors
entuziasmată spre colegi ca să le spună
că... “nu mi-am imaginat că este aşa de
mare şi de frumos!”. Copiii au fost foarte
receptivi, au participat plini de bună -
voinţă la jocurile iniţiate de acesta, iar la
sfârşit au primit pungi de cadouri direct
de la iepuraş.   

«Mulţumim părinţilor şi mai ales 
d-nei Corina pentru reuşita acestei
acţiuni. Suntem mulţumite că am reuşit
să aducem o bucurie copiilor. Asta şi
contează de fapt!», au spus organizatorii
acestui eveniment, doamnele educatoare
Simona Cheie şi Iasmina Birău. (A.B.)

Târgul de Paşte, ediţia a doua ”Vine, vine iepuraşul!”

Petrecere 
cu Cerino

Este o zi frumoasă de primăvară,
mult aşteptată de copiii din grupa mare
şi de cei din grupa pregătitoare de la
Grădiniţa P.P. Giroc, care aşteaptă cu
nerăbdare vizita grupului Cerino.

Doamnele educatoare Laura Gherban,
Lidia Claudia Blidăran, Sofia Uţică şi
Mihaela Manzur au organizat pentru
copii o petrecere de Paşte. Cei din
grupul Cerino au sosit, au pregătit at-
mosfera necesară desfăşurării jocurilor
propuse. «Iepuraşii urechiaţi» – copiii
grupei mari şi cei ai grupei pregătitoare
- au fost foarte încântaţi, participând
activ la toate jocurile propuse. Atmos-
fera a fost una de sărbătoare. La finalul
activităţii, membrii grupului Cerino au
împărţit copiilor din cele două grupe
pliante cu imagini de Paşte.

Doamnele educatoare şi preşcola-
rii de la Grădiniţa P.P. Giroc vă
urează:

SĂRBĂTORI FERICITE!

Joi, 24 martie 2011, elevii claselor
a V-a şi a VI-a de la Şcoala cu cl. I-VIII
„Iosif Ciorogariu” din Chişoda, însoţiţi
de dirigintele lor, doamnele profesoare
Miloranca Golban şi Gabriela Vlasie,
au asistat la o lecţie demonstrativă de-
osebit de importantă, susţinută de dom-
nul Dumitru Crăiniceanu, şeful
Serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă. Domnia sa i-a întâmpinat cu
multă căldură pe vizitatori, felicitându-
i pentru dorinţa de a cunoaşte activita-
tea celor care luptă pentru apărarea
vieţii în situaţii critice, chiar la faţa lo-
cului. Prima activitate a lecţiei s-a des-
făşurat în locul special amenajat pentru
păstrarea costumelor specifice muncii
de pompier, precum şi a accesoriilor
folosite de aceştia în situaţiile de inter-
venţie. Elevii au primit informaţii
foarte documentate referitoare la mate-
rialul din care sunt confecţionate cos-
tumele, uniformele, căştile de protecţie,
cizmele, au aflat cum se foloseşte
masca de gaze şi din ce se compune ea.
Tot aici au putut vedea multitudinea de
diplome cu care se mândresc voluntarii
acestui serviciu, diplome câştigate prin
meritul lor, în urma campionatelor na-

ţionale la care au participat an de an.
Partea a doua a lecţiei s-a desfăşu-

rat în sala de şedinţe a Serviciului, unde
domnul Crăiniceanu le-a explicat co-
piilor termeni importanţi din domeniul
luptei împotriva calamităţilor de orice
fel, fie ele incendii, inundaţii sau cutre-
mure. Totodată, domnia sa a subliniat
importanţa prevenţiei, amin tindu-le co-
piilor faptul că, odată cu sosirea primă-
verii, încep muncile de toaletare a
pomilor, crengile uscate fiind adunate
şi arse. Importantă în această situaţie
este supravegherea focului şi stingerea
jarului rezultat în urma arderii. Cu
această ocazie s-a prefigurat crearea
unei  posibile organizaţii de pompieri
voluntari din rândul elevilor, sub denu-
mirea „Prietenii pompierilor”, perspec-
tivă care le-a înflăcărat deja imaginaţia.

Ultima parte a lecţiei s-a desfăşurat
în aer liber, în jurul autospecialei cu
care Serviciul a fost dotat, pentru a face
faţă tuturor situaţiilor de luptă cu focul.
Nimic nu a fost trecut cu vederea în
ceea ce priveşte dotarea acestei autos-
peciale. A fost deschisă fiecare uşiţă, vi-
zitatorii admirând ordinea desăvârşită
în care stau aliniate toate obiectele ne-

cesare stingerii unui incendiu. 
Pentru a le face o bucurie copiilor,

domnul Crăiniceanu a aprobat chiar in-
stalarea la volanul autospecialei a unui
elev, pentru a fi fotografiat. Lecţia a luat
sfârşit cu fotografia de grup, care să le
amintească elevilor vizitatori de aceste
momente nepreţuite, în care au învăţat
cât de importantă este lupta pentru
viaţă. 

Marieta DENEŞ

Plantări de pomi de Ziua Pădurii
Ziua Mondială a Pădurii este sărbătorită în întreaga

lume de peste 30 de ani. Această acţiune are ca scop con-
ştientizarea importanţei  pe care o are Aurul Verde pentru
om şi animale - să trăim în armonie într-un mediu sănătos,
cu aer curat. Aşadar, în cinstea acestei zile, echipa verde,
formată din inst. Cosmina Mărguş şi prof. Andreea Ghibir-
dic, împreună cu  copiii grupei mijlocii de la Grădiniţa P.P.
Chişoda, au sărbătorit Ziua mondială a pădurii prin planta-
rea de pomi fructiferi în curtea grădiniţei, aceasta fiind una
din activităţile cuprinse în cadrul proiectului naţional ”Şcoli

pentru un viitor verde”. Pădurea are un rol foarte important
în păstrarea echilibrului din natură. Ea contribuie la îm-
prospătarea aerului, oferă adăpost şi hrană multor vieţui-
toare. Rădăcinile copacilor fixează solul, împiedicând
alunecările de teren. Lemnul este o materie primă de mare
valoare. El este folosit în construcţii, la fabricarea mobilei,
a hârtiei, a instrumentelor muzicale. Tăierea necontrolată a
pădurilor duce la modificarea climei şi face natura mai să-
racă. De aceea, anual, lucrătorii forestieri plantează puieţi,
completând golurile din păduri. Tăierea unui brad durează
un minut, dar ca să ajungă la maturitate, bradului îi sunt ne-
cesari 60-80 de ani. (V.T.)

În vizită la S.V.S.U. Giroc



+NICOLAE
Din mila lui Dumnezeu arhiepiscop al Ti-

mişoarei şi mitropolit al Banatului

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptmărito-
rilor creştini din cuprinsul Arhiepiscopiei Ti-

mişoarei, har, milă şi
pace de la Dumnezeu
Tatăl şi de la Domnul
nostru Iisus Hristos!

„Aceasta este ziua
pe care a făcut o Dom-
nul să ne bucurăm şi să
ne veselim întru ea“
Cinstiţi credincioşi şi

credincioase,
Recunoscă toa re

mulţumire aducem Atot-
puternicului Dumnezeu
că S-a milostivit spre

noi şi ne-a ajutat să ajungem din nou la „sărbătoa-
rea sărbătorilor“, la praznicul cel mare al Învierii
Domnului nostru Iisus Hristos, ori cum obişnuim
să-l numim: Sfintele Paşti. Însăşi numirea de Paşti
înseamnă trecerea de pe pământ la cer, din moarte
la viaţă, din robia păcatului la mântuire, din întu-
neric la lumină. Bucuria noastră cu acest prilej este
cu atât mai mare cu cât din învierea Domnului cu-
noaştem „câte sunt adevărate, câte sunt de cinste,
câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt vred-
nice de iubire, câte sunt cu nume bun“ (Filipeni 4,
8). Tot de aici înţelegem că firea noastră cea stri-
cată de păcat a fost ridicată şi înnoită prin jertfa şi
învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Nădejdea
care izvorăşte din învierea Domnului, din biruinţa
vieţii asupra morţii, nădejdea care încălzeşte şi lu-
minează sufletul nostru, care a dat curaj Sfinţilor
Apostoli în răspândirea sfintei Sale învăţături, este
învierea cea de obşte, cum spune şi Sfântul Apos-
tol Pavel: „Acum Hristos a înviat din morţi, fiind
pârga învierii celor adormiţi. Că de vreme ce
printr-un om a venit moartea, tot printr-un om şi
învierea morţilor. Şi precum întru Adam toţi mor,
aşa şi întru Hristos toţi vor învia“ (I Corinteni 15,
20–22). Învierea Mântuitorului ne dă tuturor celor
ce credem şi mărturisim sfânta Sa învăţătură
convingerea că la fel vom învia şi noi când va veni
Domnul „cu mărire să judece viii şi morţii“.
Moartea pentru bunul creştin este doar o trecere de
la viaţa aceasta pământească şi trecătoare la viaţa
cea veşnică, aşa încât ea nu mai înfricoşează pe ni-
meni. (…)

Dreptmăritori creştini şi creştine,
Din cele arătate înţelegem că lumina pe care

ne-a adus o Hristos reprezintă o călăuză şi un aju-
tor pentru viaţa de fiecare zi. Tot El ne-a spus: „Eu
sunt lumina lumii, cel ce vine după Mine nu va
umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii“ (Ioan
8, 12). Ferice de noi dacă în sufletul nostru se va
zămisli credinţa că cele spuse de Domnul Dumne-
zeu şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos se vor îm-
plini. Să ne silim aşadar, la „acest praznic al
praznicelor şi sărbătoarea sărbătorilor“, la „Paştile
lui Dumnezeu cele mântuitoare“, să arătăm prin
faptele noastre că această neasemuită sărbătoare
„una a praznicelor împărăteasă şi doamnă“ pentru
noi creştinii este o lege morală după care să ne
depănăm firul vieţii celei pământeşti şi să rugăm
pe Dumnezeu ca totdeauna să împlinim numai
fapte bune, plăcute lui Dumnezeu şi semenilor.

Să nu uităm a ruga pe Dumnezeu Cel care „ne-
a trecut din moarte la viaţă“, să-şi reverse sfânta
Sa binecuvântare şi darurile Sale cele bogate peste
noi şi familiile noastre, peste întreg poporul şi
peste scumpa noastră ţară în care se preamăreşte
numele lui Dumnezeu.

De praznicul Sfintelor Paşti, vă urez tuturor
din adâncul sufletului sănătate deplină şi viaţă în-
delungată, împărtăşindu-Vă fiecăruia arhiereşti bi-
necuvântări.

Hristos a înviat!
Al vostru către Bunul Dumnezeu totdeauna

rugător,
+Nicolae

Arhiepiscopul Timişoarei 
şi Mitropolitul Banatului

Iubiţi credincioşi,
Hristos a înviat! Ziua de Înviere

este culminarea Săptămânii Patimilor.
Această săp tămână nu a marcat în

mod profund numai existenţa pămân-
tească a Mân tuitorului, ci şi vieţile uce-
nicilor săi. Dacă în ziua de Florii ei sunt
prietenii apropiaţi ai celui mai popular
om din Ierusalim, pe măsură ce tensiu-
nea dintre Isus şi liderii acelei vremi
creşte, la fel sporeşte şi confuzia uceni-
cilor. Urmează terorizanta judecată,
condamnarea şi răstignirea Lui. În urma
tuturor acestor evenimente traumatice,
angoasa, confuzia, durerea lor atinge
apogeul când, în întâia zi a săptămânii,

Maria Magda-
lena le aduce
vestea că
Domnul este
viu şi vrea să îi
în tâ lnească .
Câtă lumină!
Ce speranţă
nouă! Un înce-
put nou, glo-
rios! Învierea
produce o
transformare

radicală în vieţile ucenicilor. Confuzia
dispare şi este înlocuită de o dragoste,
un devotament şi o ascultare cu totul
noi. În înviere ei L-au recunoscut ca Fiu
al lui Dumnezeu, Mântuitorul şi Dom-
nul vieţii lor. 

Experienţa ucenicilor din
Săptămâna patimilor recapitulează,
într-un sens, întreaga noastră existenţă
umană. Ne aminteşte de momentele
noastre de extaz nerealist şi dezamăgire
profundă, de îndoială, descurajare,
neîncredere, apatie, trădare, de toate
suişurile şi coborâşurile vieţii noastre
de credinţă. Ca urmare a dimineaţii în-
vierii, puterea care L-a ridicat pe Isus
din morţi este la dispoziţia noastră pen-
tru a ne ierta ezitările şi trădările, pen-
tru a ne vindeca durerile şi dezamăgirile
şi pentru a ne transforma în oameni sfi-
nţi care să trăiască practic învăţătura
Domnului Isus. 

Dorinţa şi rugăciunea noastră pen-
tru fiecare credincios este ca puterea
fără de margini a Învierii să se mani-
feste din plin în vieţile noastre ale tutu-
ror, astfel încât să trăim în conformitate
cu învăţătura Domnului Isus Hristos o
viaţă de adâncă slujire şi dedicare.

Pastor Petru Bulica
Biserica Creştină Baptistă Nr. 1

Betel Timisoara

Mesaje cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Învierii Domnului
Mesajul Excelenţei Sale Martin

ROOS, episcop de Timişoara, cu ocazia
Solemnităţii Învierii Domnului – Sfin-
tele Paşti  2011

Iubiţi fraţi şi surori în Cristos!
Cea mai importantă solemnitate a cre-

ştinătăţii este Paş-
tele: acest mo ment
prin cele trei zile
ale sale: Vinerea
Mare (numită
uneori şi Vinerea
neagră), Sâmbăta
Mare şi Dumi-
nica Paştelui
constituie punc-
tul culminant al
anului liturgic.
Cele trei zile
marchează fap-

tele esenţiale ale răscumpărării şi mântui-
rii noastre, acele evenimente care sunt de
fapt determinante pentru viaţa noastră per-
sonală şi spre care tinde cu ardoare spe-
ranţa din sufletul fiecăruia. 

Crucea este mai întâi de toate semnul
suferinţei. Este cea mai înfricoşătoare
unealtă de tortură pe care omul a putut-o
inventa vre-o dată, iar aceasta pentru a-şi
chinui aproapele şi pentru a-l da morţii.
Încă din vechime ea a fost concepută ca o
bucată de lemn aducătoare de chin şi de
moarte şi care se constituia într-un simbol
al răului şi al blestemului, fiind rezervată
reprezentanţilor celei mai de jos dintre cla-
sele sociale. Deja în Vechiul Testament oa-
menii se raportau la acest mod de gândire:
„Blestemat este acela care atârnă pe lemn“
(cf. Deut. 21, 23).

Pe Mântuitorul Cristos oamenii L-au
condamnat la moartea pe cruce, iar prin
aceasta „a fost numărat printre cei nele-
giuiţi“ (Is 53, 12), El fiind „osândit la o
moarte ruşinoasă, căci, după vorba lui,
Dumnezeu va avea grija de El.“ (cf. Car-
tea Înţ. 2, 20). Dar pentru că El s-a încre-
zut în Dumnezeu şi L-a numit pe Acesta
drept Tată al Său, atunci Acesta să aibă
grijă de El. Dacă este El cu adevărat Fiul
lui Dumnezeu, atunci nu-i rămâne decât
să se dea acum jos singur de pe
cruce…(cf. Cartea Înţ. 2,10; Mt 27, 39-
44). De cuvinte de ocară şi de batjocură
nu a dus lipsă şi, după cum observăm, oa-
menii timpurilor lui Isus s-au priceput
foarte bine să facă acest lucru!

Prin Cristos însă, lemnul Crucii a de-
venit noul Pom al Vieţii, semnul bleste-
mului s-a transformat în simbolul
speranţei: „Ei vor privi la Acela pe care L-
au pironit pe cruce“ (cf. Sam 12, 10), căci
El este servitorul lui Dumnezeu, despre
care spune profetul că „îi face pe cei mulţi
drepţi“ (Is 53, 11). De aici, pe bună drep-
tate, cântă Sfânta Biserică în textul ei li-
turgic din Prefaţa Sfintei Cruci: „De la
pomul grădinii Paradisului ne-a venit
moartea, de la pomul Crucii a venit viaţa,
prin Cristos, Domnul nostru. (…)

Pentru aceste zile ne-au fost spuse
toate acestea, deoarece sărbătorim miste-
rul mântuirii noastre mai ales prin frânge-
rea pâinii şi prin ascultarea învăţăturii
apostolilor (cf. Fap. Ap. 2,42). Calea lor,
pe care au urmat-o cu credinţă statornică
mergând înaintea noastră, este şi calea
noastră – de la suferinţă şi cruce, prin în-
credere şi îndrăzneala credinţei – la bucu-
ria Învierii. Tot la fel ne rugăm şi noi, de
fiecare dată când celebrăm Euharistia, cu
cuvintele apostolului Paul: „Moartea Ta o
vestim Doamne, şi învierea Ta o mărturi-
sim, până când vei veni! “ (cf. 1 Cor 11,
20; Rugăciunea Euharistică).

Această credinţă să o întărească în noi
Dumnezeul Cel întreit, Tatăl, Fiul şi Sfân-
tul Duh! 

+ Martin
Episcop de Timişoara

ALEXANDRU
Din mila lui Dumnezeu
şi graţie Sfântului Scaun Apostolic al

Romei, Episcop român unit, greco-catolic, al
Eparhiei Lugojului

Onoratului cler şi iubitului popor credin-
cios har, binecuvân-
tare şi mântuire de la
Dumnezeu-Tatăl şi de
la Domnul nostru Isus
Cristos

Cristos a înviat!

Iubiţi fraţi întru
preoţie şi iubiţi 

credincioşi,

Adevărat a înviat!
Aşa cum au mărtu-

risit discipolii care L-au văzut pe Învăţătorul lor
plin de viaţă, după ce L-au văzut murind pe
Cruce, Cristos este într-adevăr înviat !

Învierea Sa nu este o simplă părere, o opinie,
o interpretare ci este o realitate, un adevăr; apa-
riţiile lui Isus au demonstrat realitatea Învierii
Sale.

Învierea Domnului este un fapt fundamental
al credinţei noastre. Sfântul Pavel a afirmat cu
claritate: „Dacă Cristos n-a înviat, zadarnică este
atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi
credinţa voastră” (conform 1 Corinteni 15,14).
Corintenilor le mai spune: „Căci v-am dat, întâi
de toate, ceea ce şi eu am primit, că Cristos a
murit pentru păcatele noastre după Scripturi; şi
că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, după
Scripturi; şi că S-a arătat lui Chefa, apoi celor
doisprezece; în urmă S-a arătat deodată la peste
cinci sute de fraţi, dintre care cei mai mulţi trăi-
esc până astăzi, iar unii au şi adormit; după aceea
S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor”
(conform 1 Corinteni 15, 3-7).

Această mărturisire a comunităţii primitive
privind Învierea este de mare valoare; ne este
oferită ca o mărturie esenţială a vieţii şi în-
văţăturii Bisericii. Acestea fac aluzie la apariţii
care nu sunt scrise în textele evanghelice, cum
este această apariţie la mai mult de cinci sute de
fraţi. Apariţiile lui Cristos înviat au fost mai nu-
meroase decât cele consemnate în Evanghelie.

Din multitudinea apariţiilor care au început
cu a treia zi după moartea Sa, Isus S-a arătat viu
în trupul Său, trupul care a fost răstignit.

Este adevărat că nimeni nu a fost martor
exact în momentul trecerii de la moarte la viaţă.
Dar nimeni nu ar fi putut vedea această trecere
cu ochi trupeşti.

Cristos nu a trecut din moarte la o nouă viaţă
terestră, ci din moarte la viaţă cerească, o formă
invizibilă, pe care nu o putem observa. Trupul
Domnului s-a aflat în mormânt dar după mo-
mentul învierii s-a constatat dispariţia trupului.

Iubiţii mei fii sufleteşti, iubiţi credincioşi,
Astăzi sunt Sfintele Paşti! Astăzi a înviat

Cristos din morţi şi ne-a izbăvit de moarte, de
robia păcatului şi de osânda iadului.

Astăzi iadul a fost golit şi raiul s-a deschis.
Astăzi îngerii cântă împreună cu oamenii biru-
inţa vieţii asupra morţii. Astăzi şi noi cu toţii să
ne veselim împreună cu Biserica lui Cristos că
nu mai suntem sub legăturile morţii şi ale în-
tunericului. Să lepădăm, dar, întristarea şi rău-
tatea şi grijile cele trecătoare, că Cristos a înnoit
lumea prin Înviere.

Deci, să ne bucurăm, mulţumind lui Dum-
nezeu că ne-a învrednicit să ajungem Sfintele
Paşti şi în anul acesta şi să cântăm cu bucurie
această frumoasă cântare: „Ziua Învierii! Şi să
ne luminăm cu prăznuirea, şi unul pe altul să ne
îmbrăţişăm. Să zicem: fraţilor şi celor ce ne
urăsc pe noi; să iertăm toate pentru Înviere”.

Sărbători fericite!
Cristos cu adevărat a înviat!
Harul Domnului nostru Isus Cristos şi dra-

gostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfân-
tului Spirit să fie cu voi, cu toţi. Amin!

ALEXANDRU
Episcop de Lugoj

Învierea Domnului Isus Cristos este
mesajul central al Sărbătorii Paştilor şi
una dintre cele mai imporante pietre de
temelie ale credinţei. Va loarea şi semni-
ficaţia învierii cons tau în faptul că
mântuirea şi veşnicia noastră depind de
acest măreţ act al lui Dumnezeu prin
care avem dovada incontestabilă că

Cristos  este
singurul Mân-
tuitor şi
Domn. 

Dorim ca
bucuria învie-
rii să vă
umple inimile
şi vieţile ase-
meni ucenici-
lor care în
dimineaţa în-
vierii ajunşi la

mormântul gol, au primit măreaţa veste
a îngerilor: „Nu este aici, a înviat !”.

În numele tuturor credincioşilor
Bisericii Penticostale ELIM Timişoara,
vă doresc să aveţi parte de bucuria cu-
noaşterii personale a Mântutorului În-
viat care vă duce la o viaţa
binecuvântată, vă aduce pace în suflet
şi face ca sărbătoarea Paştilor să fie
una deosebită şi plină de semnificaţie. 

Vă dorim un Paşte Fericit!
Pastor Dumitru Moţ



«În glas de toacă» ne rugăm,
Cu toţii-n «Săptămâna Mare»

Durerile să le-alungăm
Să fim curaţi la «Înălţare»!

Răsună toaca la Giroc
Răsună toaca strămoşească

Să se audă-n orice loc
Şi-n orice casă creştinească.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului
Părinte Mitropolit Nicolae Corneanu, al
Mitropoliei Banatului, în colaborare cu
Centrul de Cultură şi Artă Timiş şi cu spri-
jinul Consiliului Judeţean Timiş Primăra
Giroc a organizat marţi, 19 aprilie 2011, a
patra ediţie a Festivalului de toacă în Banat,
care s-a desfăşurat în grădina de vară a
căminului cultural din Giroc.

Toaca este o rugăciune adusa lui Dum-
nezeu, marcând trecerea de la timpul coti-
dian la timpul liturgic. Bătută la diverse
ore, toaca punctează timpul de peste zi,
chemând la rugăciune şi slujbă. Atât creşti-
nii din lume, cât şi călugării, cunosc sune-
tul bătutului în toacă, care îi cheamă zilnic
la rugăciune. Baterea în toacă, înainte de
începutul slujbei, cheamă pe toţi creştinii
în Biserică.

Toaca însemna la început mijlocul cel
mai simplu şi mai uşor de a chema pe creş -
tini la sfintele slujbe, îndeplinind acest rol
atunci când clopotele nu existau încă în cul-
tul creştin. În ritm de toacă şi-au potrivit
creştinii paşii în primele secole, astfel încât
şi în Biserica Ortodoxă Română s-a păstrat
acest instrument străvechi, cu o bogată
semnificaţie spirituală.

Toaca nu este o creaţie pur estetică sau
culturală, ci ea este un text liturgic cuprins
într-un act liturgic, este o rugăciune, un
mijloc de înălţare a omului la Dumnezeu,
este cea care marchează trecerea de la tim-
pul cotidian la timpul liturgic. Cântecul toa-
cei face legătura între pământ şi cer, între
uman şi divin, între ceea ce se cunoaşte şi
ceea ce nu se cunoaşte.

Legătura între pământ şi cer, între uman şi divin

Rugăciune prin sunet de toacă şi de clopot
Biserica Ortodoxă păstrează toaca, folosind-o ca pe o rugăciune curată a naturii, înălţate

lui Dumnezeu, printr-o bucată de lemn. Cultul liturgic este punctat de sunetul toacei şi al
clopotului. Toaca vesteşte creştinilor începutul celor Şapte Laude Bisericeşti, al Sfintei 
Liturghii şi al unor Ierurgii. Creştinul, atunci când loveşte lemnul toacei cu ciocănelul de
lemn, e dator să spună în sine o scurtă rugăciune: “Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui 
Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul.”

Bătaia în toacă se face în mod ritmic şi cu multe întorsături muzicale, după măiestria
celui ce o bate. Toaca se bate în mai multe feluri, în mai multe locuri şi cu mai multe ros-
turi. 

Toaca mare de lemn, aşezată în clopotniţă sau în curtea bisericii, se bate singură sau în
combinaţie cu clopotul. Toaca nu înlocuieşte clopotul, prin urmare ele pot fi folosite în
acelaşi timp. Astăzi, în cele mai multe dintre biserici se obişnuieşte baterea acetora în trei
stări, adică în mod alternativ: toaca, apoi clopotele, de trei ori fiecare.

Prin binecuvântarea Mitropolitului Banatului, Nicolae Corneanu
“Festivalul «În glas de toacă», ajuns, iată, la cea de-a patra ediţie, este unul care s-a

impus în această zonă şi nu numai. Aşa cum preconizam, cu fiecare an care trece, suntem
tot mai mulţi participanţi la manifestarea aceasta. Mă bucur că printre concurenţi sunt foarte
mulţi copii. E important ca tânăra generaţie să ducă mai departe tradiţiile din străbuni”, a
spus, în deschidere, primarul Iosif-Ionel Toma.

“Acest festival de la Giroc este deja unul consacrat. El arată în aceste zile premergătoare
Sărbătorii Învierii Domnului nostru Iisus Hristos că toaca este un simbol al durerii, dar şi
al bucuriei. Bătutul toacei aminteşte de cuiele bătute în mâinile şi picioarele Domnului nos-
tru Iisus Hristos. Aşadar, toaca e o chemare la rugăciune, este chemarea la Înviere”, a spus
preotul Zaharia Pereş, consilierul pe probleme culturale al Mitropoliei Banatului. Acesta a
transmis participanţilor şi spectatorilor binecuvântarea Înalt Prea Sfinţiei Sale Nicolae, Mi-
tropolitul Banatului, ca şi pe cea a Prea Sfinţiei Sale Arhiepiscopul Paisie Lugojanu. Apoi,
împreună cu întreaga asistenţă, preotul Zaharia Pereş a rostit rugăciunea Tatăl nostru. La fes-
tival au fost prezenţi preoţii Emil Paven, de la Recaş, Ioan Mermeze, de la Ghiroda, şi
Adrian Chermeleu, preotul paroh al parohiei I Giroc.

Cea de-a IV-a ediţie a festivalului «În
glas de toacă» a debutat cu o premieră: pri-
mul moment, unul de percuţie şi cor, a apar -
ţinut coralei Giroceana, dirijată de Mircea
Sturza, grupului de percuţionişti condus de
Alina Cuibariu-Jumugă şi actorului Benone
Viziteu, de la Teatrul Naţional Timişoara, care
a lecturat mai multe citate din Sfânta Evan-
ghelie, cu referire la Săptămâna Patimilor şi
la Înviere. Au participat 33 de copii, exact câţi
ani a trăit pe pământ Iisus Hristos, acelaşi sim-
bol fiind reprezentat şi de cele 33 de toace de
la Giroc. Regia momentului a fost asigurată
de Mirela Puia.

Festivalul «În glas de toacă» a continuat
apoi cu tocaşii din Topolovăţu Mare, după
care Elena Timoariu a cântat o priceasnă. Au
mai fost prezenţi cu momente în festival to-
caşii de la Urseni şi Foeni, cei de la Recaş şi
Ghiroda, precum şi corul bisericesc de la Du-
deştii Noi, condus de Aurel Safta, din care nu
au lipsit primarul comunei, Alin Nica, şi preo-
tul paroh al comunei Dudeşti, Florea Gaşpar.
Cel mai tânăr tocaş participant la ediţia a IV-
a a Festivalului «În glas de toacă» a fost An-
drei Iancu, în vârstă de doar şase ani, din
Parohia Ortodoxă Plopi Timişoara. Recitalul

lui a smuls ropote de aplauze din partea spec-
tatorilor. Momentele următoare au aparţinut
corului Parohiei numărul 1 Giroc, dirijat de
Codruţa Tomescu, după care a urcat pe scenă
corala Giroceana, dirijată de Mircea Sturza.
Participanţilor li s-au înmânat diplome, mani-
festarea bucurându-se de o numeroasă asis-
tenţă. Organizatorii au pregătit pentru cei
prezenţi câteva mii de sarmale de post, cozo-
naci şi apă minerală. Festivalul s-a încheiat cu
un dialog al toacelor purtat între reprezentan-
tul Mitropoliei Banatului, consilierul mitro-
politului, Zaharia Pereş, şi primarul comunei
Giroc, Iosif-Ionel Toma.

Anton BORBELY
Vasile TOMOIAGĂ

Răsună toaca la Giroc



Clubul de fotbal juvenil Dole Flonta
organizează prima ediţie a turneului in-
ternaţional “Giroc junior”, dedicat copi-
ilor născuţi în anul 1998. Competiţia va
avea loc în zilele de 30 aprilie şi 1 mai,
pe stadionul Unirea din comuna
noastră. Participă opt echipe, care vor fi
împărţite în două grupe: Grupa A – Dole
Flonta Giroc, LPS Banatul Timişoara,
UT Arad, Radnicki (Serbia); Grupa B:

Poli Timişoara, Atletico Arad, Reşiţa,
CFR Timişoara. Ioan Flonta, patronul şi
preşedintele clubului girocean, vrea ca
această competiţie să devină una tradi-
ţională pentru Giroc, un mod potrivit
pentru copii de a se întrece pe terenul
de fotbal, dar şi pentru a lega prietenii.
Despre turneu şi despre clubul pe care îl
conduce am stat de vorbă cu Ioan Flonta
cu câteva zile înainte de competiţie,
când se afla în «focurile» organizării.
Echipa de copii născuţi în anul 1998 de
la clubul girocean se află în acest mo-
ment pe locul doi în campionatul ju-
deţean de juniori, într-o întrecere în care
sunt angrenate 13 cluburi. Rezultatele
bune din campionat le dau speranţe
celor care se ocupă de aceşti copii – pe
lângă Ioan Flonta este vorba despre an-
trenorul Ionuţ Cora, directorul tehnic

Ioan Nichici şi organizatorul de compe-
tiţii Velemir Sporin. Spectatorii care
aleg să petreacă două zile la arena de
fotbal în weekendul următor vor avea
parte, asigură organizatorii, de un spec-
tacol de ţinută.

Programul turneului
Giroc Junior 2011
Sâmbătă, 30 aprilie: ora 9: Dole

Flonta – LPS Banatul; ora 10: Poli – At-
letico Arad; ora 11,20: UTA – Radnicki;
ora 12,30: Reşiţa – CFR; ora 13,40:
UTA – Dole Flonta; ora 14,50: Poli –
Reşiţa; ora 16: LPS Banatul – Radnicki;
ora 17,10: Atletico Arad – CFR; ora
18,20: Dole Flonta – Radnicki; ora
19,30: Poli – CFR.

Duminică, 1 mai: ora 9: LPS Ba-
natul – UTA; ora 10,10: Atletico Arad –
Reşiţa; ora 11,20: Locul 1 din Grupa A
– Locul 2 din Grupa B; ora 12,30: Locul
2 din Grupa A – Locul I din Grupa B;
ora 13,40: Locul 3 din Grupa A – Locul
3 din Grupa B; ora 14,50: Locul 4 din
Grupa A – Locul 4 din Grupa B.

Finala mică, pentrul locul trei,
este programată de la ora 16, iar fi-
nala mare – de la ora 17,10.

Participanţilor li se vor oferi cupe şi
medalii care să le reamintească de pre-
zenţa la prima ediţie a turneului inter-
naţional «Giroc junior». În 30 aprilie şi
1 mai sunt aşteptaţi la Giroc peste 200
de oaspeţi. (A.B.)

Turneul internaţional de fotbal 
“Giroc junior”, la prima ediţie

Sărbătoritul zilei

Cu câteva zile înainte de a intra pe
teren la meciurile turneului inter-
naţional «Giroc junior», mai precis
miercuri, 20 aprilie, atacantul grupei
’95 a clubului Dole Flonta, Ciprian
Curelaru, a împlinit 13 ani. Prilej
numai bun de a-i ura tradiţionalul «La
mulţi ani» şi de a-i dori să ajungă un
fotbalist aşa cum îşi doreşte. Povestea
fotbalistică a lui Ciprian a început în
urmă cu trei ani. Copilul din Bucovăţ,
ambiţios şi hotărât, a jucat mai întâi la
piticii lui Electrica. Atunci când an-
trenorul Cora a venit la Giroc, Ciprian
l-a urmat. Acum, de câte ori are an-
trenamente, vine, singur, cu autobuzul
sau maşina de ocazie, la Giroc. Do-
rinţa aprinsă de a ajunge fotbalist ade-
vărat i-a uimit pe antrenorii şi
conducătorii de la Flonta. Toţi au
numai cuvinte de laudă despre ata-
cantul firav acum, dar care marchează
aproape de fiecare dată când intră pe
teren. Ciprian Curelaru îl are ca idol
pe argentinianul Messi, însă vrea să
îmbrace, când va fi mare, tricoul echi-
pei-fanion a Banatului, Poli Ti-
mişoara.

Chişoda a 
îngenuncheat-o

pe Poli!

O nouă victorie pentru CS FC
Chişoda, 3-0 (2-0) în faţa grupării
poliste FC Politehnica 2002 Timi -
şoara în cadrul ligii a patra a Diviziei
D Timiş, într-un joc disputat în etapa
a 25-a! Golurile echipei noastre au
fost marcate de Abu Lebda, Bucure
şi Lupulescu. Acest rezultat, în faţa
«copilului mai mic al lui Marian
Iancu», aşa cum îi place preşedinte-
lui Alin Rus să numească divizionara
D a lui Poli, coroborat cu cel înregis-
trat în deplasarea de la Dragşina,
unde Chişoda s-a impus la limită, 2-
1, creează premisele unui atac final
asupra primului loc al ierarhiei. Să
nu uităm, Chişoda este campioana
en-titre a Diviziei D Timiş, o carte de
vizită care se cere respectată.

A. BORBELY

CUPA DE PRIMĂVARĂ
– Geoagiu Băi – 11-13 Martie 

(concurs interjudeţean
juniori)

Din Comuna Giroc au
participat 6 elevi şahişti, din-
tre care 5 (!) s-au întors acasă
cu premii! Este vorba despre
Daria Georgiu, cu locul I la
fete 8 ani, Alexandra Paras-
chiv, locul II la fete 10 ani, Ro-
bert Matiş, locul II în
clasamentul general şi locul I
la băieţi 14 ani, Robert Perţe,
locul III la băieţi 14 ani, Alina
Grozoni, locul III la fete 8 ani.
Singurul care a „ratat”, de data
aceasta, având doar locul X în
clasamentul general, a fost Paul
Paraschiv.  

MEMORIALUL „PIUS
BRÂNZEU” – Timişoara –

19-20 Martie
(concurs interjudeţean)

TURNEUL GENERAL până la vârsta de 10 ani (băieţi + fete) a fost câştigat, de
o manieră categorică, de către micul şahist din Giroc, Paul Paraschiv (elev în clasa
a II-a). Nici ceilalţi şahişti din Comuna Giroc nu s-au lăsat mai prejos: Alexandra Pa-
raschiv a ocupat locul I la fete  până în 10 ani, Daria Georgiu s-a clasat pe locul I la
fete până în 8 ani, Robert Matiş (Chişoda) a ocupat locul II la categoria băieţi 13-14
ani, Alina Grozoni (Chişoda) s-a clasat a doua la F8 (fete 8 ani), iar Cornelia Dumi-
trache a obţinut locul III la aceeaşi categorie. 

TROFEUL „CARAŞ SEVERIN” – REŞIŢA – 26-27 Martie 
(concurs interjudeţean)

A fost un concurs cu un număr mare de participanţi, dedicat copiilor şi juniorilor
până în 12 ani inclusiv, la care Comuna Giroc a fost reprezentată de 6 jucători. Daria
Georgiu a ocupat locul I la fete 8 ani, Paul Paraschiv a ocupat locul III la băieţi 10
ani, Alexandra Paraschiv a ocupat locul V la fete 10 ani, Alboni Dean s-a clasat pe
locul V la băieţi 12 ani. (C.M.)

PRIMĂVARA ŞAHISTĂ GIROCEANĂ – 2011Rezultate sportive
ale elevilor giroceni

Olimpiada Naţională a Sportului Şco-
lar (O.N.S.S.), organizată de Inspectoratul
Şcolar Judeţean Timiş, s-a desfăşurat în
acest semestru la diferite secţiuni sportive:
fotbal, handbal, tetratlon, rugby tag, şah,
cros etc. Profesorii de educaţie fizică de la
Şcoala cu clasele I-VIII Giroc, Boris 
Babici şi Sorin Stoica, au pregătit şi înso-
ţit elevii noştri la diferite competiţii ale
O.N.S.S. Astfel, echipa de fotbal a şcolii
girocene s-a clasat pe locul IV la etapa
desfăşurată la Moşniţa Nouă, pentru
zona Timişoara Sud. Locul III a fost ob-
ţinut de echipa de rugby tag Giroc-Chi-
şoda la etapa judeţeană a O.N.S.S.,
desfăşurată la data de 11 martie. În echipa
de rugby sunt cuprinşi elevii Claudiu 
Baniaş şi Ionuţ Gruiţa din clasa a VII-a.
O altă competiţie sportivă la care au parti-
cipat elevii giroceni a fost Crosul Primă-
verii ce a avut loc în 2 aprilie, la Pădurea
Verde. Alături de aproximativ 200 de elevi
din şcolile timişene, Girocul a fost repre-
zentat de: Răzvan Rămneanţu – clasa a VI-
a, Claudiu Baniaş şi Fekete Cătălin – clasa
a VII-a. Deşi au participat pentru prima
dată la o asemenea competiţie, elevii noştri
s-au clasat astfel: Fekete Cătălin - locul 4;
Claudiu Baniaş – locul 8 şi Răzvan 
Rămneanţu locul 12. Această participare
i-a ambiţionat pe cei trei elevi care îşi pro-
pun ca în viitor să se numere printre primii
câştigători.

Melentina COSTA



Ba, al meu e mai frumos!

Andreea POPESCU GRINDEANU
din Giroc, 1 an

Denis Andrei CIOBANU
din Giroc, 4 ani şi jumătate

Denis Andrei STĂNCULEANU
din Chişoda, 3 ani

Denis FILIMON
din Giroc, 6 ani

Am de vânzare 1 ha teren arabil în Giroc,
accept schimb cu o casă, plătesc eventual

diferenţa. Tel 0747542873  sau
0767295417 “

Bărbaţii de 17-28 de ani posesori de iPhone domină in-
ternetul mobil din România. Aceştia sunt cei mai interesaţi
de acest serviciu în ţara noastră, majoritatea având studii
superioare şi venituri între 1.000 şi 4.000 de lei, potrivit sta-
tisticilor trafic.ro.

Demografic, bărbaţii utilizează mai mult internetul
mobil decât femeile – 85,3% versus 13,7%. Între aceştia
predomină cei cu studii superioare (64%) sau medii
(31,1%). Majoritatea sunt tineri cu vârste de 17-28 de ani
(52,7%), fiind urmaţi de grupele de vârsta 29-40 de ani
(33,6%) şi 40-60 de ani (13,4%). Utilizatorii de net pe
mobil pe site-urile din România reprezintă aproximativ 2%
din totalul celor ce navighează printre www.

Cele mai utilizate smartphone-uri pe piaţa de la noi
sunt: • iPhone-ul, cu o pondere de 54%, dintre care mode-
lele cele mai folosite sunt iPhone classic, iPad şi iPod Touch
• Nokia (18%) – cele mai populare modele fiind N95, N96
şi 97, E63, E71, E72, Nokia 5230, Nokia 5800. • HTC (7%)
– seria Desire, Wildfire, HD2, Hero, Espresso, Touch Dia-
mond. • Samsung (6%) – utilizatorii de Samsung preferă
modelele Galaxy S, Galaxy Tab, Galaxy 5 şi SGH-U800. •
Blackberry (6%) – preferatele internauţilor sunt Blackberry
9700, 9500, 8500.

Smartphone-urile preferate de utilizatorii români sunt

dotate cu touch screen şi folosesc îndeosebi browser-ul Sa-
fari, Android Webkit, BlackBerry, Opera Mini, Nokia sau
Opera.

De asemenea, cea mai utilizată reţea de internet mobil
în ţara noastră este Orange, secondată de Vodafone şi Cos-
mote. Cât despre tipul reţelelor folosite, cele 3G reprezintă
61%, în timp ce Wi-Fi-ul reprezintă 39%. 2 % dintre utili-
zatori de internet folosesc într-o zi ambele tipuri de reţele .

Traficul de pe mobile se realizează în special în cursul

dimineţii,. Astfel 4% din traficul zilnic pe mobile se întam-
plă între orele 8-9 dimineaţa. În acelaşi interval, desktop-
urile generează un trafic de doar 0,8% din traficul zilnic.
Internetul pe mobil este accesat în cursul zilei de acasă, în
mişcare, la cumpărături sau la locul de muncă, fiind intere-
saţi de domenii ca: • ştiri şi mass-media; • afaceri şi comerţ;
• divertisment; • auto&moto; • comerţ electronic.

Conform aceloraşi statistici, posesorii de mobile petrec
mai puţin timp pe un site (214 secunde) şi vizitează 1,5 site-
uri pe zi decât un utilizator de computer, care stă pe un sin-
gur site aproximativ 300 secunde, accesând zilnic 3,25
site-uri.

Principalele 100 de cuvinte cheie pentru search repre-
zintă 8% din volumul de cautări efectuate pe mobil şi 16%
din cautările pe desktop-uri. Pe mobile, 42% din traficul ge-
nerat este direct, comparativ cu doar 25% din cel de pe des-
ktopuri. În ceea ce priveşte search-ul, principalele 100 de
cuvinte cheie reprezintă 8% din volumul de cautări efec-
tuate pe mobil şi 16% din cautările pe desktop-uri. În ma-
terie de cautări navigaţionale, acestea reprezintă 27% din
primele 100 de cautări pe mobil şi 37% din 100 de cautări
pe desktop.

Gabriel TOMESCU

Internetul mobil în România

Sfânta treime
Un om simplu călătorea pe un drum de ţară,

în tovărăşia unui preot. Vorbind ei despre una,
despre alta, omul şi-a arătat o nedumerire:

- Părinte, nu pot înţelege cum de în Sfânta
Treime sunt trei Persoane care formează Una sin-
gură. Cum de Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh sunt trei
persoane unite, nedespărţite, dar fără a se ames-
teca una cu cealaltă?

- Fiul meu, îi răspunse preotul, sunt şi lucruri
mai presus de gândirea noastră păcătoasă, însă
ceea ce spui nu este atât de greu de priceput. Pri-
veşte, de exemplu, soarele! Să presupunem că
sfera de foc, ce dăinuie acolo de veacuri, este
Tatăl. Apoi, să spunem că lumina care ne vine de
la soare este Fiul – Iisus Hristos, cel care a venit
să ne lumineze viaţa şi să ne mântuiască de pă-
cate. Apoi, căldura, care vine tot de la soare pen-
tru a ne încălzi, să zicem că ar fi Sfântul Duh,
care, cu dragostea Sa, ne încălzeşte mereu sufle-
tele îngheţate de răutate. Vezi tu, fiul meu, soa-
rele cu lumina şi cu căldura lui sunt unul şi
acelaşi lucru �i, cu toate acestea, cele trei rămân
diferite când vorbim despre fiecare? La fel şi în
Sfânta Treime, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh sunt
Unul şi Acelaşi Dumnezeu, Căruia noi, credincio-
şii, ne închinăm. Omul, ca şi restul vietăţilor şi al
lucrurilor, a fost creat de Dumnezeu din iubirea
sa infinită.

Pild
e

Femeile din România nu au
reuşit nici astăzi să îşi câştige pro-
pria independenţă, iar puţina liber-
tate cucerită este valorificată
printr-un exhibiţionism fizic. Cu
foarte mici excepţii, nu au responsa -
bilitatea propriului destin şi nici
atitudini de iniţiativă. Este trist de
constatat cât de puţin au parcurs
compatrioatele noastre din drumul
emancipării în cei 21 de ani de la
Revoluţie.

Cred că două atitudini sunt
cele mai frecvente: invidia şi lipsa
de organizare, de planificare, de
responsabilitate faţă de propriul
destin. Femeile nu se evaluează şi
pe ele atunci când îi evaluează pe
alţii, fie privind statutul lor finan-
ciar sau cel social. Ele aşteaptă ca
altcineva să le rezolve problemele,
fie statul, la nivel general, fie pă-
rinţii sau rudele la nivel mai mic.
Aţi putea zice că e o meteahnă na-
ţională, dar surorile noastre o fac
într-un procent mai mare decât
bărbaţii. Ca o consecinţă a incapa-
cităţii de a-şi rezolva problemele,
femeile apelează mai mult decât
bărbaţii la psiholog. Explicaţia ar
fi că bărbaţii sunt mai simpli ca
structură psihologică. Mai mult,
româncele transformă în proble-
mele lor necazurile altora. În ge-
neral,  conform sondajelor femeile
se duc la psiholog sau la sexolog

şi pentru problemele bărbaţilor din
familie, a propriului bărbat, a fiu-
lui sau a ginerelui. Deci, femeile
sunt mai sensibile la problemele
bărbaţilor din viaţa lor pe care le
consideră indirect propriile lor
probleme. Ele se înscriu în ceea ce
se numeşte etica grijii, adică se de-
votează celor dragi. O posibilă ex-
plicaţie a renunţării multora din
compatrioatele noastre la carieră în
favoarea familiei ar fi această grijă
exagerată faţă de familie. Frec-
vente sunt problemele cu copiii,
dacă sunt mame sau de nepoţi,
când sunt bunice. Adesea, ele sunt
îngrijorate de faptul că nu sunt au-
tonomi copiii, că trebuie să-i ajute
să trăiască, fie pentru că sunt per-
soane slabe, fie că nu sunt descur-
căreţi. Copiii, în educaţia
ro mânească, sunt mult prea prote-
jaţi. Aşa se explică multe din eşe-
curile de mai târziu. Nici cele
puţine ce au ales cariera nu au mai
puţine probleme. Psihologic, aces-
tea au fost influenţate şi de multele
reviste pentru femei, de publicita-
tea făcută ideii de carieră, femeie
de afaceri şi de pătrunderea femei-
lor în lumea finanţelor. Constatăm
dificultatea de a îmbina viaţa
cu cariera, aceasta rămâne o pro-
blemă a femeilor, care amână că-
sătoria şi copiii pentru o carieră
bine remunerată.

Mediatizarea succesului prin
înfăţişarea fizică câştigă multe ti-
nere, care imită pe cele care se pla-
sează în relaţii intime cu bărbaţi cu
bani. Se constată dificultatea de a
îmbina tradiţionalul cu modernita-

tea. Astfel, în jurul vârstei de 28 de
ani multe femei necăsătorite tră-
iesc spaima de a nu avea o familie,
iar dacă această criză este atenuată,
ea reapare în jurul vârstei de 34-35
de ani la care se adaugă problema
renunţării la maternitate şi coche-
tarea cu ideea de adopţie a unui
copil. Singura cale de a ne menţine
echilibrul este reîntoarcerea la va-
lorile tradiţionale ale ortodoxiei.

Codruţa TOMESCU

Despre statutul femeii 
în România de astăzi



Semnalul de “ALARMĂ AERIANĂ” are 15
sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 se-
cunde între ele. Pentru sirenele cu aer compri-
mat, semnalul se compune din 15 sunete a 2
secunde fiecare, cu pauză de 2 secunde între

ele. Semnalul de “ALARMĂ LA DEZASTRE”
constă în 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu
pauză de 10 secunde între ele. Pentru sirenele
cu aer comprimat, semnalul se compune din 5
sunete a 8 secunde fiecare, cu pauză de 5 se-

cunde între ele. “PREALARMA AERIANĂ” are 3
sunete a 32 de secunde fiecare, cu pauză de 12
secunde între ele. Pentru sirenele cu aer com-
primat, semnalul se compune din 3 sunete a 16
secunde fiecare, cu pauză de 6 secunde între

ele. “ÎNCETAREA ALARMEI” are sunet continuu,
de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute.
Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul se
compune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi
intensitate, cu durata de 1 minut.

Telefoane utile locuitorilor din comuna Giroc:
Primărie - 0256 395648; Poliţia Comunală - 0732 600450; Poliţia Locală - 0733 666467, Pompieri - 0732 600432; Deranjamente RENEL - 0256

929; Deranjamente APĂ-CANAL - 0752 192848; Stare civilă - 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0732 600408
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Nu pierdeţi niciun număr al ziarului 
nostru. Citiţi-l constant pentru a fi corect informaţi! 

A fi corect informat înseamnă a fi puternic!

În Săptămâna 
Luminată Raiul 

este deschis
Prin Învierea Domnului nostru Iisus Hristos

din morţi, cei din popor cred că Raiul se des-
chide tuturor sufletelor reţinute în prinsoarea Ia-
dului, începând de la Adam şi până la venirea
Mântuitorului, şi rămâne deschis de la Înviere
până la Duminica Tomei.

Ca dovadă că în acest interval Raiul este des-
chis, după credinţa poporului şi datina cea
veche, în ziua de Înviere se scoate uşa din mijloc
a altarului şi se pune deoparte, unde stă apoi
toată Săptămâna Paştilor sau Săptămâna Lumi-
nată.

Cine moare în acest interval - şi mai ales de
Paşti sau în săptămâna cea dintâi după Paşti, nu-
mită pretutindeni Săptămâna Luminată – merge
de-a dreptul în Rai pentru că lumina Raiului
străluceşte fiecăruia care moare în această săp-
tămână şi pentru că în timpul acesta uşile Raiu-
lui sunt deschise, iar cele ale Iadului închise. Cel
care moare este primit în Rai, indiferent de pă-
catele care le-a făcut, căci toate i se iartă. Şi cel
care se naşte în această zi, şi mai cu seamă când
trage clopotul întâia oară la biserică, este un om
norocos pentru toată viaţa.

Christos a înviat
Şi-au tremurat stăpânii lumii

La glasul blândului profet
Şi-un duşman au văzut în fiul

Dulgherului din Nazareth!

El n-a venit să răzvrătească
Nu vrea pieirea nimănui;

Desculţ, pe jos, colinda lumea
Şi mulţi hulesc în urma lui.

Şi mulţi cu pietre îl alungă
Şi râd de el ca de-un smintit:

Iisus zâmbeşte tuturora -
Atotputernic şi smerit!

El orbilor le dă lumina,
Şi muţilor le dă cuvânt,

Pe cei infirmi îi întăreşte,
Pe morţi îi scoală din mormânt.

Şi tuturor deopotrivă
Împarte darul lui ceresc -

Şi celor care cred într-însul,
Şi celor ce-l batjocoresc.

Urască-l cei fără de lege...
Ce-i pasă lui de ura lor?
El a venit s-aducă pacea

Şi înfrăţirea tuturor.

Din toată lumea asupriţii
În jurul lui s-au grămădit

Şi-n vijeliile de patimi
La glasul lui au amuţit:

"Fiţi blânzi cu cei ce vă insultă,
Iertaţi pe cei ce vă lovesc,

Iubiţi pe cei ce-n contra voastră
Cu vrăjmăşie se pornesc"...

Cât bine, câtă fericire,
Şi câtă dragoste-ai adus!

Şi oamenii drept răsplătire
Pe cruce-ntre tâlhari te-au pus.

Au râs şi te-au scuipat în faţă
Din spini cununa ţi-au făcut,

Şi în deşarta lor trufie
Stăpâni deasupra-ţi s-au crezut...

Aduceţi piatra cea mai mare
Mormântul să-i acoperiţi

Chemaţi sutaşii cei mai ageri,
Şi străji de noapte rânduiţi...

S-au veselit necredincioşii
C-au pus luminii stăvilar,
Dar ea s-a întărit în focul

Durerilor de la Calvar,

Şi valurile-i neoprite
Peste pământ se împânzesc,
Ducând dreptate şi iubire

Şi pace-n neamul omenesc.

Voi toţi, ce-aţi plâns în întuneric
Şi nimeni nu v-a mângâiat,

Din lunga voastră-nghenunchere
Sculaţi... Christos a Înviat!

Alexandru VLAHUŢĂ

Hristos a înviat!
Lumânarea de înviere

În noaptea de Înviere, fiecare credincios poartă în mână o
lumânare, pe care o va aprinde din lumina adusă de preot de pe
masa Sfântului Altar. Această lumânare este
simbolul Învierii, al birunţei vieţii asupra mor-
ţii şi a luminii lui Hristos asupra în tu nericului pă-
catului. Este simbolul suferinţei, picăturile de
ceară care cad pe mâini aduc aminte de ceea ce
a îndurat Hristos pe cruce, penitenţă. Dar este
şi simbolul vieţii veşnice. Al vieţii de dincolo
de moarte, care prin actul lui Hristos, biruie
moartea. De altfel, şi celor care sunt pe pragul
morţii, adică între cele două lumi, gata să treacă
pe lumea cealaltă, li se ţine, aprinsă, la căpătâi,
o lumânare. Ea indică drumul, cărarea spre din-
colo şi călăuzeşte sufletele spre lumină, spre
Rai., nu spre întuneric, spre iad, nu le lasă în
voia sorţii. Cine îşi smereşte sufletul până chiar
şi în ultima clipită, are şansa de a se duce “în
loc luminos, cu verdeaţă”. Lumina Învierii este
o lumină blândă, a victoriei, a triumfului lui
Hristos - şi al vieţii asupra morţii, asupra spiri-
telor întunericului. Gestul ritual, de a aprinde o
lumânare unul de la altul, cel care se numeşte
“a se lumina” din lumina lui Hristos, din lumina
bineîndrumătoare pe care o aruncă Mântuitorul
asupra lumii noastre.

Lumina Sfântă
În noaptea Învierii, la Mormântul lui Iisus coboară, în mod su-

prafiresc, lumina cea necreată şi sfântă, an de an, de aproape 20 de
veacuri. Ceremonia Luminii Sfinte începe la miezul
nopţii. Pe lespedea Mormântului sunt presărate smo-
curi de vată. Înainte de-a intra înăuntru, Patriarhul or-
todox este controlat ca nu cumva să aibă asupra sa
obiecte de produs flacără. Luminile, candelele şi lu-
mânările sunt stinse. În Biserică se lasă o tăcere des-
ăvârşită. Fiecare pelerin aude doar propria inimă,
bătând mai să iasă din piept, de emoţie. După câteva
minute, minunea se săvârşeşte. O scânteie luminoasă
coboară prin cupola Bisericii şi se revarsă asupra
Sfântului Mormânt. Ca un glob de lumină ce se îm-
parte în bucăţi, ca un soare ce se risipeşte în cădere.
Peste lespedea Mormântului luminează o rază subţire
de foc şi aprinde vata presărată, lumânările şi cande-
lele. Flăcările nu ard în primul sfert de oră. Le poţi
lua în mâini, le plimbi pe trup, în locurile dureroase,
pentru vindecare. Părintele Patriarh le adună cu mâna,
le pune în două cupe de aur, perforate, apoi le înmâ-
nează diaconilor ortodocşi, spre a fi date mai departe.
După aceea iese în faţa Mormântului purtând făclii
aprinse din Focul Ceresc şi strigă: Veniţi de luaţi lu-
mină! În câteva minute, Biserica şi spaţiile din jur
sunt invadate de lumânări aprinse. Lumina şi bucuria
Învierii stăpânesc mulţimea. Lacrimi, hohote de plâns,
extaz mistic, fum, gălăgie, o mare de oameni agitată,
emoţionată. Martorii acestei minuni spun că L-au sim-
ţit pe Dumnezeu atât de aproape, încât mai să-L poţi
atinge.

Învierea lui Hristos nu este o
simplă revenire la viaţa pământească,
ci începutul altei vieţi: viaţa veşnică,
în care trupul omenesc nu mai este
supus stricăciunii. De aceea, Biserica
Ortodoxă cântă în ziua de Paşti:
“Prăznuim astăzi
omorârea morţii
şi începutul unei
alte vieţi, veş-
nice”. 

Praznicul În-
vierii reprezintă
aşadar biruinţa
Domnului nostru
Iisus Hristos asu-
pra morţii, iar de
roadele acestei în-
vieri se bucură în-
treaga umanitate, căci prin Botez noi
toţi suntem eliberaţi din robia păca-
tului originar. Până la întruparea lui
Iisus Hristos, toţi morţii – drepţi sau
păcătoşi de la Adam şi până atunci
mergeau în iad. 

După Învierea Domnului, raiului
devine locul şi starea drepţilor, iar
iadul, exclusiv, locul şi starea păcă-
toşilor. Pentru aceasta în icoana În-

vierii care există în Biserica Orto-
doxă este pictată ieşirea din iad a lui
Adam şi Eva, însoţiţi de toţi drepţii
Vechiului Testament. 

Dacă praznicul Naşterii Domnu-
lui este, prin excelenţă, o sărbătoare

a bucuriei şi a fa-
miliei, Învierea
Domnului este
săr bătoarea trans-
 cendenţei, care
ne detaşează de
lumea aceasta
materială şi ne
deschide o per-
spectivă nouă, o
fereastră spre
veşnicia nemate-

rială, făgăduită celor care vor nădăj-
dui întru Învierea Domnului nostru
Hristos. Învierea Domnului (Paştele)
este fundamentul credinţei, învăţătu-
rii şi spiritualităţii creştine, căci
“dacă Hristos n-a înviat, zadarnică
este atunci propovăduirea noastră,
zadarnică şi credinţa voastră” (I Cor.
15,14), spune Sfântul Apostol Pavel.

Învierea


