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În memoriam : 

În memoria părinților mei, decedați, în memoria marelui 
poet național Grigore Vieru și pentru toți apropiații mei, care au 
plecat la viața veșnică 
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  „Limpede nu poți să vezi decât cu inima. Ochii nu pot 
pătrunde în miezul lucrurilor.” — Antoine de Saint-Exupery 
 
  „Putem să-i iertăm pe copiii care se tem de întuneric, dar 
adevărata tragedie este a adulților care se tem de lumină.” —
 Platon 
 
  „Nu disprețui lucrurile mici. O lumânare poate face 
oricând ceea ce nu poate face soarele niciodată: să lumineze în 
întuneric.” — Octavian Paler 
 
  „Nu te teme de umbre. Ele arată doar că există lumină în 
apropiere.”— Gary Sinise 
 

„În noi se află Lumina Naturii, şi această Lumină este 
Dumnezeu.”   citat celebru din Paracelsus 
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Cuvânt  înainte 
Moto: 
  „O mână prietenească e bine să o întinzi celui care 
merită și vrea să o primească.” - MI 
 

 

       Am simțit o plăcută atracție să 
întind o mână spre comoara sufle-
tului domnului Ion Anton.   

Vizual l-am cunoscut puțin, 
dar mi-a apărut ca un om bine așe-
zat, chivernisit, impozant, cu privirea 
pătrunzătoare dincolo de lumesc. 
       După ce am admirat sensibili-
tățile vieții d-lui Ion Anton, din scri-
erile sale, postate în virtual de părin-
tele protopop Constantin Alecse, 

am dedus că are percepția vieții, prin credința NIHIL SINE DEO 
(Nimic fără Dumnezeu), că își divinizează satul natal, dar și o 
viața liniștită, plină de credință, alături de frumoasa-i familie 
din Los Angeles.  

O mare mulțumire o are față de omul care l-a primit 
frățește, cu brațele deschise și care i-a oferit sprijin pentru o 
mai bună integrare de român-american, părintele protopop 
Constantin Alecse, de la Biserica Sfânta Treime, duhovnicul 
său. 

Mergând de la aceste considerente pronia mi-a sugerat 
un titlu pentru o carte: „NIHIL SINE DEO”, care a fost acceptat 
de domnul Ion Anton și de părintele protopop și care împreună 
au conceput și un subtitlu: „De la Hermeziu la Los Angeles”. 
Așa a început istoria acestei cărți.  

Cele 4 capitole ale cărții sunt: 
  
CAPIT. I. – LOCALITATEA HERMEZIU – 

În acest capitol autorul își pune venerația și dorul pentru 
satul său natal, vatră de cultură încununată cu aura familiei 
Negruzzi.  
 Cum să nu-și amintească de biserica satului, cu 
încărcătura ei istorică și cu sfințenia ei, de la care a primit 
primele note muzicale ale simfoniei Înălțării Domnului și care i-
a fost ghid în viață pentru cinste și cinstire în clipele de 
cumpănă grea, a sărăciei și suferințelor cauzate de război? 
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  Apoi Prutul, ah, Prutul, pe care îl auzea de pe prispa 
casei, și la care în călduroase veri mergea la scaldă.   
  Prutul îl lua în brațele lui calde și ude, ca un părinte 
iubitor și, parcă cu un fior de tristețe, tremura în valuri, fiind 
conștient că fără voia lui a despărțit Basarabia de trupul țării. 

Venerația, dragostea și dorul de vatra satului, de mama 
lui scumpă, de meleagurile natale și de tradițiile locului îl 
poartă pe aripi de visare și le transformă în frumoase povești și 
creații poetice, care se regăsesc aproape pe tot cuprinsul cărții. 
 

CAPIT. II. – NOTE AUTOBIOGRAFICE 
 În acest capitol autorul își etalează amintirile satului, 

scara vieții personale, familia, cei doi copii cu  creșterea și 
aranjarea la casele lor.  

Copilăria, chiar dacă i-a fost tristă prin plecarea la 
domnul a tatălui său biologic în războiul de reîntregire a 
neamului contra iadului comunist, nereușind, măcar, să-l 
cunoască și, prin foametea instalată în timpul războiului și după 
aceea, nu-și regretă copilăria, considerând-o o bază de formare 
a înțelepciunii personale și a formării în cinste, dăruire și 
credință în Dumnezeu.  

Totul a început cu mama și a continuat cu împlinirea unui 
frumos arbore genealogic, dar nu au fost neglijate biserica, 
școala, tradițiile și apoi saltul spre America, țara tuturor 
făgăduințelor. A privit cu amărăciune în urmă, că țara natală nu 
i-a putut oferi o calitate a vieții demnă pentru copiii lui și 
pentru el, simțindu-se străin în propria țară și a mers în 
California să fie alături de copii, în Los Angeles.  

Cum Nihil Sin Deo, Dumnezeu i-a scos în cale pe PC 
Părintele Protopop Constantin Alecse, care i-a adoptat toată 
familia sub ocrotirea Bisericii Sfânta Treime, devenind și 
duhovnicul familiei, domnul Ion Anton îi poartă deosebit 
respect și ascultare duhovnicească.  

Din câte știu Părintele Protopop l-a atras pe d-l Ion 
Anton în slujirea nevoilor bisericii și este încântat pentru 
calitățile oratorice ale autorului. Sunt sigur că la spovedaniile 
făcute de părintele protopop îi va reaminti mereu: „Vezi, d-le 
Ion Anton, de ce spunem  Nihil Sine Deo? 

Ilustrația întregii cărți vorbește despre bonomia și 
dragostea de tot ce este sfânt pe lume, de cinste, omenie, de 
credința în Sfânta Treime. 
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CAPIT. III.- PUBLICAȚII 
Publicațiile domnului Ion Anton au fost multe și pe 

diferite teme: 
A.- Articole diverse;  
B.- Reportaje ecclesiastice: 
a.- Aniversări religioase; 
b.- Omagieri parohiale. 
C.- Note de călătorie; D.- Reportaje laice; 
E.- Creații poetice: 
a.- Poezii religioase; 
b.- Poezii laice. 
 
În acest capitol autorul își demonstrează talentul de 

eseist jurnalistic, talentul de bun orator, sensibilitatea poetică 
și credința în Dumnezeu, văzut în Trinitatea Sa.  

 
Un mare loc în întreaga carte îl are poetul național 

Grigore Vieru, care-i dorea mereu prezența, și își foloseau 
apelativele: „frate Ioane”, „frate Grigore”. Mult a suferit domnul  
Ion Anton la pierderea fratelui Grigore, la numai un an după ce 
sărbătorise împreună aniversarea a 73 de ani ai marelui poet 
național Grigore Vieru, fiind ucis mișelește, așa cum s-a 
întâmplat și cu alți mari militanți pentru românism, pentru 
unirea Basarabiei cu patria mamă. 

Este de apreciat și calitatea de povestitor al călătoriilor  
de la Muntele Athos și din orașele impresionante prin istorie și 
cultură ale Italiei (Milano, Veneția Roma) 

Creațiile Poetice Religioase slăvesc pe Iisus, pe Maica 
Preacurata și Sfânta Treime. Sunt pline de sensibilitate, de 
pioșenie și de dragoste pentru tot ce este sfânt. 

 
Creațiile Poetice Laice, sunt, în principal, dedicate mem-

brilor familiei (mamei, copiilor, nepoților, cunoscuților dragi). 
Din admirație pentru  creațiile lui Eminescu, ale lui Grigore 
Vieru, ale Elenei Călugăru Baciu și ale altora, a postat în acest 
capitol și câteva valoroase opere poetice ale acestora.    Fără 
să am mare merit pe tărâmul poetic și poate ca un gest de 
recunoștință pentru implicarea mea în tehnoredactarea cărții 
dumnealui, a cuprins și câteva încercări poetice ale mele, 
dedicate unor persoane dragi.  
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CAPIT. IV. – ALBUMELE MELE 
Acest capitol cuprinde: 
• Albumul „Leagănul vieții mele” , în care apar,  

imagistic, mama, tata (înainte de plecarea pe front, care i-a 
adus și plecarea la ceruri), și prezentare detaliată a ascensiunii 
autorului, în mod deosebit de la vârsta de 17 ani, până pe la 
vârsta de 70 de ani. În perioada menționată pot spune că are o 
imagine foarte luminoasă, denotând că este un bărbat cu multe 
calități pozitive privind chipul și sufletul; 

• Albumul - „Familia fiicei Antoaneta”, în care prezintă  
imagini cu fratele ei Virgil și apoi familia, pornind de la 
căsătoria ei și completarea familiei cu doi copii reușiți Victor și 
Miriam, care au ajuns astăzi bine crescuți. 

• Albumul - „Familia pr. Virgil Anton”, care și-a legat  
viața de slujirea întru Domnul, într-o mare perioadă de timp la 
Biserica Sfânta Treime, coslujitor cu Părintele Protopop 
Constantin Alecse. Foarte frumoasă viață de familie, alături de 
soția Mihaela și de cele două fetițe (Ana Maria și Ashley) 

• Albumul - „Prietenii care m-au înconjurat”. Printre  
prietenii dragi a inclus pe fratele și surorile (Valeria, Mitică și 
Mărioara), dar și personalități pe care a avut onoarea să le 
cunoască și să le țină compania în anumite perioade sau cu 
anumite ocazii. Cel mai mult a fost atașat de părintele protopop 
Constantin Alecse, de maestrul poeziei patriotice Grigore Vieru, 
care îl numea „frate Ion”, de poeta Elena Călugăru Baciu, de 
„trubadurul” Anatol Resmeritza, de Rodica Ghiuru, de frumoasa 
prietenă Victoria, despre care mărturisește că i-a fost martoră 
a scrierilor, de sufletistul Dumitru Turlacu, pătimaș ca și 
dumnealui la  sprijinirea slujirii bisericii Sfânta Treime și de alții 
(pe care-i rog să mă ierte că-i trec la etc.); 

• Albumul „Amintiri cu și despre poetul Grigore Vieru”, 
   Venerația autorului este dusă până la divinizare pentru 
acel mare om care fizic a fost terminat de ciuma bolșevică, dar 
va rămâne etern în conștiința neamului său românesc de pe 
cele două maluri ale Prutului, iar autorul suferă enorm că nu-l 
mai poate vedea decât cu ochii minții; 

• Albumul „Câteva imagini  de la Biserica Sf. Treime”,  
  Prin imaginile postate, autorul aduce slavă Bisericii 
Sfânta Treime și Trinității Divine, iar pentru enoriași deschide 
porțile credinței în Casa Sfântă a Domnului. 

• Albumul „Câteva Diplome și Certificate de Apreciere” 
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  Descoperim merite incontestabile ale autorului de 
implicare în viața socială, în cultura religioasă și laică, și în 
absolvirea de studii profesionale și vocaționale. 
 Ca o surpriză, în acest album postează, la sfârșit, 
monumentul funerar, din care am reținut viziunea morții prin 
înscrisul de pe placa funerară: ANTON ION – N. 20.01.1942 – 
D- ; „Ceea ce rămâne după noi, sunt faptele. Restul, luăm cu 
noi sub pământ.” Asta dovedește că autorul este împăcat cu 
conceptul de moarte, ca fiind un final cert al fiecărei viețuitoare 
și că ea nu permite să se ia în mormânt nicio avuție, dar 
sufletul merge după judecata și voia Stăpânului Ceresc și dacă 
merită ajunge în Eden. 

Autorul merită înalte aprecieri pentru strădania și reușita 
acestei frumoase povești a vieții personale și îl felicit pentru cel 
ce a fost, pentru cel ce este și, sper, pentru cel ce va fi, desigur 
și pentru că are concepția de a nu trece nepăsător prin viață, ci 
de a lăsa ceva valoros în urmă, esența sufletului său.  
   Sunt sigur că nu disperă că va veni și finalul, dar mai are 
de trăit și îi doresc să trăiască ani mulți și frumoși.  
  

Pentru continuarea vieții să ia aminte: 
  
         Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu 
 

                      (Mircea Iordache) 
 
Niciodată nu aștepta ceva de la Dumnezeu 
Și nu căuta să Îl mituiești prin cadouri, 
Fiindcă Dumnezeu îți stă-n sânge mereu, 
Cu scopul de a vedea ale libertății ecouri. 
 
Toate animalele, exceptând omul, știu 
Marele  scop al vieți - să se bucure de ea. 
Voi oameni fiți animale, n-o tratați a pustiu, 
Trăiți-vă viața, cu ceea ce poate să vă dea. 
 
Că nu o veți avea de două ori pe lume, 
Puteți ști că trăiți doar dacă o simțiți, 
Și vă creați confortul și vă veți lăsa urme, 
Și-n fața judecății, veți fi drepți și smeriți. 
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Succesul e de a fi-n armonie cu existența,  
De a fi calmi, a lăsa fiecare val să ne spele 
Câte un pic, pânꞋ la liman și rămâne esența,  
Sufletul, care pleacă undeva....printre stele.  
 
Banii sunt pentru existența demnă socială, 
Și confort, cum este sănătatea pentru trup.  
Ești ceea ce faci, cum te salvezi din boală, 
Ești plămădit de Domnul, o flacără de timp. 
 
Viața e pe jumătate trăită, până o sesizăm. 
Suntem în viață datorită părinților noștri, 
Dar nu am avut posibilitatea să ni-i votăm. 
Să credem în Dumnezeu, nu în monștri! 
 
Este incorect să plecăm din astă existență, 
Cu  bagajul de cunoștințe ce l-am acumulat, 
Căci lumea ce urmează va pierde din esență, 
Și nu va ști de multe, de adevărul-adevărat. 
 
Pentru a ne crea și a ne justifica existența 
Nu avem nevoie de alți oameni pe lume, 
Cea mai profundă relație ce o putem avea 
Vreodată  este relația ...... cu noi înșine. 
 
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi 
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu 
În credință poartă-ți calea și felul de a fi, 
Patronul vieții noastre e numai Dumnezeu! 
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Binecuvântare 
 
Gânduri duhovnicești, și frățească binecuvântare pentru 
lucrarea autobiografică: 
 

"Ion Anton – Nihil Sine Deo – 
De la Hermeziu la Los Angeles" 

 

 
 

Protopop Constantin Alecse 

         1.- Ion Anton – Copilandru, 
și …adolescentul în devenire 
  
   L-am întâlnit pe bădița Ion Anton 
acum aproape 30 de ani, în Los 
Angeles, California, atunci când vizi-
ta pentru prima dată America. Mi-a 
vorbit, atunci, despre copilăria sa, o 
copilărie grea, cenuşie, plină de 
suferinţe. Îmi povestea că nu și-a 
cunoscut tatăl patern, care mergând 
pe front la Cotul Donului, a murit în 
război. Biata sa mamă, pe care o 
divinizează (așijderea marelui poet 
Grigore Vieru), a simțit din plin 
suferinţa, singurătatea şi mai ales 

neputinţa de a-și crește singură copii, văduvă rămânind de 
tânără. 
   Într-una din poeziile sale, autorul cărții zugrăvește în 
fraze mișcătoare comuniunea sa cu ființa mamei sale dragi, 
care i-a dat suflare:: 
 
Scumpă mamă, bun sau rău,  
Eu sunt trup din trupul tău,  
De fac rău sau de fac bine 
Al tău sânge îmi curge-n vine, 
Sufletul când ai căta 

Vine din ființa ta! 
Norii grei, când vin la mine, 
Arde inimioara-n tine, 
Dar când viața-mi e plinită 
Tu ești mamă, a mai fericită! 

 
  Având copii mici, săraca sa mamă s-a recăsătorit, pentru 
a avea un ajutor la creșterea copiilor, iar tânărul Ion era un fel 
de tutore al familiei, alături de tatăl său vitreg.  
  Tânărul Ion și-a respectat tatăl adoptiv ca pe propriul 
tată, fiindcă era un om bun, blând și iubitor de copii. 
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  Copilandrul Ion era ancorat, de mic copil, în credința 
creștină a bisericii drept măritoare. La biserică, la vârsta de 
numai 7-8 ani, când încă nu era prea versat în ale cititului, 
rostea Crezul, pe de rost, așa cum îl învățase de la mama sa.  
Literalmente, crescând în biserică, deși era mic de vârstă, își 
dorea mult să schimbe situația familiei, să schimbe ceva,  să 
crească mare, ca în sfârşit să plece la oraș și, să lase în urmă 
greutățile vieții și vicisitudinile vremurilor copilăriei. Își dorea 
mult să-și facă un nou început, să primească o educație aleasă, 
să-și întemeieze o familie, să devină un părinte aparte, care, să 
ofere viitorilor săi copii o viață mai ușoară, o viață fără prea 
multe lipsuri și suferințe. Își dorea, ca părinte, ca ai săi copii să 
nu treacă prin ceea ce a trecut el. Dacă el a fost sărac, copiii 
săi să aibă din îndestulare, să ceară o dată şi să primească de 
două ori, să nu fie neglijați. Și-a dorit să fie  prezent în viața lor 
din fragedă pruncie, gata oricând să le sară în ajutor. Dorea ca 
oferindu-le copiilor săi, tot ceea ce el nu a avut, aceștia să fie 
pe deplin fericiti, iar fericirea copiilor săi să îi vindece și lui 
suferința greutăților copilăriei sale din trecut. 
  Povestindu-mi cu atât patos greutățile copilăriei sale, mi-
a readus și mie amintirile copilăriei grele prin care am trecut, 
identificându-mă cu multe amintiri de care el mi-a vorbit, de 
aceea i-am și sugerat că ar fi bine, cândva,  să pună în scris 
acele mișcătoare amintiri. 
  Apropiindu-ne tot mai mult duhovnicește, bădița Ion mi-
a povestit că i s-au împlinit aproape toate visele și gândurile 
sale. Terminând cursurile școlii din Hermeziu, a plecat la școlile 
cele înalte din Urbea Moldovei, unde a studiat. Nu a fost un 
premiant al școlii, după spusele sale, însă a fost un tânăr silitor, 
evidențiindu-se în ochii profesorilor prin inteligența nativă pe 
care o moșteniseră de la părinții săi, țărani cu minte sănă-
toasă.  
  A absolvit școlile pe care și le-a plănuit, liceul, facultatea, 
etc, și alte școli de specialitate, calificându-se în domeniul 
chimiei industriale, astfel că, mai toți anii trăiți în România, a 
lucrat în domeniul în care se calificase, fiind numit în posturi de 
conducere, pe care nu le-a căutat el, ci ele l-au căutat, 
„posture și poziții sociale care i-au fost oferite”, căci așa a vrut 
Bunul Dumnezeu!, devenind lider peste mii de lucrători. Astfel 
că, de la început, adolescentul, și absolventul școlilor „Cele 
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Înalte”, la care visa din fragedă pruncie, s-a convins că „Nihil 
Sine Deo!” („Nimic Fără Dumnezeu!”). 
 
2.- Ion Anton - Familistul 
  

Tânărul student s-a căsătorit cu o fostă colegă de 
facultate, distinsa d-na Maria Anghelina, închegându-și o fami-
lie creștină, binecuvântată cu 2 copii. Acești copii, primind 
cuvenita educație, au devenit: unul preot și celălalt doctor.    
Copiii tinerei familii, la rândul lor, au trecut și ei prin Școlile 
cele Înalte, și… și-au întemeiat și familii sănătoase, aducând 
astăzi autorului acestei lucrări, marea bucurie de a fi bunic, de 
a se împărtăși de gingășia și inocența copilăriei nepoților, de a 
se bucura prin dăruire, de binecuvântările divine ale dragostei 
nepoților.  
  Impresionantă este și descrierea sacrificiilor făcute de 
tânăra familie a autorului acestei lucrări, din dragoste pentru 
copiii ei, pentru educarea, dar și relaxarea memorabilă (va-
canțele de vară) oferite copiilor, Virgil și Antoanela. 

„În perioada copilăriei, copiilor noștri Ana Antoanela și 
Ion Virgil, le-am asigurat vacanțe pitorești. Precizez că până în 
1989 (perioada comunistă) nu am auzit de abuzuri în spațiile 
de relaxare și de vacanță. De exemplu, era vineri, (sâmbăta 
era liberă)? și hotăram ad-hoc să mergem la iarbă verde pe 
malul unei ape, cu cortul, ne organizam rapid și plecam.   

Instalam cortul, făceam foc, puneam muzică, pregăteam 
grătarul și ne relaxam fără teamă. Acest fenomen era în toată 
Europa. Am făcut trasee în țări saocialiste ca: R Moldova, 
Ucraina, RD Germană, Cehoslovacia, Polonia, Ungaria, am po-
posit în câmp, lângă păduri, ne-am instalat cortul și niciodată 
nu am avut probleme chiar fiind singuri în aria respectivă. Prin 
1980 am abordat țări occidentale, la fel, Austria, Germania, 
Elveția, Franța, Italia, Iugoslavia și n-am avut probleme”. 

Momentele copilăriei, sunt povestite de autor cu mult 
patos,…  Ce pot spune  „despre acei ani frumoși, mersul la fân, 
în pădure la cules de bureți și ciuperci, pe care le conservam 
pentru iarnă, făceam miel la proțap pe malul apei, dormeam în 
fân în poduri de grajd…!?”  

Și, ... autorul își continuă filmul, descriind cu lux de 
amănunte acele vremuri în care erau organizate vacanțele de 
familie prin toată Europa. Acele amintiri vor rămâne înscrise în 
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paginile de aur ale acestei lucrări autobiografice…Oh, Doamne! 
Ce mai vacanțe de vis… Și astăzi autorul retrăiește acele 
vremuri, însă într-un alt ambient.  

Autorul trăiește astăzi bucuria de a dărui nepoților dra-
gostea sa de bunic, iubitor, sfătos și mărinimos, de a le oferi 
adesea și  cadouri la aniversări și evenimente speciale din viața 
lor…(„o drahmă” pentru educație, sau un stipendiu pentru 
cumpărarea de rechizite, și… de ce nu! – chiar și achiziționarea 
unei mașini!)…, însă mai presus de toate, dăruirea de sine-și 
pentru împlinirea vocației nepoților aici, pe Terra. 
  
3.- Ion Anton - Slujitorul semenilor 
  
  Pe lângă bucuriile vieții, ca familist și ca bunic al celor 4 
nepoți, autorul și-a dedicat întreaga lui viață slujirii semenilor 
săi – tineri și vârstnici, în egală măsură - fie prin biserică, fie 
prin activitățile socio-culturale, în cadrul comunității mai largi, 
fie prin slujirile civice (fiind adesea omul supraveghetor la 
consulatul român, pentru alegerile guvernamentale din 
România, fie prin natura „serviciului de pensionar”, deservind 
drept agent federal pentru instituțiile statale și federale de 
ocrotire și îngrijire a vârstnicilor, fie… - și aici mă opresc, altfel, 
tare mă tem că jumătate din biografia autorului ar constitui-o 
descrierea acestei calități de a se dărui aproapelui, de a sluji 
(diakonioa) dezinteresat pe toți semenii săi, fără prejudecăți 
personale, sociale, religioase sau politice.  
  Așadar, copilandrul acela de 5-6 ani care rostea Crezul în 
biserica din Hermeziu, și-a continuat vocația sa de slujire a 
semenilor, pe oriunde l-a purtat soarta, în România, sau alte 
locuri pe continentul European, cu extensiune decenală în 
America, cu precădere în Los Angeles, sau oriunde pe 
Mapamond. 
  
4.- Credință,  Slujire,  Iertare și Respect pentru legile 
divine și civice 
  
  Prestanța fizică, a autorului acestei cărți îți dă credință, 
îți aduce în fața ochilor o persoană căreia îi place ordinea și 
disciplina, un om al lui Dumnezeu, care păzește și respec-
tă  legile divine și civice. Inspiră această rânduială și seme-nilor 
săi.  
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  Duminica, dimineața, sau la prăznuirea Sfinților cu 
Polieleu, îl găsesc adesea, făcându-și rugăciunile tainic în 
Sfânta Biserică. Dacă zilnic dis-de-dimineață  îl suni  la telefon, 
și nu-ți răspunde imediat, știi că este la „canonul de rugăciuni” 
cotidiene. Știe mulțime de rugăciuni ortodoxe și trăiește pravila 
zilnică a comuniunii cu Creatorul.  Din autobiografie înțelegem 
clar că Ion Anton are un cult, dragoste și responsabilitate, față 
de muncă. În preajma sfintelor sărbători îl găsești robotind pe 
lângă biserică, plantează flori și îngrijește spațiile verzi, 
mărturisindu-mi adesea că, la prăznuire, biserica trebuie să fie 
în straie de sărbătoare prin-năuntru, și pe din-afară. Altarul 
portabil, din curtea bisericii, în care se slujește Sfânta Înviere 
de Paști, este responsabilitatea d-lui Anton, de mai mult de 2 
decade. Așijderea și procurarea Sălciilor pentru Florii și Rusalii. 
 
  Privind administrația bisericească, și responsabilitățile 
față de biserică, pot mărturisi fără tăgadă că și-a șters definitiv 
din vocabularul său cuvântul NU. Oriunde, și în orice postură 
era chemat să slujească biserica, Ion Anton răspundea direct și 
afirmativ, înainte ca duhovnicul să-și încheie solicitudinea.    
Trăiește și Î-L respiră pe Dumnezeu. Se străduiește să fie un 
model de credință și trăire creștinească pentru toți semenii săi.  
„Cei 7 ani de-acasă”, care au început acolo, în Hermeziu, l-au 
diriguit toată viața, până astăzi. Pentru dânsul, Hermeziu este o 
realitate de trăire și simțire oriunde îl poartă pașii. 
  
  Dintr-un astfel de comportament creștin a izvorât și 
atitudinea sa de trăire în societate, de respectare a legilor 
civice, de inspirație pentru cei din jurul său.  
  Ion Anton este omul onest, care vorbește direct, fără 
ocolișuri și, chiar cu riscul de a fi judecat dur pentru onestitatea 
sa, nu iartă ușor pe cei leneși, pe cei care cu intenție încalcă 
legile, sau înșeală pe semenii lor, pe cei vulnerabili, în special 
pe vârstnici, pe bolnavi și pe copii. Uneori are și ceva probleme 
în a-i ierta, însă, aplicându-i doctoria duhovnicească, prin taina 
spovedaniei, în ultimă instanță, și pe aceia îi iartă, cu condiția 
să se îndrepte. 
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5.- Ion Anton – Posesor al Loialității și Fidelității 
  
  Dumnezeu l-a înzestrat pe d-l Anton cu ambele valențe, 
Loialitatea și Fidelitatea. Spun acest lucru fiindcă știm cu toții 
că există o diferență între loialitate și fidelitate.   
  Persoana loială nu te trădeaza, poți conta pe ea în 
momente de necesitate, dar îți va zice întotdeauna și părerea 
ei, când nu este de acord cu tine, și își va permite să te critice 
constructiv. Persoana fidelă nu critică, nu-și dă cu părerea, ea 
doar aprobă și este alături de tine necondiționat.  
  Loialitatea reprezintă sinceritate, deschidere, corec-
titudine, noblețe, onestitate, respect. Să fii loial înseamnă 
să faci ceea ce ai promis chiar dacă circumstanțele s-au 
schimbat. Loialitatea este o virtute a oamenilor maturi, 
căci  loialitatea se impune ca o datorie pe care o ai, nu 
doar cu cei din jurul tău, ci și cu tine însuți; este o datorie 
să îți aperi ceea ce crezi și în cine crezi. Loialitatea este 
esențială în prietenie. Cunoscuții se împrietenesc prin 
intermediul loialității reciproce. Pot spune că autorul 
lucrării Nihil Sine Deo și-a dovedit loialitatea față de 
conaționalii săi, de superiorii săi la locurile de lucru, de 
coslujitorii săi, la serviciu și la biserică, de prietenii săi, 
de-a lungul întregii sale vieți.  
          Fidelitatea are legătură cu inima, iar loialitatea cu 
rațiunea. Dumnezeu, în primul rînd, cere fidelitate. EL, mai 
întâi, cere inima și apoi … rațiunea se acomodează.    

Fidelitatea se referă la iubire, loialitatea la ceea ce este 
corect. Cînd ești fidel, iubești și ești dispus să ierți toate 
greșelile și defectele cuiva, crezând că nu se vor mai repeta.  
  Dacă îi obții încrederea totală, atunci Ion Anton îți oferă 
fidelitatea necondiționată, încât cei doi termeni, loialitate și 
fidelitate, se contopesc în mod armonic.  
  În baza considerentelor expuse mai sus, eu, semnatarul 
acestor rânduri m-am apropiat mult de autorul cărții, chiar din 
momentele cunoașterii. Am colaborat armonios la împlinirea 
multor proiecte pentru Sfânta Biserică. Deși, uneori, pot spune 
rare ori, ne-am și confruntat în idei, am mai avut și discuții 
contradictorii, idei diferite, etc., însă în final a prevalat 
adevărul, dragostea de Dumnezeu și de Sfânta Biserică. Mi-aș 
permite să mărturisesc aici că, pentru mine, Ion Anton este 
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fratele mai mare, pe care niciodată nu l-am avut. Și Dumnezeu 
a fost întotdeauna de partea noastră. 
 
6.- Un caz amuzant de intervenție cu tentă divină 
  
  Voi exemplifica, în cele ce urmează, un eveniment în 
care lucrarea lui Dumnezeu ni s-a descoperit aprioric când am 
mers la Oficiul Federal de Imigrare cu Ion Anton, pentru 
obținerea rezidenței permanente.  
  În calitatea mea de  preot misionar în diaspora română 
din America, am însoțit mulți enoriași nou-veniți, ca să-și 
rezolve problemele de integrare în societatea americană.  
  Chiar din start, când un immigrant pășește pe pământ 
american, mai ales dacă nu cunoaște pe nimeni pe aceste 
plaiuri, preotul este cel care, îl așteptă la aeroport, îi găsește 
(oferă) o locuință, chiar și pe termen scurt, până se pune pe 
picioare, îl conduce la oficiile de imigrare, îl ajută să-și obțină 
numărul de Securitate Socială (Social Security), asigurare 
socială (social services, welfare, etc…), îl ajută să conducă, să-
și ia un carnet de conducere (DMV), îl ajută cu rezolvarea 
problemelor medicale, găsirea și închirierea unei locuințe, 
înscrierea la școală a copiilor, găsirea unui loc de lucru, 
etc…etc. Tot preotul este cel care-și ajută conaționalii cu 
traducerea de documente, cu interpretarea din română în 
engleză și vice-versa, în fața unor instituții americane, cu care 
noul immigrant se confruntă, legat de obținerea rezidenței 
permanente, sau a cetățeniei americane, etc… La acest punct 
mă voi referi în cele ce urmează, fiindcă întâmplarea în cauză 
are și un aspect hazliu, sau cel puțin interesant. 
 Era cândva, după 2000, când unul dintre cei mai devotați 
slujitori ai bisericii, pe care o păstoream de peste 15 ani, 
Sfânta Treime, din Los Angeles, fratele meu duhovnicesc, și 
prieten loial, cum spuneam mai sus, inginerul Ion Anton, m-a 
rugat să-l însoțesc la Departamentul de Imigrare din Los 
Angeles, să-i fiu alături, ca un sprijin moral, dar și pentru tra-
ducerea română/engleză (în caz de nevoie, nn), la interviul de 
obținere a rezidenței permanente în America (Green Card).  
   Frate duhovnicesc fiindu-mi, n-am avut încotro decât să 
mă învoiesc rugăminții sale. Așteptam împreună în sala mare 
de resort, a Serviciilor de Imigrare din Los Angeles și, pe 
neașteptate, numele Ion Anton este strigat de unul dintre 
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ofițerii Serviciilor, care-l invită înlăuntru pentru interviu.  
Funcționarul era afro-american. Mi-am permis să-l întreb pe 
omul legii dacă-l pot însoți înlăuntru pe d-l Anton ca să slujesc 
drept interpret, de va fi cazul. Așa că, funcționarul învoindu-se, 
i-a dat mai mult curaj d-lui Anton, avându-l în coastă pe 
prietenul său, pe duhovnicul său, pe fratele său coslujitor.  
   Eu, sincer să fiu, am avut mai multe emoții decât d-l 
Anton. Dumnealui, citind aceste rânduri, abia acum află. M-au 
trecut fiorii, fiindcă, nu cu mulți ani în urmă trecusem prin 
aceeași situație cu tatăl meu, așa cum am destăinuit în cartea 
mea autobiografică PUTEREA CREDINȚEI, când a fost să-și ia 
cetățenia.  
  Nu știam exact ce ne așteaptă. 

L-am urmat amândoi pe funcționarul de imigrare până la 
pupitrul său, d-l Anton a ridicat mâna dreaptă și a depus 
jurământul, ne-am așezat pe scaunele indicate și, eram 
pregătiți pentru începerea interviului. Ceea ce a urmat, mărtu-
risesc sincer, a fost un miracol la care nu ne așteptam. 

În timp ce funcționarul își deschide dosarul, cu zeci de 
hârtii și cu nenumărate întrebări, zăresc în partea dreaptă, cum 
priveam către funcționar, o mică sfântă cruce din lemn, aplicată 
cu o pioneză pe bordul de postări legislative de imigrare. 

Mi-am permis (riscant lucru!) să-l întreb pe funcționar, 
înaintea începerii interviului, dacă este creștin, fiindcă am 
sesizat prezența sfintei cruci în oficiul său. Mi-a răspuns sincer 
că – „Da, sunt creștin!”. Am continuat întrebarea: - „-Și ce 
denominațiune aveți!” (adică la ce biserică aparțineți!). Mi-a 
răspuns: „-La Prima Biserică Africană Metodistă Episcopală din 
Los Angeles” („First AME Church”). Am continuat eu: „- Este 
biserica păstorită de dr. Cecil „Chip” Murray, nu-i așa?. – L-am 
cunoscut – am continuat eu - și, am participat alături de el în 
marea procesiune de la 15 aprilie 1990, la o slujbă non-
denominațională – The Easter Sunrise Service, de la Hollywood 
Bowl…”.  
  Nici nu-mi vine să cred impactul ce l-a avut intervenția 
mea către funcționarul de imigrare, înaintea începerii 
interviului. Funcționarul îmi făcu și o confesiune neoficială: „-
Sunt unul dintre diaconii bisericii First AME Church, sunt 
membru al Bordului Director și apropiat colaborator al dr. Cecil 
(Chip) Murray”. 
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  „Deci - mă întrebă el, încă odată - l-ați cunoscut pe dr. 
Murray!?, Ați slujit alături de dr. Murray?..., Wow… ce 
onoare?!‟. Și în timp ce repeata, ca o moară stricată, afirmațiile 
de genul acesta, trecea peste fiecare filă a dosarului, 
ștampilând în neștire și indicând locul unde d-l Anton trebuia să 
semneze, exaltat fiind de faptul că eu, l-am cunoscut și am 
slujit cu dr. Murray. „-Deci, l-ați cunoscut pe dr. Murray!?, Ați 
slujit alături de dr. Murray?”… 
  Nu știu câte întrebări i-au fost puse d-lui Anton și, nici nu 
știu la câte întrebări a răspuns d-l Anton, însă un lucru îl știu 
sigur: întregul interviu nu a durat mai mult de o jumătate de 
oră. „-Pastore, zise functionarul INS, dacă-l întâlnești pe dr. 
Murray, spune-i că eu, ca și toți colaboratorii săi, facem numai 
binele pentru semenii noștri, așa cum ne-a învățat!‟ 
 La sfârșitul așa-zisului interviu, funcționarul îl felicită pe 
d-l Anton că a trecut cu brio interviul și, că, în câteva luni va 
primi „Green Cardul‟. I-am mulțumit funcționarului pentru 
amabilitatea cu care a condus interviul, și… înainte de plecare 
din biroul său, aud o ultimă întrebare: „-Deci, l-ați cunoscut pe 
dr. Murray!?, Ați slujit alături de dr. Murray?” „-DA”, am 
răspuns eu răspicat. „-Atunci - zise funcționarul - așteptați-mă 
aici, ca să mă duc să sun la Washington, ca să obțin numărul 
de Green Card, ca să nu mai așteptați câteva luni până la 
obținerea numărului…!‟ În timp ce funcționarul plecă din biroul 
său pentru împlinirea celor legale, după cum ne promise, eu și 
d-l Anton ne-am închinat în fața sfintei cruci, mulțumind lui 
Dumnezeu pentru toți și pentru toate. Întorcându-se de la 
postul de comandă INS, de unde sunase la Washington, 
funcționarul îi dădu o adeverință d-lui Anton, felicitându-l că e 
asigurat cu Green-Cardul, pe care-l va primi prin poștă în 2 
săptămâni. Și așa a fost. La ieșirea din clădirea federal, l-am 
auzit pe dl Anton glăsuind pios: - „Părinte, Nihil Sine Deo!”. 
Așadar, această paradigmă a fost predestinată drept titlu 
pentru Cartea Autobiografică a lui Ion Anton. 
  

„Cu speranță visurile pot să devină realitate, 
Dar trebuie implicare prin activitate mereu. 
Fruntea sus, pieptul în față, calea n-o abate, 
Și mai presus de toate cu rugă la Dumnezeu!” 
     MI 
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7.- Dragostea de glie, loialitate și respect față de 
înaintașii noștri 

Mi-e scumpă, California! 
       Versuri: Poetul Grigore Vieru; Muzică: Anatol Răzmeriță 

 
Mi-i scumpă California, Pământ de floare și de stea, 
Pământ senin dumnezeiesc, Cum e și plaiul românesc. 
Refren… Atâta-i de dulce, Atâta-i de dulce, California 
Păcat că nu curge, Păcat că nu curge, Olt și Dunăre prin ea. 
 
Mi-i dragă California, Cum dragă-mi e și viața mea. 
Mi-e drag acest pământ mereu, Căci el e și pământul meu. 
Refren…  
 
La fel e prăznuit și-aci, Hristos în tainica lui zi. 
Păcat că la Crăciun, curați, Nu cad și fulgi ca în Carpați. 
Refren…  
 
Pe tine te iubesc cu alean, Pământ frumos californean. 
Frumos din mila Domnului, Dar și din truda omului. 
Refren… Atâta-i de dulce, Atâta-i de dulce, California 
Păcat că nu curge, Păcat că nu curge, Olt și Dunăre prin ea. 
 

(Odă dedicată Californiei, 11 decembrie 2002, cu ocazia vizitei 
poetului Grigore Vieru, pe aceste însorite plaiuri)... 
 
  Am dorit să închei aceste adnotări personale cu, și 
despre Ion Anton, înserând unul dintre șlagărele marelui poet 
basarabean Grigore Vieru, „Lacrima lui Eminescu”, așa după 
cum s-a autointitulat, prin care se temeinicește podul virtual 
dintre Los Angeles, și Hermeziu, acest „Curcubeu Peste Timp”, 
care ne leagă în veșnicie pe toți fii Neamului Românesc, răslețit 
astăzi în toată lumea. Această poezie este recitată adesea de 
autorul acestei autobiografii, la cenaclurile și colocviile 
culturale, la care participă, în America, România și Basarabia. 
  Am fost onorat de invitația d-lui Anton care mi-a făcut-o, 
cu rugămintea de a-I binecuvânta această lucrare-document. 
 

Frățește, în Hristos Domnul, 
Preot Protopop Constantin Alecse 
Los Angeles, Sfintele Paști, 2018 
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Cuvântul autorului 
 

 

        Cartea de față o consider 
ca rodul unei minuni. Minunea 
constă în modul miraculos prin 
care a luat naștere, la iniția-
tiva a doi OAMENI de un altru-
ism deosebit. Duhovnicul meu 
P. C. Părintele Protopop al 
Coastei Pacifice Constantin 
Alecse, Parohul Bisericii Sfânta 
Treime din Los Angeles și 
domnul ing. Mircea Iordache 
din Suceava - România.  

Ca să descriu râvna depusă trebuie să inventez cuvinte de 
apreciere, căci în trei luni cartea de 576 de pagini a fost 
finalizată. 

După ce în cca 5 ani au elaborat o monografie a satului 
natal Dâmbroca, jud. Buzău, 3 cărți autobiografice ale 
Părintelui Protopop și despre slujirea de PC Sa a Bisericii 
românești din America și Anglia timp de peste 43 de ani, și o 
culegere de Cugetări Creștine, Axiome a unori teologi, duhov-
nici și înțelepți, cele 5 cărți însumând aproape 3000 de pagini.  
Premergător acestei activități, domnul inginer Mircea Iordache, 
editase alte 10 cărți de literatură laică și religioasă. 
  Părintele Protopop în înțelegere cu domnul inginer Mircea 
Iordache îmi propun să mă ajute și pe mine să adun într-o 
cartea rodul unei activități scriitoricești de 17 ani, publicate în 
America, România și Republica Moldova, fapt menționat în 
cuprinsul cărții.  
  Ajutorul oferit de la acești doi oameni pasionați de 
internet, unul în Los Angeles, Părintele Protopop și unul în 
Suceava-România, domnul inginer Mircea Iordache, mă uimeș-
te prin contribuța deosebită, acțiunea fiind voluntară. 

Am privit în oglinda sufletului și minții mele și m-am 
întrebat: „Eu aș fi fost capabil de o asemenea inițiativă și de 
asemenea efort? Dar nu am găsit răspuns”. Titlul cărții ”Nihil 
Sine Deo”, am scris că rezidă din faptul că bunul Dumnezeu m-
a ocrotit în arca vieții, mi-a dăruit lumină și nu m-a părăsit 
niciodată. Deci „Nimic fără Dumnezeu!”.  
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Mă unge la suflet ideea de a lăsa urmașilor amintirile 
vieții mele, considerând că nu am trecut prin lume doar să fac 
umbră pământului.  

Ce vreau să arăt în carte? Vreau să arăt nepoților și 
strănepoților că înaintea lor au fost oameni care au crezut în ce 
este drept și sfânt, că înaintea lor au fost oameni de omenie, 
care au întrunit calitățile cerute de etica creștină și de credința 
în Dumnezeu.  

Am menționat în carte că am avut o copilărie nefericită, 
dar pe care, cu ochii mei de copil am adorat-o și greutățile de 
atunci le văd ca pe lecții de viață pentru a mă forma cu cinste 
și credință în Dumnezeu. Observați că-L invoc de atâtea ori pe 
Dumnezeu. Fac acest lucru, că ajutorul primit de la El în clipe 
de cumpănă ale vieții mele, a fost imens, am simțit că mă 
împinge de la spate pe calea cea bună și că m-a ferit de 
necazuri și de căderea-n ispită. Se vede că-mi asculta 
rugăciunile evlavioase, făcute încă de la vârsta de 7 anișori. 

Nu vreau să intru în amănuntele paginilor acestei cărți, 
las curiozității și pasiunii fiecărui cititor de a descoperi aspecte 
interesante ale vieții, mai ales celor care mă cunosc, le dau 
posibilitatea, acum, să mă cunoască mai bine și dacă găsesc 
repere frumoase de viață, doresc să le fie utile, lor și urmașilor 
lor.  

Eu vă pun la dispoziție cuvântul și sufletul meu, și voi fi 
încântat dacă aflu că ați folosit cu plăcere aceste două 
componente ale vieții: sufletul și cuvântul. 

Vă doresc sănătate, fericire și….lectură plăcută! Și nu 
uitați: Nihil Sine Deo (Nimic fără Dumnezeu) 

Ion Anton – Los Angeles - California 
 

Am deosebita plăcere ca mulțumirile mele pentru cei doi 
OAMENI inițiatori să  le aduc în versuri: 
  

Migrat-am spre libertate din „Raiul Comunist” 
(Dedicație Părintelui Protoiereu Constantin Alecse) 
  
Văzând teroarea cruntă adusă de-antihrist, 
Visam să evadez din raiul comunist. 
Copil, văzând că omul, pentru om, devine fiară, 
Tainic, un gând mă obseda cum să ies din țară. 
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Și asistam cum calicimea ura pe gospodar, 
Râvnind ca rodul muncii lui să-l fure din hambar. 
Înțelegând că ajutorul coboară doar de Sus 
Scrutam adesea cerul rugându-L pe Iisus. 
  
Vedeam cum iau cu hapca și cai și boi, 
Pământurile primite după Unire și Război, 
Căruțe, vaci, oi, porci și toate ce-n cale apăreau, 
Ce n-avuseseră nicicând prin munca lor, îi ispiteau. 
  
Cum suferi bezna noastră Tu soare strălucit? 
Cum poți să rabzi ocara, Tu, Domnul mult slăvit? 
Cum fața Ta curată, Iisuse, n-o ferești, 
În tină omenească să Ți-o murdărești? 
  
Sperând că opresiunea de pe neamul meu, 
Nu poate fi salvată decât de Dumnezeu.  
Cu raza Ta tot chipul Tu L-ai luminat, 
În Casa Ta pe mine, de tot M-ai curățat. 
  
Și-am găsit cărarea ce duce spre lumină, 
Să Te slăvesc pe Tine Treimea cea Divină. 
Mi-ai încăput în suflet, Tu, cel neîncăput 
Și viitorul iată, cer nou Tu L-ai făcut. 
  
Și-am început urcușul spre Tine Domnul meu, 
Urcușul spre Golgota vieții, urcușul cel mai greu. 
Și pentru toate acestea, Iisuse prea iubit  
Un cer de libertate azi mi L-ai dăruit. 
  
Că Tu mi-ai fost nădejdea, în care am sperat 
Mi-ai arătat cărarea și mult m-ai ajutat 
Și vreau la bine, bine să fac și eu, 
Slăvit să fie în veac și Tatăl Dumnezeu. 
  
Că sunt duhovnic, frate și cred și bun păstor. 
De oi cuvântătoare a tot sfătuitor. 
Slăvit să fie misterul Ceresc, Divin, 
Acum și pururea și-n veci de veci. Amin! 
 
 (Ion Anton, Los Angeles, Sfintele Paști, 2018)            
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Am descoperit un om a lui Dumnezeu 
(Dedicație domnului ing. Mircea Iordache) 
  
În fapt de așteptată primăvară, 
Când prind iarăși viață pom cu pom, 
În lumea agitată, dezbinată și amară, 
Eu am descoperit un veritabil OM ! 
  
Nu am căutat cu felinar ca Diogene, 
În plină zi de soare luminată,  
Ci fără a obosi nici ochi și nici sprincene 
Localizatu-l-am fără efort îndată. 
  
Din hăuri care fără fund se cască, 
Din duhurile oarbe, pline de păcat, 
Se poate frumusețe să se nască 
Și strălucește chipu-i altruist de OM adevărat. 
  
Când Domnul nostru pe Cruce suferea calvar, 
Ca omenirea de păcat să o dezlege, 
Că este copleșită de infern și de coșmar, 
El vine pe pământ cu a iubirii lege. 
  
Crucificat, din palme curge Sânge greu, 
Așa cum profețit-a atunci la Sfânta Cină, 
Calvarul lui să nască din om un Dumnezeu, 
Din coasta-mpunsă, țâșnească izvorul de lumină. 
  
Jertfindu-se Iisus, euharistic element devine, 
 Să-mpărtășească pe cei ce Îl așteaptă ca dar 
dumnezeiesc, 
Să-ndestuleze omul cu-a Lui de o ființă pâine, 
Pe aceia mulți ce-n lume de Dânsul flămânzesc. 
  
Biserica ne cheamă umplând eterul de clopot tânguire, 
Vestind că din adâncul întunecatei nopți, 
Soldații-nmărmuriți primesc înfricoșata știre: 
Hristos pătimitor, A ÎNVIAT DIN MORȚI! 
  
(Ion Anton, Los Angeles, Sfintele Paști, 2018) 
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CAPITOLUL I 

LOCALITATEA  HERMEZIU 

1.-  Istoricul satului si denumirea sa, 
de-a lungul secolelor 

  

Satul Hermeziu este aşezat pe malul Prutului la o 
distanţă de 5 km de şoseaua Iaşi – Ştefăneşti şi, la 36 km de 
oraşul Iaşi. La începutul secolului al XVIII-lea satul purta 
numele de Trifeştii Vechi, însă în urma căsătoriei proprietarului 
Dinu Negruzzi cu Sofia Hermeziu, o proprietară din Basarabia, 
satul a primit denumirea de Hermeziu, în cinstea acesteia. 

Redăm mai jos detalii despre istoricul acest sat mirific, 
numit Hermeziu... 

 

  
Lunca Prutului Vedere de pe malul Prutului 

  
Decor însoțitor spre Prut Curgere calmă a Prutului prin luncă 

Apele Prutului, pot fi admirate din Hermeziu. Prutul este 
un râu lung de 953 km, ce izvorăște în apropiere de muntele 
Hoverla, din Carpații Păduroși, din Ucraina, de unde curge spre 
est, mare parte din curs fiind apoi pe direcția sud-est. Se varsă 
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în Dunăre lângă Reni, la est de orașul Galați. Formează granița 
României cu Republica Moldova și parțial cu Ucraina. 

 

  
Mal de Prut cu plopiș Cale de acces prin sat 

 
Scurt istoric al regiunii, al orașului Iași  
și al comunei Trifești 

 

  
Iașul pe harta țării 

 

         Orașul Iași a fost menți-
onat pentru prima oară într-un 
privilegiu comercial emis în 
1408 de domnitorull Moldovei, 
Alexandru cel Bun.  
         Totuși, deoarece existau 
clădiri mai vechi de această 
dată (spre exemplu presupusa 
Biserică armeană, construită 
în 1395), se crede că orașul 
este mult mai vechi, cel puțin 
cu câteva decenii înainte de 
această dată. 

 În 1564, domnitorul Alexandru Lăpușneanu a mutat aici 
capitala Moldovei, de la Suceava. În 1640, Vasile Lupu a 
înființat aici prima școală în limba română și o tipografie în 
Biserica Trei Ierarhi. În 1643, prima carte tipărită în Moldova a 
apărut la Iași. 
  Orașul a fost incendiat de tătari în 1513, de otomani în 
1538 și de ruși în 1686. În 1734, a fost afectat de o epidemie. 
  Prin Pacea de la Iași, cel de-al șaselea război ruso-turc a 
luat sfârșit în 1792.  

În 1822, turcii au luat cu asalt orașul, pentru a potoli 
revoluționarii greci ai Eteriei, conduși de Alexandru Ipsilanti. 
  Între 1565 și 1859, orașul a fost capitala Moldovei, apoi, 
între 1859 și 1862, atât Iași cât și București au fost capitalele 
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de facto ale Principatelor Unite ale Moldovei și Valahiei. În 
1862, când uniunea celor două principate a devenit deplină sub 
numele de România, capitala țării a fost stabilită la București.   
Pentru a compensa pierderile provocate orașului în 1861, prin 
schimbarea sediului guvernului, s-a votat plata a 148.150 lei 
orașului, dar acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. 

În timpul primului război mondial, pentru doi ani, Iași a 
fost capitala României neocupate, după ce București a căzut în 
mâinile Puterilor Centrale la 6 decembrie 1916. În noiembrie 
1918, capitală a redevenit orașul București. 
 

  
Roadele grădinii de legume Bucuria pâinii de toate zilele 

Al doilea război mondial a reprezentat o perioadă neagră 
în istoria ieșeană. În timpul regimului Antonescu, Pogromul de 
la Iași, din 27-29 iunie 1941, a fost printre cele mai grave 
evenimente de acest fel din lume, prea puțin cunoscut ieșenilor 
înșiși atât înainte, cât și după Revoluția Română din 1989. În 
mai 1944, orașul a fost scena unor lupte grele între forțele 
româno-germane și Armata Roșie, zile în care o mare parte din 
zona istorică a orașului a fost distrusă. Faimoasa divizie de elită 
Panzergrenadier „Großdeutschland” a obținut o victorie impor-
tantă asupra sovieticilor la Bătălia de la Târgu Frumos, în apro-
piere de Iași. În iulie, Iașul era ocupat de forțele staliniste. 
 
„Cât vom trăi pe pământ,  
Să iubim cu legământ  
Vatra-n care am crescut,  
Mama care ne-a născut, 

Satul care ne-a format, 
Școala care ne-a-nvățat, 
Biserica că ne-a-nălțat, 
În crezul fărꞌ de păcat!” / MI 
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Ei ne sunt viitorul 

 

 

      Atenție: Aceste imagini vă 
pot afecta grav amnezia, adu-
cându-vă în prezent amintirile 
du-ioase ale locurilor natale, și 
ale tradițiilor sfinte ale neamu-
lui românesc, vrednice de per-
petuitate. 
    Recomandăm vizionarea lor 
în prezența copiilor, nepoților 
și strănepoților. 
 

  
Cu colindatul de Crăciun Bucuria iernii 

 
Nu există Crăciun ca-n Bucovina! 

  În perioada postbelică orașul a continuat să se dezvolte, 
construindu-se noi cartiere și întreprinderi industriale. După 
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căderea comunismului, orașul a rămas cel mai important centru 
cultural din afara arcului carpatic, după București.  
  Iașul ar putea obține titlul de "oraș inițiator al Revoluției 
din decembrie 1989”, prin ordonanță guvernamentală, întrucât 
în 14 decembrie '89 mai mulți ieșeni au fost arestați de secu-
ritate pentru că organizaseră o manifestație împotriva regi-
mului comunist. Semnalul revoltei trebuia să fie dat de 
clopotele Mitropoliei. Planul revoluționarilor a fost însă aflat de 
Securitate. La momentul fixat, Piața Unirii era strict 
supravegheată de milițieni și securiști în civil, care au 
împiedicat orice manifestație, iar membrii Frontului Popular au 
fost arestați. Ei au fost eliberați câteva zile mai târziu, în 22 
decembrie 1989 (Mai multe detalii, la sursa www.wikipedia.org) 
  
Comuna Trifești, Iași 
 

Trifești (în trecut, Hermeziu) este o comună în județul 
Iași, Moldova, România, formată din satele Hermeziu, Trifești 
(reședința), Vladomira și Zaboloteni. 
  Satul se află la marginea de nord-est a comunei, la 
granița cu raionul Fălești din Republica Moldova, pe malul drept 
al Prutului, în câmpia Moldovei. Este străbătut de șoseaua 
națională DN24C, care leagă Iașiul de Ștefănești și de Lipcani. 
  La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta denumirea 
de Hermeziu, făcea parte din plasa Turia a județului Iași și era 
formată din satele Hermeziu, Damachi, Zabolotenii Sturzoaiei, 
Vladomira, Unghiul lui Păr, Trifești, Bălteni și Zabolotenii Fotei, 
având în total 2340 de locuitori. Funcționau în comună cinci 
mori, cinci biserici și două școli cu 97 de elevi (din care 12 
fete). Anuarul Socec din 1925 o consemnează în aceeași plasă, 
având 3027 de locuitori în satele Bălteni, Damachi, Hermeziu, 
Trifești, Vladomira și Zaboloteni. 
  În 1950, comuna a fost transferată raionului Iași din 
regiunea Iași, luând denumirea de Trifești, de la noul sat de 
reședință, în timp ce satul Hermeziu a luat numele de Lunca 
Prutului. Satul Damachi a luat în 1964 denumirea de Plopii. 
 

„Pe această planetă, orice om este liber... Dar sufletul 
fiecăruia îşi are rădăcinile adânc înfipte în tărâmul natal, 
singurul loc care dă sens cuvântului "acasă".” 
                                            (aforism de Cornelia Georgescu) 
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Ea ne potolește setea La seceriș 

 
În 1968, comuna a revenit la județul Iași, reînființat 

 

 
Casa memorială C. Negruzzi 

 

 Tot atunci, satul Plopii 
a fost desființat și comasat cu 
satul Trifești, iar comuna a 
primit satele Rădeni și Roșcani 
ale comunei Roșcani,desfiin-
țate. Acestea din urmă s-au 
separat din nou în 2004, 
comuna căpătând atunci forma 
ei actuală, în timp ce în 1996 
satul Lunca Prutului a revenit  

la vechea denumire de Hermeziu - Sursa: 
https://ro.wikipedia.org/ 
        

„Biserica este o corabie, iar creştinii care merg la Sfânta 
Biserică şi intră în ea sunt izbăviţi din furtuna păcate-
lor.”  (Sfântul Nicodim) 

  
„Ştiu că biserica e pentru oricine, dar trebuie să îţi câştigi 

dreptul de-a merge la biserică. Şi nu păcătuind.” (Teodor 
Burnar) 
 

„Biserica este noua zidire a lumii. Privind în ea, îl des-
coperi pe Cel ce este totul în toate.”   (definiţie de Sfântul 
Grigorie de Nyssa) 

 
          „Biserica este hristosul social, comunitar, care parcurge 
necontenit drumul lui Hristos cel personal.”  (Pr. Dumitru 
Popescu) 
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2.- Biserica "Sf. Împarati Constantin si Elena" 

Istoricul Bisericii  

Biserica din Hermeziu cu hramul „Sf. Împăraţi Constantin 
şi Elena” a fost construită în 1839 de către Spătarul Costache 
Negruzzi. Biserica este construită în stilul clasicismului, având 
formă bazilicală de navă, cu absida altarului semicirculară. În 
partea de vest are un exanortex închis, susţinut de şase 
coloane cilindrice. Altarul este despărţit de naos printr-o arcadă 
aflată deasupra catapetesmei. Naosul şi pronaosul formează o 
singură navă, cu plafonul drept şi cu un cafas în partea de apus 
a naosului prin care se accede în clopotniţă. Pe plafonul 
altarului este pictata icoana Domnului Savaot, iar în naos 
icoana Mântuitorului Hristos si a celor patru Evangheliști.  
Pictura este executată în ulei, în stil neobizantin. Din 
patrimoniul Bisericii fac parte si numeroase cărți de cult tipărite 
după anul 1800. De o importanţă deosebită sunt şi pietrele 
funerare ale scriitorului şi ctitorului Constantin Negruzzi, Leon 
Negruzzi, Gh. C. Negruzzi şi Ana Sturza. 
 

  
Porțile Bisericii la Vest Fața Bisericii la Vest 

 
  După cum atestă o inscripție din 1887 a preotului paroh 
Petru Filioreanu pe prima pagină a unei evanghelii, înainte de 
construirea actualei biserici a existat în sat o bisericuță de 
lemn. Biserica "Sf. Împărați Constantin și Elena" a fost 
construită în anul 1839 de către spătarul Costache Negruzzi. 

Deasupra intrării, în pronaosul bisericii se află o pisanie 
scrisă în limba română cu caractere chirilice, care conține două 
versuri din poemul "Inscripții": 
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"În acest lăcaș de pace, unde Domnul se mărește, 
Omul întâi se botează, când se naște pre pământ, 
Și apoi cu a lui soție vine de se însoțește, 
În sfârșit aicea află liniștire în mormânt. 
Nașterea, viața, moartea, sufleteasca mântuire, 
În acest loc se adună și d'amarul lumii greu 
Omul scapă când se duce ca se'și iae resplătire 
De la dreapta îndurare, a bunului Dumnezeu. 
S'au zidit de spătarul C. Negruțți. În anul 1839." 

 
Partea de nord 

 

     Biserica a fost renovată în 
anul 1935, în timpul păstoririi 
preotului-paroh Ioan Sandu, 
cu cheltuiala enoriașilor. Cu 
acest prilej s-a amplasat pe 
zidul bisericii un medalion me-
talic cu următorul text: "Act 
comemorativ. S-au săvârșit 
renovarea acestui sfânt locaș 
prin stăruința onoratei familii  

ctitoriale: Negruzzi-Miclescu-Racovitză-Cerchez și obolul enori-
așilor din satul Hermeziu în timpul păstoriei C.S. Preot Ioan 
Sandu, paroh, cu concursul d-lui D. Sebastian, consilier 
parohial și Gheorghe Vizitiu, cântăreț. 1935". 
  

  
Vest: Intrarea în curtea Bisericii Parte din împrejmuire - Sud 

 

„Cine nu are Biserica drept mamă, nu-L are nici pe 
Dumnezeu drept Tată şi în afara Bisericii nu există mântuire.” 

(citat din Sfântul Ciprian al Cartagenei) 
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Intrare în curtea Bisericii 

 

        În fața bisericii a fost 
amplasat un monument al 
eroilor locali din cel de-al 
doilea război mondial.  
   Pe monument stă scris „PRO 
PATRIA 1940 – 1945 Eroilor 
din Hermeziu pioasă recuno-
ștință și veșnică pomenire”. 
Sunt înscrise apoi 49 de 
nume, dintre care patru pe-
rechi de frați. 

  Costul construirii monumentului eroilor a fost acoperit de 
familia ing. Ion Anton, în memoria tatălui, dispărut pe front, și 
a tuturor eroilor din satul Hermeziu. 
  Ing. Ion Anton a acoperit și costul integral de împrej-
muire a bisericii cu fier forjat drept mulțumire lui Dumnezeu 
pentru sănătatea familiei, pentru a sa îndelungată înzilire și 
iertarea păcatelor personale. 
  Începând din anul 1995, când a fost inaugurată Casa 
memorială Costache Negruzzi, în perioada hramului bisericii din 
Hermeziu(sărbătoarea religioasă a Sfinților Împărați Constantin 
și Elena), se organizează anual manifestarea "Constantin 
Negruzzi – In memoriam". Aceste manifestări au debutat cu o 
slujbă de pomenire oficiată la mormântul scriitorului Costache 
Negruzzi din curtea bisericii. 
 
Arhitectura și iconografia  
 

  
Alecsandri despre C. Negruzzi Fața Bisericii, Vest 

 
„Biserica nu este un muzeu cu sfinţi, ci mai curând un 

spital pentru păcătoşi.”  (definiţie clasică de Ann Landers) 
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Catapeteasma și candelabrul Bisericii 

 Biserica "Sf. Împărați Constantin și Elena" din Hermeziu 
este construită în stil clasic, având formă de navă cu absida 
altarului semicirculară.  

În partea de vest are un pridvor (exo-nartex) închis, 
susținut de șase coloane cilindrice. Deasupra pridvorului se află 
o clopotniță în care se accede din cafas. Pronaosul și naosul au 
plafon drept, formând o singură navă. Deasupra pronaosului se 
află cafasul. Naosul este separat de altar printr-un perete cu o 
arcadă la partea superioară, deasupra catapetesmei. 

Pereții lăcașului de cult au fost pictați în ulei, în stil  
neobizantin. Pe plafonul altarului se află icoana Mântuitorului, 
iar în naos icoana Judecătorului Hristos, înconjurat de cei patru 
evangheliști. 
  Biserica are în patrimoniul său mai multe cărți de cult 
tipărite după anul 1800, printre care și câteva evanghelii 
ferecate în metal și scrise cu litere chirilice 

Morminte în curtea bisericii 

  În curtea bisericii se află mai multe morminte ale 
membrilor familiei boierești Negruzzi. Lângă zidul sudic al 
bisericii au fost înmormântați următorii: 
* Constantin Negruzzi (1808-1868) - scriitor, ctitorul bisericii 
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* Leon C. Negruzzi (1840-1890) - fiul ctitorului, scriitor, fost 
primar și prefect de Iași 
*George C. Negruzzi (29 decembrie 1849 - 22 august 1890) - 
fiul ctitorului Anna L. Negruzzi (1849-1929) 
 

 
Mormântul C.Negruzzi lângă 

Biserica Sud 
 

        Pe piatra funerară aflată 
deasupra mormântului scriito-
rului Costache Negruzzi se află 
un epitaf, ce conține și o stro-
fă din poemul "Inscripții": 

"Aice se odihnesce CONSTANTIN 
NEGRUZZI 
născutu in 1808 
reposatu in 25 Augustu 1868 
Eu nu am fostu ca alții de-aceea’n 
suferință 
Am petrecut ș'in lipsa plăcerilor 
lumesci, 
Dar cugetul îmi spune că n'om 
ave căință C'am fostu și eu 
unealtă la rele omenesci. 
SOȚIA și FIII recunoscetori 
Septemvrie 1868." 

Deasupra mormântului lui Leon C. Negruzzi (1840-1890) și a 
Annei L. Negruzzi (1849-1929), se află un obelisc zidit de V. 
Scutari din Galați, având înscris pe el următorul epitaf: 

"În a dumnezeirii carte 
E scris că omul se desparte, 
De tot ce i e mai drag pe lume 
Dar Sfânta Carte spune anume 
Că despărțirea nu-i pe vecie 
Că revedere o să mai fie! 
 
Nu-ți spun adio.... La revedere! 
La revedere în alte sfere!" 

„Când sunt singur mă aşez lângă liniştea bisericii şi tac.” 
(citat din Teodor Dume) 
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Intrarea în Biserică vest Mormântul lui Leon C Negruzzi 

  Lângă zidul nordic al bisericii se mai află două morminte. 
Este vorba de cele al copiilor Leon Negruzzi (15 octombrie 
1872-1875) și Sanda Racovitză (25 aprilie - 25 august 1912) și 
de cele ale preoților Vasile Gafton și Ioan Adamovici -
 Surse: https://ro.wikipedia.org ...și .. www.parohiahermeziu.ro 

PISANIE 
La biserica zidită de Costache Negruzzi - pisania, 
scrisă în româneşte cu litere chirilice (cu slove) 
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 În acest lăcaş de pace, unde Domnul se măreşte,  
Omul întâi se botează, când se naşte pre pământ;  
Şi apoi cu a lui soţie bine de se însoţeşte,  
În sfârşit aicea află, liniştire în mormânt.  
Naşterea, viaţa, moartea, sufleteasca mântuire,  
În acest loc se adună; şi d'amarul lumei greu  
Omul scapă când se duce ca să'şi iae răsplătire,  
De la dreapta îndurare, a bunului Dumnezeu.  
S'au zidit de spătarul K. Negruţţi. În anul 1839 

 

Biografia pr. Dan Zgavirdici 
 

 
Pr Paroh Dan Zgăvârdici 

 

        S-a născut din părinţii 
Viorel şi Constanţa Zgăvârdici, 
la 17 septembrie 1980 în 
oraşul Iaşi. 
    După absolvirea scolii gene-
rale „Ion Neculce” din Iaşi, a 
urmat cursurile Seminarului 
Teologic „Sf. Vasile cel Mare” 
din Iaşi, între anii 1995 – 
2000. 
       În anul 2004, a absolvit 
Facultatea de Teologie Orto-
doxă „Dumitru Stăniloae”, 
Iaşi, fiind declarat licenţiat în 
Teologie; 

 

Biserica "Sf. Împărați Constantin și 
Elena" 

 

       In anul 2006 a absolvit 
cursurile de master ale 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
„Dumitru Stăniloae”, Iaşi, 
secția Biblică Sistematică. 
   Teza de disertaţie a susţi-
nut-o la disciplina Misiologie şi 
Ecumenism cu tema "Conce-
pţia despre ecumenism a 
Bisericii Romano-Catolice" sub  

îndrumarea Conf. Dr. Pr. Gheorghe Petraru. 
În anul 2003 s-a căsătorit cu d-ra Cristina Vârlan, 

absolventă a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru 
Stăniloae”, Iaşi, secţia Litere - Limba Engleză, în prezent 
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profesoară de Limba Engleză la Şcoala Normală "Vasile Lupu" 
din Iaşi.  Căsătoria a fost binecuvântată de Dumnezeu cu doi 
copii: Maria Emilia şi Cristian Constantin. 

În 20 Martie 2005, a fost hirotonit diacon de către I.P.S. 
Daniel, Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi 
Bucovinei. 

În 3 Aprilie 2005 a fost hirotonit Preot tot de către I.P.S. 
Daniel, pe seama parohiei Hermeziu, com. Trifeşti, jud. Iaşi, 
Protopopiatul Iași. Din Septembrie 2004 şi până iunie 2009 a 
activat ca profesor de Religie la şcoala „Iacob Negruzzi” din 
Trifeşti, jud. Iaşi. 

 

  
Întâmpinarea Învieri Veniți de luați lumină - luminează 

tuturor 

 
                                          În timpul Liturghiei Învierii 

 

2014 – Imaginile de mai sus prezintă aspecte de la o slujbă a Învierii  (Sfintele 
Paști), slujită de către părintele paroh Dan Zgăvârdici 

 
Primăria fostei comune Hermeziu 
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3.- Scoala Gimnaziala „Iacob Negruzzi” 
din Trifesti 

 

Scurt Istoric 

 

 
Șc. Gimnazială I.Negruzzi - Trifești  

 

         Localitatea Trifeşti este 
atestată documentar la 5 iunie 
1624. Cea mai veche menţi-
une a toponimicului o găsim, 
însă, la 30 noiembrie 1539, 
când, domnul Ştefan Lăcustă 
delimitează proprietăţile mâ-
năstirii Homor care „ajung 
până la vadul Trifeştilor şi pâ-
nă la Pruteţ”. 

 
Câteva date despre istoricul localităţii aparţinătoare 
Hermeziu  

 

 
Școala Elementară din Satul 

Hermeziu 
 

       Viaţa spirituală a comunei 
are la bază familia de cărturari 
Negruzzi.  
      Chiar daca Negruzziştii s-
au stins, flacăra aprinsa de ei 
continuă să ardă,  întreţinută 
prin diverse activităţi care au 
loc anual la Casa Memorială 
„Costache Negruzzi” din  

Hermeziu, în Biblioteca „Costache Negruzzi” şi în Şcoala „Iacob 
Negruzzi” din Trifeşti : prezentări de carte, zilele deschise ale 
şcolii şi bibliotecii, întâlniri cu scriitori, dramatizări de opere 
literare, concursuri, programe artistice, dezbateri, schimburi de 
experienţa e.t.c. Cadrul istoric şi arhitectural deosebit oferă 
condiţii atât pentru dezvoltarea turismului cultural-istoric şi 
religios, cât şi de recreere şi odihnă. În această zonă se 
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practică şi turismul de eveniment, ce atrage anual în jur de 
4000 de turişti. Conacul familiei Negruzzi datează din  anii 
1807-1810, a aparţinut lui Dinu Negruţ, tatăl scriitorului 
Costache Negruzzi, care la căsătoria cu Sofia Hermeziu 
primeşte ca zestre moşia Trifeştii Vechi (actual Lunca Prut sau 
Hermeziu). 

În casa memorială s-au născut şi au trăit mai multe 
personalităţi marcante ale istoriei româneşti: 

- Constantin Negruzzi (1808-1868)- scriitor, părintele 
nuvelei istorice româneşti, membru al Academiei Române, chiar 
de la înfiinţare, preşedinte al Euforiei Iaşilor, director în câteva 
rânduri al Visteriei Moldovei, efor al şcolilor, codirector al 
Teatrului Naţional din Iaşi, ministru al finanţelor. Acesta s-a 
născut şi a locuit la Hermeziu, fiind înmormântat în curtea 
bisericii din sat;  

- Leon C. Negruzzi (1840-1890)- scriitor junimist, prefect 
şi primar al Iaşului, senator de Iaşi. A trăit la Hermeziu şi este 
înmormântat în curtea bisericii din sat; 

- Iacob C. Negruzzi (1842-1932)- scriitor, preşedinte al 
Academiei Române, unul din cei cinci fondatori ai „Junimii”, 
secretar timp de 25 de ani al revistei „Convorbiri Literare”. S-a 
născut la Hermeziu. 

- Mihai L. Negruzzi (1873-1958)- general, memorialist, 
scriitor, primar al Iaşului, a trăit la Hermeziu în 1930; 
- Ella L. Negruzzi (1876-1949)- prima femeie avocat din 
România, s-a născut la Hermeziu; 

- Leon M. Negruzzi (1899-1987)- scriitor de limba 
franceza, traducător, fiul lui Mihai Negruzzi, a trăit o perioada a 
vieţii la Hermeziu. 

În conacul familiei Negruzzi au poposit ca oaspeţi, în 
decursul timpului, domnitorii Mihai Sturdza şi Al. I. Cuza, 
scriitorii V. Alecsandri, M. Kogălniceanu, Petre P. Carp, majo-
ritatea scriitorilor junimişti, reputaţi actori ai Teatrului Naţional 
din Iaşi, muzicieni, ca Eduard Caudella, în prezenţa cărora cei 
doi fraţi, Leon şi Iacob, cântau la pian şi la flaut. 

 
„Cel ce scrie fără de chibzuinţă şi cel ce citeşte fără să 

înţeleagă pierd zadarnic o mare parte din viaţa lor.” (Costache 
Negruzzi) 
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4.- În anul 2005, Colegiul “Costache Negruzzi” din Iasi a 
împlinit 120 de ani 

  
Colegiul Naţional Costache Negruzzi din Iaşi a punctat 

zilele acestea prin evenimente culturale şi ştiinţifice importante 
împlinirea a 120 de ani de activitate.  
 

 
Iași - Liceul Internat C.Negruzzi 

 

      Printre elevii şi absolvenţii 
de marcă ai prestigioasei insti-
tuţii de învăţăm~t se regăsesc 
nume cu rezonanţă, iată doar 
câteva exemple: Eugen 
Lovinescu, Traian Lalescu, 
Iorgu Iordan, Mihail Jora, 
Demostene Botez, Victor Ion 
Popa, Mihai Ralea, Iorgu 
Iordan, Horia Hulubei, Ionel 
Teodoreanu, Radu Beligan, 
Viorel Barbu, Liviu Leonte,  

Principele Radu de Romania, Mihai Răzvan Ungureanu şi alţii.   
De la această instituţie de învăţământ pleacă an de an spre 
cele mai de seamă universităţi ale lumii olimpici la matematică 
sau alte discipline, şcolari cu 10 pe linie, inclusiv la examenul 
de bacalaureat. 

Prof. dr. Camelia Gavrilă, inspector şcolar general, a 
spus, cu acest prilej: „cei 120 de ani pe care îi aniversează 
această instituţie înseamnă 120 de ani de certitudini, de conti-
nuitate valorică. În fiecare an şcoala este în topul naţional cu 
rezultate de excepţie la examenele naţionale, cu olimpici 
internaţionali, cu un spaţiu cultural şi educaţional foarte 
generos”. În semn de recunoaştere a calităţii demersului didac-
tic şi a eforturilor depuse pentru formarea tinerilor, Colegiul 
Național „Costache Negruzzi” a primit de-a lungul timpului mai 
multe distincţii şi diplome de excelenţă, fiind declarat „şcoală 
europeană” pentru numeroasele proiecte europene, în care este 
implicat, „şcoală afiliată U.N.E.S.C.O.”, membru fondator în 
Alianţa Colegiilor Centenare, Membru permanent al Progra-
mului Internaţional World School (Tokyo, Japonia). 

 
„Aveam un profesor care zicea că prietenii adevăraţi îi 

faci fie în liceu, fie pe bancă în parc, cu nepoţii.”   Alina Laufer 
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IT: Istoric. 120 de ani de educaţie şi cultură  
 
Cu mai bine de un secol în urmă, la 5 octombrie 1895, îşi 

deschidea porţile Liceul Internat din Iaşi, la iniţiativa lui Spiru 
Haret, aceea de a înfiinţa un „liceu - model”. 

 

  
2015 - Corpul profesoral și elevii absolvenți 

Inaugurarea s-a făcut în „impozanta clădire, una din cele 
mai mari şi mai frumoase din Iaşi”, care se vedea de departe, 
„înălţându-se în partea cea mai ridicată a oraşului, pe umărul 
dealului Copou, în mijlocul grădinilor care o împrejmuiesc din 
toate părţile”. Pentru că liceul urma să formeze o elită 
culturală, au fost căutaţi şi aduşi profesori străluciţi din mai 
multe şcoli, după ce făcuseră dovada talentului şi a forţei lor 
intelectuale, precum şi copiii cei mai bine înzestraţi din toate 
colţurile vechiului Regat şi din Transilvania… Această poveste 
împlineşte în octombrie 120 de ani - 120 de ani de realizări, 
120 de ani în care mii de elevi şi-au conturat destinele.  

„Scena” la aniversare nu a aparţinut doar elevilor, 
foştilor absolvenţi, ci şi actorilor, invitaţilor speciali, foştilor 
profesori, prezenţi pentru a onora sărbătoarea negruzzistă 
alături de oamenii şcolii. „Din cele 1.460 de licee şi colegii la 
nivel naţional se disting 140-150 de şcoli de înaltă ţinută, iar 
Colegiul Costache Negruzzi se încadrează în partea superioară 
a acestei elite a învăţământului preuniversitar. Este o onoare 
pentru mine să mă aflu aici şi să acord o diplomă de excelenţă 



  CAPIT. I - LOCALITATEA HERMEZIU                                        43 

 
 

pentru tot ceea ce reprezintă această unitate de învăţământ”, a 
afirmat ministrul Educaţiei, prezent la eveniment.  
  
Evenimentele  
 
  Aniversarea a 120 de ani de existenţă a Colegiului 
Naţional „Costache Negruzzi” a fost marcată prin mai multe 
activităţi culturale, artistice şi sportive în care au fost implicaţi 
elevi, profesori, părinţi, absolvenţi şi foşti profesori. Cu aceeaşi 
ocazie a avut loc lansarea Analelor Colegiului şi a numărului 
omagial al Revistei Corolar, premierea elevilor olimpici şi 
profesorilor îndrumători, dar şi momente artistice, cum ar fi cel 
coral cu formaţia liceului, coordonată de prof. Alina Mirică, dar 
şi un moment teatral cu trupa „Princeps”. De asemenea, a avut 
loc o prezentare de film, „Povestea unui muzeu - Muzeul 
Costache Negruzzi de la Hermeziu”, coordonator - prof. dr. 
Luminiţa Adămuţ şi a avut loc şi o masă rotundă - „Liceul 
internat şi spaţiul academic ieşean”, la care au conferenţiat 
prof. univ. dr. Gheorghe Iacob şi prof. univ. dr. Constantin 
Cucoş. S-au desfăşurat şi: un concurs de artă fotografică, un 
vernisaj de pictură, o expoziţie de carte, un atelier de scriere 
creativă, un atelier de IT, întreceri sportive, un concurs de 
orientare turistică şi alte activităţi. SURSA: http://jurnalul.ro/ 
 

„Francez, Neamț, Rus, ce firea te-a făcut, 
Pământul tău e bine-a nu-l uita; 
Oricui e drag locul ce l-a născut. 
Eu, frații mei,'oriunde-oiu căuta, 
Nu mai găsesc ca dulcea Românie, 
De-o și hulesc câți se hrănesc în ea, 
Corci venetici. Dar oricum va fi, fie, 
Eu sunt Român, și-mi place țara mea. 
Străine țări îmi plac-ades să văd. 
Dar sunt sătul lumea de-a colinda ; 
In țara mea de-acuma voiu să șed ; 
Căci, frații mei, ori unde voiu umbla, 
N'o să găsesc acea bună primire, 
Ce m-am deprins în țară-mi a vedea ; 
Și în străini e rece găzduire! 
Eu sunt Român, mi-e dragă țara mea.”  (C.N.) 

 



44                                                  NIHIL SINE DEO 

 
 

 
 

5.- Familia Negruzzi 
  
A.- Costache Negruzzi 
  
Date biografice  
 

 
Scriitorul C.Negruzzi 

 

      Constantin Negruzzi s-a născut 
în 1808 la Trifeștii Vechi de lângă 
Iași. Între 1816-1820 viitorul scriitor 
ia lecții de limba greacă cu dascălul 
Chiriac și de limba și literatură fran-
ceză cu emigrantul polon Brancovitz.  
În 1820 învață românește de sine 
stătător, după cum ni se destăinuie 
în scrisoarea "Cum am învățat 
românește". În 1822 se mută la 
Chișinău. Din această perioada sunt 
primele încercări literare ale scrii-
torului (Zăbavele mele din Basarabia 
în anii 1821, 1822, 1823...). 

În 1823 viitorul scriitor traduce "Mnemon" de Voltaire. În 
1824 traduce "Prostia Elenei" de Marmontel. În 1829 scrie 
nuvela romantică "Zoe". În 1835 e făcut postelnic. Tot în acest 
an publică traducerea melodramei "Treizeci de ani sau viață 
unui jucător de cărți" de V. Ducange și M. Dinaux. în 1837 este 
ales deputat al județului Iași. Publică "Anecdotul" Aprodul 
Purice și câteva traduceri din V. Hugo, Al. Dumas și A. Pușkin. 
În 1839 publică "Rețeta", "Catacombele Monastirii Neamțului", 
"Riga Poloniei" și "Prințul Moldaviei" ș.a. În 1840 este ales 
primar al orașului Iași și e numit codirector al Teatrului 
Național, alături de Mihail Kogălniceanu și Vasile Alecsandri. În 
"Dacia literară" publică nuvela istorică "Alexandru Lăpușneanu". 
Văd lumina tiparului "O alergare de cai",  "Fiziologia provin-
țialului" ș.a. În 1841 apare scrisoarea "Slavonisme". Împreună 
cu Mihail Kogălniceanu publică "200 rețete cercate pentru 
bucate și alte treburi gospodărești". În 1842 publică în "Albina 
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românească" scrisoarea "Păcală și Tândală". În 1844 în revista 
"Propășirea" sunt publicate 4 scrisori negruzziene despre limbă.  
Vede lumina tiparului nuvela "Toderică", traduce din satirele lui 
Antioh Cantemir. În 1845 apare nuvela "Sobieskii și românii". 
În "România literară" a lui V. Alecsandri publică scrisoarea "Un 
protest de la 1826". În 1857 devine membru al Divanului 
Domnesc.  

Publică volumul "Păcatele tinereților".  
Costache Negruzzi se stinge din viață la 24 august 1868, 

fiind înmormântat în cimitirul bisericii din Trifeștii Vechi.  
  
Opera  
 
  "Dar întâi de toate, Negruzzi e un mare prozator, fără 
invenție, mărginit la anecdotă și memorii". (George Călinescu)  
Publicist, traducător, poet, dramaturg, prozator, filolog, crea-
torul nuvelei istorice "Alexandru Lăpușneanu", neegalată până 
astăzi, Costache Negruzzi este un deschizător de drumuri în 
literatura română modernă, "un clasic al romantismului".(Al. 
Piru). Costache Negruzzi trăiește și se formează într-o perioadă 
de renaștere națională, fiind alături, în acțiunile literare și cul-
turale, de M. Kogălniceanu, V. Alecsandri, Al. Russo. 
  Deschizător de drumuri în diverse genuri și specii literare 
în perioada pașoptistă (poemul istoric, epistolă literară), frun-
taș al acțiunii pentru promovarea teatrului în românește, 
traducător în limbile franceză și rusă, C. Negruzzi este, mai ales 
creatorul nuvelei românești. În anii maturității artistice (1837-
1844), colaborează la principalele reviste ale vremii: Albina 
românească, Curierul de ambe sexe, Dacia literară, Propășirea 
ș.a. Pe când uitasem că suntem români și că avem și noi o 
limbă, Negruzzi impunea o conștiință acută a trecutului nostru 
și un model de limbă română coerentă, curgătoare și fără 
"lătunoaie".  
  Negruzzi a fost preocupat și de problemele limbii într-un 
număr de 4 scrisori, intitulate "Critică", pe temeiul cunoașterii 
limbii vorbite, a textelor vechi. Scriitor plin de spirit, în opera 
lui Negruzzi sunt prezente ironia și umorul, vorbirea în sentințe 
și aforisme ca la clasici. 
  Aflat la temelia literaturii moderne, în opera sa se 
reflectă modalitățile artistice ale epocii clasice și romantice. 
  Lui Negruzzi îi aparține primul proiect de epopee 
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națională, "Ștefaniada", din care a realizat un singur poem, 
"Aprodul Purice", inspirat din cronica lui Gr. Ureche și de 
anecdota inserată de Neculce în "O seama de cuvinte".  

Opera sa reflectă, în primul rând, principiile promovate 
de "Dacia literară". 

Numele lui Negruzzi este legat de obicei de nuvela 
istorică "Al. Lăpușneanu" care "ar fi devenit o scriere celebră ca 
și Hamlet, dacă literatura română ar fi avut în ajutor prestigiul 
unei limbi universale" (George Călinescu). Prin nuvela "Al. 
Lăpușneanu" Negruzzi devine primul scriitor epic de seamă al 
literaturii române. (T. Vianu)  

Proza sa se distinge nu atât prin inventivitate artistică, 
cât prin caracterul ei evocator, memorialist și analitic. 

Mai puțin cunoscute sunt rugăciunile în versuri către 
Născătoarea de Dumnezeu pentru toate zilele săptămânii, foar-
te folositoare la năpraznica boală, compuse de Costachi 
Negruzzi. 
 
B.- Iacob Negruzzi 
 
Date biografice 
 

 

Iacob Negruzzi (n. 31 dec. 
1842, Iași - d. 6 ianuarie 1932, 
București) a fost scriitor român, fiul 
lui Costache Negruzzi. 
Și-a făcut studiile în Germania. A 
fost profesor la Facultatea de Drept 
din Iași și președinte al Academiei 
Române. Membru fondator al soci-
etății Junimea, a condus timp de 
peste 28 de ani revista Convorbiri 
literare. 
          La 28 octombrie 1866, Iacob 
Negruzzi a intrat în masonerie, în 
1867 a ajuns al doilea secretar și  

mare expert, iar în 1868 ajunsese venerabil. 
   În 1888, Iacob Negruzzi a depus pe biroul Camerei 

Deputaților o petiție din partea unui număr de cetățeni din 
toate părțile țării, pentru un proiect de lege prin care să se i se 
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acorde poetului Mihai Eminescu, de către stat, o pensie 
viageră. 

 
Lucrări  
 
� Mihai Vereanu, roman, 1873 
� Copii de pe natură, portrete satirice în proză și versuri, 

1874 
� Hatmanul Baltag, operă bufă în colaborare cu I.L. 

Caragiale, 1884 
� Amintiri din „Junimea”, memorii, 1921 

 

C.- Ella Negruzzi 
 
Date biografice 
 

 
Prima femeie avocat din 

România 
 

    Ella L. Negruzzi (n. 11 sept. 1876, 
satul Hermeziu, județul Iași - d. 19 
decembrie 1949, București) a fost o 
juristă româncă, manifestându-se în 
perioada interbelică ca o figură pro-
eminentă în mișcarea feministă din 
România. 
       Ella L. Negruzzi a fost fiica scri-
itorului și omului politic ieșean Leon 
C. Negruzzi (1840-1890) și sora mai 
mică a generalului Mihai Negruzzi 
(1873-1958). A urmat cursurile școlii 
primare, ale Externatului Secundar 
de Fete (actualul Colegiu "Mihai 
Eminescu" din Iași) și ale Facultății 
de Drept la Iași. 

După absolvirea studiilor universitare a cerut, în anul 
1914, să fie admisă în Baroul Iași, dar cererea i-a fost respinsă 
pe motiv că nu are drept de vot, iar avocații trebuiau să aibă 
drept de vot. După mai multe procese care au durat aproape 
șase ani, Ella Negruzzi a devenit prima femeie avocat din 
România. A profesat ca avocat în Baroul Covurlui - Galați și din 
1919 în Baroul București.  

S-a remarcat în perioada interbelică ca o militantă pen-
tru drepturile femeilor, punând bazele Asociației "Emanciparea 
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femeii", al cărei președinte a fost. Asociația fondată de ea a 
urmărit emanciparea femeii prin prisma dezvoltării acesteia în 
toate domeniile și ocuparea de funcții în raport cu pregătirea și 
capacitatea fiecăreia. Și-a concentrat atenția asupra femeilor 
de la sate, inițiind cercuri culturale și fondând cămine culturale 
unde a arătat sătencelor cum să-și organizeze gospodăria și 
cum să-și educe copiii.  
  După instaurarea fascismului în Germania, Ella Negruzzi 
s-a manifestat ca o luptătoare împotriva războiului, făcând 
parte din organizația "Grupul avocaților democrați", înființată în 
1935. De asemenea, a înființat organizația "Frontul feminin" 
(1936), organizând numeroase întruniri și conferințe menite să 
contribuie la antrenarea femeilor în acțiunile pentru apărarea 
drepturilor lor economice, politice, sociale și culturale. S-a 
remarcat și în publicistică.  
 
D.- Mihai Negruzzi 
 

 

     Mihai L. Negruzzi (n. 1873 
- d. 1958) a fost un general, 
scriitor, memorialist și om 
politic român, care a îndeplinit 
funcția de primar al muni-
cipiului Iași în perioadele 23 
martie 1920 - august 1921. 
      Mihai Negruzzi a fost fiul 
lui Leon C. Negruzzi (1840-
1890), el însuși primar și pre-
fect al municipiului Iași.  
       În anul 1938 a îndeplinit 
funcția de rezident regal al 
Ținutului Prut, cu reședința la 
Iași. 

A locuit apoi la conacul familiei din satul Hermeziu din 
județul Iași. 

„Teatrul e o oglindă. Tot ce este în lume, în istorie, în om 
se prevede. El învie pe eroul mort și după trecere de veacuri îl 
aduce de înflăcărează iarăși simțirea și inima privitorului. El 
înfruntă pe cel rău, arătându-i toată urâciunea și degradarea 
năravului său și criticând pe cel trecut, lovește și arată cu 
degetul pe cel de față.” (Costache Negruzzi) 
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  6.- Casa Memoriala „Constantin Negruzzi”  
  din Trifesti 
 

 
Casa muzeu C. Negruzzi 

 

   Casa memorială „Constantin 
Negruzzi” este muzeu orășe-
nesc, secție a Muzeului Lite-
raturii Române din Iași, 
înființat în casa în care s-a 
născut și a trăit scriitorul 
Costache Negruzzi (1808-
1868) în satul Hermeziu, co-
muna Trifești, județul Iași.  
.   Ansamblul curții familiei 
Negruzzi a fost inclus pe Lista 

monumentelor istorice din județul Iași din anul 2015, fiind 
alcătuit din următoarele 4 obiective: 

• Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena” – datând din 
anul 1839, 

• Casele familiei Negruzzi – datând din secolul al XIX-lea, 
• Parcul – datând din secolul al XIX-lea, 
• Mormântul scriitorului Costache Negruzzi – datând din 

secolul al XIX-lea. 
 
Istoricul clădirii 
  
  Conacul familiei Negruzzi datează din perioada anilor 
1807-1810, aparținând mai întâi lui Dinu Negruț (tatăl 
scriitorului Costache Negruzzi), care a primit la căsătoria sa cu 
Sofia Hermeziu, ca zestre, moșia Trifeștii Vechi (localitate care 
apoi s-a numit Hermeziu, din 1967 Lunca Prut și din 1996 din 
nou Hermeziu). În această casă s-au născut și/sau au trăit mai 
multe personalități ale istoriei românești: postelnicul Constantin 
(Costache) Negruzzi (1808-1868) – scriitor, membru al 
Academiei Române chiar de la înființare, președinte al Eforiei 
Iașilor, director în câteva rânduri al Visteriei Moldovei, efor al 
școlilor, codirector al Teatrului Național din Iași (împreună cu 
Mihail Kogălniceanu și Vasile Alecsandri), ministru al finanțelor, 
părintele nuvelei istorice românești (Alexandru Lăpușneanu); s-
a născut și a locuit la Hermeziu, fiind înmormântat în curtea 
bisericii din sat;  
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  Leon C. Negruzzi (1840-1890) – scriitor junimist, fost 
prefect al județului Iași, primar al Iașului și senator de Iași; a 
trăit la Hermeziu și a fost înmormântat în curtea bisericii din 
sat; 
  Iacob C. Negruzzi (1842-1932) – scriitor, președinte și 
vicepreședinte al Academiei Române, unul din cei cinci membri 
fondatori ai societății Junimea și secretar perpetuu, timp de 25 
de ani, al revistei Convorbiri literare; s-a născut la Hermeziu; 
  Mihai L. Negruzzi (1873-1958) – general, scriitor, 
memorialist, fost primar de Iași și rezident regal al Ținutului 
Prut (1938); fiul lui Leon Negruzzi, a trăit la Hermeziu în 1930; 
  Ella L. Negruzzi (1876-1949) – prima femeie avocat din 
România; născută la Hermeziu.  

Leon M. Negruzzi (1899-1987) – scriitor de limbă 
franceză și traducător în limba franceză a numeroase pagini de 
literatură română; fiul generalului Mihai Negruzzi, a locuit 
pentru o perioadă la Hermeziu. 
  
Mormântul lui Costache Negruzzi 
 

 
Mormântul lui C.Negruzzi 

 

     În conacul familiei Negruzzi 
au poposit ca oaspeți în 
decursul timpului domnitorii 
Mihail Sturdza și Alexandru 
Ioan Cuza, scriitorii Vasile 
Alecsandri, Mihail Kogălnicea-
nu și Petre P. Carp, majori-
tatea scriitorilor junimiști și 
reputați actori ai Teatrului  

Național din Iași, muzicieni ca Eduard Caudella, în prezența 
căruia cei doi frați, Leon și Iacob, cântau la pian și flaut.  
În anul 1968 s-a amplasat aici o placă de marmură ce marca 
100 ani de la moartea scriitorului Costache Negruzzi, cu un 
citat din Vasile Alecsandri, 1868-1968 „Costache Negruzzi este 
un nume scump României și va rămâne în pleiada pionierilor 
intelectuali ai neamului nostru.” (V. Alecsandri.) 
  După ce în perioada regimului comunist a servit pe post 
de sediu al CAP-ului local, Muzeul Literaturii Române din Iași, 
prin muzeografii Constantin-Liviu Rusu și Olga Rusu, s-a ocupat 
între anii 1993-1995 de restaurarea casei, reconstituind viața și 
activitatea acestei familii de cărturari. 
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Organizarea muzeului 
 

 
Casa Memorială Costache Negruzzi 

 

      Casa memorială Costache 
Negruzzi de la Hermeziu a fost 
inaugurată ca muzeu la 7 oc-
tombrie 1995 și conține cinci 
săli de expoziție, precum și o 
sală multifuncțională pentru 
manifestări de amploare. Casa 
memorială cuprinde o expo-
ziție documentară 

 și reconstituirea muzeo-grafică a patru camere memoriale. 
  Holul central, în care este amenajată expoziția 
documentară, însumează manuscrise, cărți în ediții prime și cu 
autografe, fotografii edite și inedite, fotocopii, obiecte care au 
aparținut scriitorilor (pipă, medalii, ștampile, ceasornic solar 
etc.), numeroase extrase din operele lor, precum și ale 
exegeților acestora, fișe bibliografice și genealogice, tablouri și 
portrete în ulei și busturi în ghips. 
 

  
Familia Negruzzeștilor 

 
Monumentul eroilor-Războiul II 

Mondial 

   Camerele memoriale: salon de muzică, bibliotecă-birou, 
sufragerie, dormitor, sunt amenajate cât mai aproape de 
destinația lor originară, punând în evidență piese de mobilier, 
instrumente muzicale (flautul lui Iacob, pianul lui Leon etc.), 
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fotografii, portrete ale membrilor familiei sau ale prietenilor, 
realizate de artiști plastici ieșeni contemporani, stampe de 
epocă, covoare, piese de iluminat, mobilier de sufragerie 
original. 

 
Casa Muzeu – C. Negruzzi 

 

    Biblioteca conține o recon-
stituire a colecțiilor de ziare și 
reviste, cărți, calendare, ediții 
numeroase ale operelor negru-
zziștilor, carte veche româ-
nească, manuscrise, literatu-
ră franceză, germană, greacă, 
latină, italiană etc. Muzeul a 
fost nominalizat, între alte 65 
din 20 țări ale Europei, de 
către Fundația EMYA din 
Bristol pentru Premiul 
Muzeului European al anului 
1997. A fost vizitat pentru 
selecție la data de 4 octombrie 
1996 de către Ann Nicholls, 
administrator al Fundației 
Emya din Bristol (Anglia) și de 

Wym Vander Weiden, director al Muzeului de Istorie Naturală 
din Leiden (Olanda), membru al juriului, placa de marmură 
marcând acest eveniment. 
  La data de 20 mai 2001, a avut loc manifestarea 
culturală „Popas moldav la familia Negruzzi”, având loc cu acest 
prilej o prelegere pe tema „Constantin Negruzzi, azi” susținută 
de profesorul universitar Liviu Leonte, lansarea broșurii „Casa 
Memorială Constantin Negruzzi”, redactată de un colectiv al 
MLR, condus de muzeograful Olga Rusu și tipărită în 500 de 
exemplare pe cheltuiala lui Matei Fotiade, precum și a 
volumului „Constantin Negruzzi” al lui Serghei Colosenco, care 
reconstituie prin careuri rebusistice viața și activitatea 
cărturarului. Cu acest prilej, urmașii familiei (printre care Irina 
Fotiade, strănepoata scriitorului Costache Negruzzi și Matei 
Fotiade) au anunțat donarea conacului către Muzeul Literaturii 
Române din Iași. Casa Memorială Costache Negruzzi de la 
Hermeziu poate fi vizitată de marțea până duminica, între orele 
10.00 – 17.00. 
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7.- Povestea cramei Hermeziu 

  
Firma cramei de la Hermeziu  Podgorenii în raiul viilor 

Hermeziu înseamnă destin, vitejie și forță. E povestea 
moșiei dinastiei Negruzzi. E vibrația vinului de acum 200 de 
ani, transmisă azi ca o legendă cu prefață literară. 
 

  
Bogăția trudei - trofee Crama Hermeziu – loc de degustare 

  
Aurul verde și alte bunătăți culinare Modele decultivat via 

 
  Crama Hermeziu se dezvoltă astăzi în cadrul grupului de 
firme Domeniile Lungu, o afacere de familie, susținută și 
dezvoltată prin investiții în tehnologie și modernizare. Vinurile 
obținute de Crama Hermeziu au o legătură specială cu 
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pământul, fiind concepute pentru a transmite mai departe 
istoria locurilor de unde provin. 
 

 
Via, simbolul veșniciei 

 

        Hermeziu, numele de 
fată al mamei lui Costache 
Negruzzi, are și el o etimologie 
veche și scufundată în legende 
zbuciumate. Exprimă culoarea 
roșie, carmin și definește spi-
ritul de luptător, de viteaz ce 
își eliberează neamul, satul, 
teritoriul, de atacatori și 

prăduitori. A dat nume satului și moșiei boierești, mândrie 
răzeșilor de pe malul Prutului, sonoritate cramei de astăzi. 

Pe moșia de la Hermeziu s-au bucurat, s-au întristat, și-
au trăit viețile și le-au încheiat membrii familiei Negruzzi. De la 
scriitorul Costache Negruzzi, la Ella Negruzzi, prima femeie 
avocat din România, Leon Negruzzi, scriitor, primar și prefect 
de Iași, până la generalul Mihai Negruzzi și fiul său Bob 
Negruzzi, scriitor de limba franceză, toți și-au legat destinele 
de pământurile de la Hermeziu. 
  Albe, roșii sau roze, vinurile pe care Crama Hermeziu le 
aduce în atenția publicului conțin prin excelență particule de 
poveste, mister și literatură. 
  Relieful terasat și tehnica modernă reușesc, din 2006 de 
când începe istoria Cramei, să compună un mediu perfect 
pentru strugurii cultivați pe cele 132 de hectare de teren.   
Traminer, Sauvignon Blanc, Chardonnay sau Busuioacă de 
Bohotin sunt soiuri vinificate cu grijă de oenologi recunoscuți, 
cu utilaje în întregime din import, de la prestigioasa firmă 
italiană Casa Grande, pentru a obține vinuri premiate, cu o 
foarte bună aciditate naturală. 
  
Premii și medalii 
  
Top 100 Vinuri Românești din Soiuri Autohtone 2018, Brașov 
Medalia de Argint – Vladomira – Busuioacă de Bohotin 2016 
Medalia de Argint – Vladomira – Fetească Regală 2016 
Medalia de Bronz – Vladomira – Fetească Albă 2016 
MUNDUS VINI Spring Tasting 2018 
Medalia de Aur – Vladomira – Fetească Albă 2017 
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Medalia de Argint – C’est Soir – Fetească Neagră rose 2017 
 

  
Via, simbolul veșniciei Avantajele terasării viei 

 

  
Aurul verde izvorul de viață lungă La Hermeziu se cultivă și porumbul 

 

Concursul Național de vinuri "Bag in the Box" 2018 
Medalia de Aur – Sauvignon Blanc 2017, alb sec – 2 l 
Medalia de Aur – Cabernet Sauvignon 2016, rose sec – 2 l 
BLACK SEA REGION’2018, Chișinău, Moldova 
Medalia de Aur – Hermeziu – Sauvignon Blanc – 2017 
Medalia de Argint – Vladomira – Fetească Regală – 2016 
Medalia de Argint – Scrisori 5 – Riesling de Rhin & Sauvignon 
Blanc – 2016 
Medalia de Argint – C’est Soir – Cabernet Sauvignon – 2017 
Medalia de Argint – C’est Soir – Busuioacă de Bohotin sec – 
2017 
Medalia de Argint – C’est Soir – Busuioacă de Bohotin 
demidulce – 2017 
Medalia de Argint – Hermeziu – Traminer Rose – 2017 
Medalia de Argint – Vladomira – Busuioacă de Bohotin 
demidulce – 2016 
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Aurul verde izvorul de viață lungă Conac înconjurat de simbolul veșniciei 

 

Berliner Wein Trophy, Berlin, 2018 
Medalia de Aur – C’est Soir- Fetească Neagră rose – 2017 
Medalia de Argint – C’est Soir – Busuioacă de Bohotin sec – 
2017 
Pistonul de Aur, Brăila, 2018 
Medalia de Aur – Scrisori 3 – 2015 
Medalia de Argint – C’est Soir – Cabernet Sauvignon – 2017 
Medalia de Argint – C’est Soir- Fetească Neagră rose- 2017 
Medalia de Argint – Scrisori 2 – 2015 
SURSA:  www.cramahermeziu.ro 
     

PATRIA 
 

Fiecare om are o patrie, restul sunt doar ţări, 
Iar patria sunt toți oamenii din al gliei spectru. 
Dragostea de patrie ne dă întotdeauna fiori, 
Veniți, voi autoexilați, veniți la leagănul vostru! 
 
Dumnezeu a făcut oamenii, le-a dat pământ, 
Și a împrejmuit locurile unde pot locui mereu, 
Așa a alduit El țara, din lut, suflet și cuvânt. 
Patria a fost și rămâne dar de la Dumnezeu. 
 
Patria-i zâmbetul, bucuria, faptele și dăruirea, 
E dragostea de pace, dorința pentru mai bine, 
Și este credința-n Hristos că ne dă mântuirea. 
Doamne, ocrotește-ne patria, speranța-i în Tine! 
 

     Mircea Iordache 
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CAPITOLUL II 
NOTE AUTOBIOGRAFICE 

1.-  Hermeziu, satul meu natal 

  
Oglinda apei Prutului Fântâna cu apa vieții pământeană 

 
Calea de acces în Hermeziu 

 

„Știu, veșnicia s-a născut la sat, 
Cum, în Hermeziu, am constatat, 
Acolo-s Negruzzeștii și or să fie, 
Sămânță de dor și de veșnicie!” 

 MI  
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2.- Arborele meu genealogic 
 

   Aș începe cu zugrăvirea mediului în care am văzut 
lumina zilei - lumea satului. Nu mă uit nostalgic la vremurile 
copilăriei pentru că au trecut, ci pentru că este o lume care azi 
nu mai există pentru copiii care se nasc în Hermeziu. A dispărut 
o lume mirifică, un leagăn al copilăriei și la propriu și la figurat. 
Și aceasta datorită lumii fără frontiere, globalizării, migrației 
dintr-un loc în altul, într-un cuvânt datorită dezrădăcinării. 
 

  
Mama Zamfira 1944 Tata Dumitru Anton înainte de război 

  
Mama, fratele Milu, eu la 2 ani - și o 

mătușă din partea mamei 
Hermeziu - Casa părintească 

 
  Satul în care am venit pe lume era o oază de 
bunăcuviință, moralitate, tradiție, credință și nu în ultimul rând 
cultură. Aceste atribute erau o consecință a viețuirii satului 
pentru 150 de ani cu o familie de boieri răzeși, iubitori de obște 
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și purtători de o imensă cultură. Dar și fără acești boieri lumea 
satului avea o viață bine organizată, bine structurată și cu 
principii și conduită din cele mai morale. M-am născut în 
agitatul an pe plan internațional, în plin războiul al doilea 
mondial. 
  Mama Zamfira era o ființă pe umerii căreia apăsau toate 
grijile familiale, tata Dumitru Anton fiind în plină campanie 
beligerantă spre Moscova.  Din această campanie nu s-a mai 
întors, în octombrie 1942 la Cotul Donului găsindu-și sfârșitul în 
tragicele condiții de pe front (frig, molime, înfrângerea 
armată). Deci când aveam doar 8 luni atunci în octombrie 
1942, când tata a murit, mama la doar 25 de ani s-a trezit 
învestită cu toate responsabilitățile unei familii, cu doi copii (eu 
de 8 luni și fratele Mihai de doar 3 ani). 
  Casa părintească era amplasată gard în gard cu casa 
bunicilor după tată, Constantin și Anica Anton. De la ei mama 
primea un real sprijin material, dar mai cu osebire moral. 
  După 1944 mulți luptători reveneau acasă și mama a 
sperat până în 1949 că și tata va reveni, cu toate că primise 
înștiințarea de moartea sa din 1942.  

Bunicii Constantin și Anica ne-au oferit un mediu de viață 
al copilăriei, modest, dar frumos. În acele vremuri stratificarea 
socială era la modă. Bunicii după mamă erau din pătura bogată 
a satului și nu au optat pentru căsătoria mamei cu Dumitru 
Anton. Aveam deja 6 sau 7 ani și bunicii – părinți ai mamei, 
încă nu vorbeau cu mama, cu toate că pe noi nepoții (eu și 
Mihai) ne iubeau și ne răsfățau. Cu toate acestea, genealogic și 
bunica după tata venea dintr-o ramură bine situată. Bunicii 
după mamă aveau mașină de treierat, moară, mașină cu aburi, 
fierărie, fabrică de ulei. În acele vremuri familiile aveau mulți 
copii. Bunicii după mamă au avut 17 copii, dar aveau cu ce-i 
crește. Heleșteie de pește, cirezi de vite, livezi, vii, păduri, 
pășuni, etc. Bunicii după tată au avut doar 6 copii. Toți erau 
împroprietăriți, dar prejudecățile stratificării primau. Interesant 
este faptul că bunica Anița, după tată, nu știu ce instrucție 
avea, dar cu cele mai fanteziste povești mi-au colorat copilăria.   
Eram fericit când stăteam nopțile cu dânsa, sau la dânsa că nu 
mă mai săturam să ascult poveștile ei. Tot curios este că atunci 
când am mers la școală multe le-am găsit în cărțile de 
literatură. Era vremea dezvoltării demografice de după război, 
așa că numărul verilor este mult prea mare ca să-l invoc.  
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Totuși cu două verișoare am avut dispută în cei 7 ani de școală 
elementară. Una venind de la fratele mai mare al mamei, 
bogatul satului, Alexandrina Alupei și una din partea surorii 
tatălui vitreg Alupei Maria. 
  Eu, orfan fiind, eram și sărac și la întâlnirile familiale 
eram ironizat că nu am rezultate școlare, că nu învăț cum 
trebuie, că mai sunt și obraznic. Mă dureau aceste aprecieri, 
dar mă ambiționau foarte. N-am reușit în primele patru clase 
deoarece verișoara Alupei Maria era fina învățătoarei Plop 
Elena. Realitatea este că verișoara era totuși valoroasă 
devenind un doctor stomatolog de renume. Mai dureros era 
pentru mine disputa cu Alexandrina Alupei. Am simțit până în 
clasa a V-a, că este protejată, unchiul Dumitru Alupei fiind 
chiaburul satului. 
 

 
   

 
Casa muzeu și pisania C. Negruzzi 
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 Monumentul C. Negruzzi  Scriitorul C. Negruzzi 

 
Când a venit ciclu doi, clasele V – VII, s-a schimbat 

situația. Acum aveam cinci, șapte profesori și m-am impus. M-
am remarcat la matematică, în special la algebră și la limba 
română, la gramatică. Și astăzi visez conjugarea verbelor la 
cele 7 moduri, patru predicative și trei nepredicative, 
pronumele, și declinările lor. Acestea m-au învățat să vorbesc, 
logoree, care mi-a făcut mult bine la catedră, în fața salariaților 
și la conferințele care n-au fost puține (chiar la nivel județean). 
  Școala ca și biserica, ca și primăria erau ctitorii ale 
boierilor Negruzzi. 
 Patru versuri sunt grăitoare cum vedeau ei emanciparea 
țăranului: 

Talpa țării, biata gloată, 
Ridicând-o din nevoi, 
Ridica-vom țara toată, 
Ridica-ne-vom pe noi. 

 
  Școala a fost construită la 1870 ca o necesitate de a 
pune în practică ideea versurilor de mai sus. Școala pentru 
vremurile acelea era cu trei mari săli de clasă, o cancelarie, un 
laborator de anatomie și spațiile de cazare pentru conducerea 
școlii. De remarcat că prin renumele care-l aveau boierii ctitori 
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de școală în 1875 a fost vizitată chiar de Eminescu, fiind atunci 
revizor școlar, tot prin grija boierilor Negruzzești.  
  Iacob Negruzzi, în mod special, unul din părinții Junimii 
s-a ocupat atent de viața lui Eminescu. L-a vizitat la Viena în 
1871, s-a ocupat de sănătatea lui și l-a trimis la Berlin pentru 
a-și desăvârși studiile. Școala poartă o placă comemorativă a 
evenimentului de vizită a lui Eminescu. 
 

3.- Leaganul copilariei, traditii si obiceiuri de sarbatori 
 

Copilăria, în leagănul naturii a fost de vis.  
În natură  refulam toate privațiunile de orfan. Satul era 

înconjurat de lunci, zăvoaie, păduri seculare și de mari zone de 
pășuni. Când spun că este o lume care a dispărut nu mă refer 
la faptul că a rămas în urma mea și nu mă mai regăsesc în ea, 
ci în realitate au dispărut toate cele amintite. M-am trezit într-
un mediu ambiental deosebit, din martie și până în noiembrie 
lunca și pădurile ne răsfățau cu flori, fructe de pădure, bureți și 
ciuperci, vânat (puneam lațuri și prindeam iepuri sau chiar 
vulpi). Pădurea ne chema la sânul ei și ne oferea ocrotirea ei, 
liniștea ei.  
 

  
Biserica din Hermeziu, îmbrăcată 
în straie de sărbătoare la Sf. Paști 

Hermeziu - Credincioșii cu lumânări 
aprinse în timpul Slujbei Învierii 

 
Deoarece în Hermeziu a fost încartiruită armata rusă și 

s-au dat lupte importante în zonă, (căzuseră 2 avioane și era 
mult armament neexplodat), copii fiind petreceam mult timp în 
zilele de sărbătoare să scotocim în pământ și să găsim praf de 
pușcă sau gloanțe neexplodate. Au fost situații când curio-
zitatea copilărească ne-a împins la a pune în foc cartușe care 
au explodat și au făcut victime.  
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Binecuvântarea coșurilor după slujba Învierii 

 
Deosebita frumusețe a satului a fost viața de obște. 

Viața satului se desfășura după reguli și tradiții precise. Șase 
zile erau ale omului și a șaptea a lui Dumnezeu. În aceste zile 
ale lui Dumnezeu, omul mergea la Biserică (când eu am mers 
la școală în 1949, clasa a I-a, numai ce se scosese religia din 
școală). Aproape în fiecare duminică se organizau baluri în 
curtea școlii sau pe vreme rea chiar într-o sală de clasă. 
  Cele două mari evenimente de peste an, Nașterea 
Domnului și Învierea Domnului se sărbătoreau cu multă 
emoție, credință și fast. De Crăciun se tăia porc, se umbla cu 
colindul, se făceau petreceri, se umbla cu plugușorul chiar și la 
propriu (unii gospodari înjugau boii și trăgeau câte o brazdă în 
locuri permise). 
  Paștele venea cu cozonaci, ouă roșii, miei sacrificați și 
trei zile de petreceri cu scrânciob și muzică. Acolo era raiul 
copiilor. Necazul nostru,celor mai mici, 8-12 ani, era că mai 
lipseam la aceste copilării, că trebuia să mergem cu vitele la 
păscut. Dar și la pășune, noi copiii, găseam distracții ad-hoc.   
Îmi amintesc că într-un an unul dintre noi a legat o găleată 
goală, de tablă, de coada unei vite și dacă nu se rupea ața cred 
că animalul fugea până crăpa. Nu de puține ori călăream oile, 
vacile, animale blânde și ascultătoare. În acele vremuri (după 
1944) veneau în sat caravane cinematografice (nu aveam 
curent electric, dar foloseam generatoare de curent), rar ne 
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dădeau filme fără propagandă. De obicei erau filme sovietice, 
prin care încercau să ne inducă ideea invincibilității armatei 
sovietice și binele ce ni l-a adus poporului sovietic în frunte cu 
Stalin, eliberându-ne.    

În tot acest timp al copilăriei, din momentul percepției 
mediului în care trăiam, s-a desfășurat sub ochii mei 
distrugerea cu ură și inconștiență al leagănului culturii care l-au 
reprezentat familia Negruzzi pentru sat, Iași și România timp 
de 150 de ani. Modul de distrugere l-am prezentat când am 
inserat poezia lui Mihai Negruzzi „Căsuța mea ...de acolo...” și 
nu-mi face plăcere să repet acel vandalism primitiv al unor 
oameni scăpătați. 
 

4.- Scoala si eruditii mei dascali 
 

 
1959 – 17 ani 

 

       Despre școală, luminătorii 
mei, cei care mi-au pus flacăra 
cunoașterii în mintea înțelenită 
de copil, pot să spun că am 
fost un mare norocos. Am 
beneficiat de învățători și 
profesori autentici, cu har pen-
tru a sădi în inimile și mințile 
unor copii, cunoștințe trainice 
care, pe cei care le-am recep-
tat, ne-au făcut oameni. Doar 
din clasa mea de 23 de copii 
au ieșit: un doctor, doi ingineri 
(care amândoi au devenit 
directori la întreprinderi serioa 
-se), un contabil șef, un ofițer 
și câțiva învățători. Profesorul 
de limba română, de fapt, un 
avocat, cu talent ne-a inoculat  

dragostea de limba română, persiflând pe filfizonii care vorbeau 
românește din vârful limbii. La matematică, algebra era punctul 
forte la examene, profesorul Ioan Stoian ne-a făcut pe mulți să 
ne îndrăgostim de fracții. După ani, când și eu eram profesor, l-
am întâlnit la Iași la o școală unde am predat și eu câtva timp, 
dar nu matematica, ci chimia.  Însă, nu mint că la primul 
examen la Iași, la matematică, am luat nota 10 și, asta datorită 
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dascălului meu. Mi-au plăcut și: chimia, profesor Clarisa Platon; 
biologia - profesor Aurelia Bălan; istoria, profesor Măndița 
Melniciuc și celelalte discipline care m-au format.  

Ceea ce mă urmărește din școala elementară sunt timpii 
de încheiere ai anilor școlari și timpii de după orele de clasă. 
Momentele încheierii anilor școlari erau serbări fastuoase și 
frumos organizate. Erau momente de bilanț la care noi, eroii, 
eram foarte emoționați pentru că participa întregul sat, părinții 
să-și vadă rezultatele odraslelor, iar sătenii din curiozitate.    
Aceste serbări erau organizate  cu câteva luni înainte cu 
pregătiri la dansuri, la coruri, recitări de poezii (unde nu lipseau 
poeziile rusești, care mă urmăresc și astăzi), diverse scenete. 
Serbările erau încheiate cu rezultatele școlare, întâi fruntașii și 
apoi se nominalizau codașii. 
  Din școala elementară îmi amintesc cu plăcere distracțiile 
noastre de după orele de clasă, fiind o școală cu internat, în 
care erau cazați copii din 6 sate. În curtea școlii se organizau 
jocuri copilărești cu care se dezvolta educația și se cultivau 
bunul gust, preferințele colegiale. De exemplu, se formau 
cercuri ca la horă și se cânta: „Joacă, joacă, joacă băiete,/ că 
țara este plină de fete/ și jocul nostru este format,/ dintr-o fată 
și un băiat (sau - dar fetele au refuzat categoric pe băiat)”; Alt 
joc era „Printre munți și printre văi trece o căruță,/ dintre 
toatele fetele tu ești mai drăguță”; și altul „Am plecat cu  gând 
de-acasă să mă fac aviatoare,/ dar gândindu-mă la tine am 
călcat într-o căldare.”  

După fiecare dintre aceste versuri naive, cel care era în 
centru își alegea preferința din cerc și spunând câteva 
secunde  „la la la” se învârteau în cerc și la rândul lui cel rămas 
își alegea preferatul sau preferata. Aceste jocuri erau cultivate 
cu grijă ca nu cumva noua generație să fie intoxicată cu idei 
burgheze. 
 

5.- Comunismul - "Lumina ne-a venit de la rasarit" 
 

Îmi aduc aminte, parcă a fost ieri, una din multele poezii 
pe care le spuneam la serbările de sfârșit de an,  pe lângă 
mama, de Coșbuc sau alte de-ale lui Eminescu, nu mi-a pierit 
din memorie una  care a prins rădăcini în mintea mea de copil. 
  Cred că eram în 1951 când tovarășii se opinteau să-i 
întovărășească pe țărani, am primit sarcina să spun poezia 
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 "Și m-am întovărășit" Cum v-am spus, o știu toată, dar am 
să vă spun doar două strofe: 
 

Eu, deloc sunt dintr-un sat, 
Cu pământ, nu prea bogat 
Și muncitu-l-am din greu, 
Vai de suflețelul meu! 
Dar câțiva săteni din sat,  
Înțelept au cugetat 
Și-n frunte cu-n agronom 
Au pornit din om în om, 
Să ne învețe, să ne spună,  
Cum să facem viața bună. 

  Concluzia din toată poezia era că și eu am luat aminte și 
m-am întovărășit și m-am pricopsit. Adică aveam roade mai 
bune, ca să am de unde achita cotele acelea împovărătoare 
care le-am dat timp de 20 de ani, tovarășilor eliberatori, ca să 
ne plătim pagubele de război. De exemplu: la o oaie dădeam 
carne de miel, lână, lapte sau brânză și chiar carne de oaie. Mi-
amintesc de prin 1955, tata a dat o oaie și a putut să cumpere 
o coasă. Mă întorc în timp și îmi prezint părinții, mama Zamfira 
a fost unul dintre cei 17 copii ai lui Vasile Alupei și a Ilenei 
Alupei. Pe vremea aceia fetele nu se înghesuiau la școală, așa 
că mama a parcurs 4 clase. Despre tata Dumitru Anton nu am 
ce să spun decât din auzite că a fost un bărbat vrednic, avea 7 
clase elementare, a răpit-o pe mama când avea 18 ani. De la 
părinții săi Constantin și Anica Anton au moștenit o casă și o 
livadă minunată cu pomi fructiferi seculari. În vremea copilăriei 
mele existența livezilor, era aproape o modă. Livada era raiul în 
care trăiam de primăvara când înfloreau pomii și până toamna 
când se epuizau roadele. Aceasta a fost până când 
„raiul comunist” luând-ne pământurile ne-a obligat să le 
decimăm și să le facem terenuri arabile ca să putem să ne 
hrănim (comuniștii ne dădeau drepturile de muncă tot de pe 
pământurile noastre în produse, de obicei la Crăciun sau după 
Crăciun). Cu tăierea livezilor a dispărut una din aripile 
frumoase ale copilăriei, generațiilor care au urmat. Mama a stat 
văduvă până în 1949. Se mai întorceau soldați români din 
prizonierat de la „tovarășii de luptă”, sovietici. Așa s-a întors și 
săteanul Petru Țugui. La întoarcere a găsit soția decedată, iar 
cele două fete pe care le lăsase în 1941, când a mers la război, 
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rămânând orfane au fost încredințate la două familii înstărite 
din Timișoara. Aceasta și datorită secetei devastatoare, în 
special din Moldova, din anii 1946-1947.  

În anul 1949 mama Zamfira și Petru Țugui au întemeiat 
o familie. Precizez că acesta a fost tatăl vitreg, un om, așa cum 
nu știu dacă tatăl meu natural ar fi fost. Un om blând, harnic, 
fără vicii, (nu fuma, nu bea) din noua familie au rezultat 4 frați, 
2 băieți Ioan și Dumitru și 2 fete Mărioara și Valeria. Remarc un 
fapt. M-am uitat în timp și am văzut cu mare satisfacție că 
armonia dintre frați nu a fost atinsă de morbul vitregiei. Am 
fost și suntem într-o frățietate perfectă. Între timp dintre cei 8 
din trei familii a murit sora vitregă, profesoară de istorie, la 
Timișoara, fratele meu de sânge, Mihai și unul dintre cei 4 frați 
ultimi, Ioan Țugui.      

Am rămas 5 frați Veronica de la tatăl vitreg, eu de la 
mama Zamfira și alți 3 frați, Mărioara, Valeria și Dumitru Țugui 
din noua familie. La 3 dintre noii frați le-am fost și profesor de 
liceu, asta ca să confirm armonia dintre noi. 
  

6.- Anii de studii profesionale, liceul si facultatea 
  
  La absolvirea celor 7 clase am luat 2 sacoșe cu cărți și 
într-o seară, pe jos, am luat în piept drumul spre Iași (36 km). 
După 10 ore am ajuns la Iași și am tras la sora cea mai mică a 
mamei. Am mers pe jos pentru că în vremea aceia nu am avut 
11 lei ca să merg cu autobuzul. Era în luna august 1956 și după 
sfaturile mătușii, înțelegând lipsa de șanse materiale, m-am 
înscris la Grupul Școlar Petrol Chimie, din Iași, str. Sfântul Sava 
numărul 14, care era la 5 minute de mers pe jos până la 
Teatrul Național, Opera și Sala Concertelor Simfonice.   

La această școală am avut casă, masă și haine. Am 
gândit că la terminare voi avea aproape 18 ani și pot continua 
cu liceul. Așa am și făcut. Pe vremea aceea era voie ca în 
paralel cu școala profesională să faci și liceul, și atunci când 
eram în anul 3 de școală profesională am făcut și clasa a IX-a 
de liceu. 
  Când am terminat școala profesională m-am angajat ca 
educator (mai mult ca un supraveghetor) la o școală 
profesională, unde am avut masă și casă și un salariu minim. 
Aici am parcurs și cei trei ani de liceu, care îmi rămăseseră și în 
13 iulie 1963 am absolvit liceu Vasile Alecsandri, care era nou 
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amplasat, vis a vis de Grupul Școlar Petrol Chimie. Am  omis să 
spun că școala profesională din Sfântul Sava a fost pentru mine 
o ușă deschisă către o grădină culturală.  
 

 
Școala din Trifești 

 

      Joia, sâmbăta și duminica, 
elevii merituoși erau duși la 
Operă și concerte simfonice. 
Așa se face că am văzut chiar 
și de mai multe ori stagiunile 
teatrale, operele sau concer-
tele simfonice care în sufletul 
și în mintea mea nedesțele-
nite au avut un ecou mai mult  

decât fericit. Cu teatrul, ca teatrul, dar am prins o dragoste 
deosebită pentru operă și acordurile simfonice.  
 Totuși, un episod de la școala profesională este demn de 
menționat. În semestrul I - 1956-1957, desprinzându-mă din 
viața satului, mai cu seamă toamna când erau nunți, petreceri, 
bucuriile toamnei, la sala de clasă aveam o fereastră mare, iar 
dincolo de ea niște duzi care-și lepădau agale frunzele în 
funcție de vreme. Contemplând mai mult duzii decât 
informațiile de la lecții m-am trezit la sfârșitul semestrului cu 2 
corigențe. A fost chemat tatăl vitreg la școală, iar el a fost 
tranșant „- Știi la ce mergi acasă?” și am luat aminte, încât la 
sfârșitul anului școlar am luat premiul III.  
  Revin la liceu. În cursul liceului, aveam vârsta de 20 de 
ani, vremea își cerea drepturile biologice. În iunie 1962 am 
cunoscut o liceană de la alt liceu, Al. I. Cuza. Viața ne-a pus 
față-n față și am avut aceleași aspirații. Eu intenționam să dau 
admitere la Științe economice, cunoștința mea Maria Anghelina, 
voia la chimie, și cum dragostea te face să-ți însușești și ideile 
altora cu un an înainte de absolvirea liceului am hotărât și eu 
să pășesc spre chimie. Era în vogă industria chimică și în iulie 
1963 am asaltat facultatea de chimie industrială și am fost 
admiși. Am devenit amândoi studenți la chimie, eu la chimie 
anorganică, și prietena mea la chimie organică. A fost cea mai 
frumoasă perioadă a relației noastre. Am împărtășit emoțiile, 
bucuriile sau deziluziile vieții studențești, tremurând unul 
pentru celălalt la examene. Precizez că și aici am avut șansa 
unei pleiade de profesori școliți în perioada interbelică în fața 
cărora am tremurat, dar am avut și ce învăța. Așa am parcurs 
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primii 3 ani de facultate, iar în vara lui 1966, când am revenit 
din vacanță, am fost numit profesor suplinitor de chimie la 
școala la care eram educator. 
 

7.- Întemeierea familiei si locurile de angajare 
   

  
13 iulie 1963 – absolvire liceu 1971 Grup de salariați - Vișeul de Sus 

  Mare bucurie, am început să mă autofinanțez și să mă 
gândesc la o familie și în decembrie 1966 am hotărât să 
întemeiem o familie. La 25 decembrie 1966, Nașterea 
Domnului, la starea civilă am spus amândoi da și am întemeiat 
celula familială cu colega Maria Anghelina, fiica lui Ioan și a 
Ecaterinei Anghelina și cumnat cu fratele Mariei, Gigi 
Anghelina. Socrii mei erau șefi de magazin la cel mai mare 
magazin din Iași, Flora. Cumnatul era electrician la atelierele 
Nicolina. După un an, în 1967 s-a născut primul copil, fiica Ana 
Antoanela și-am întrerupt facultatea până în 1968, datorită 
problemelor pe care mi le ridică familia.  
  Între timp, soția a terminat facultatea și a fost 
repartizată la Terapia Cluj, secția de alcaloizi, Vișeul de Sus – 
Maramureș. Eu am rămas să-mi termin studiile și ca profesor 
suplinitor. În iulie 1970 mi-am luat examenul de diplomă, șef 
de comisie fiindu-mi academicianul Cristofor Simionescu, cel 
care a făcut-o pe Elena Ceaușescu, academician.  
  În august 1970 am plecat și eu la Vișeul de Sus, unde 
am fost numit șeful fabricii de morfină (singura din țară) și 
profesor la liceul din oraș. În cei 3 ani de la Vișeu mi s-a născut 
și fiul Ion Virgil. După naștere, soția s-a îmbolnăvit grav 
profesional, mediul în care lucram fiind destul de toxic și 
doctorii de la Cluj m-au sfătuit să merg la Iași, unde poate 
primi îngrijirile adecvate. Așa am și făcut. Am mers la Iași, am 
dat concurs la Industria Locală - Fabrica de Băuturi Răcoritoare, 
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am fost admis și am lucrat 5 ani, după care am fost numit la 
Întreprinderea Pangran, care depindea tot de industria locală, 
dar cu un număr mediu scriptic de peste 2400 de salariați. 
 

 
1966-Constituim celula familială Anton 

 
Fiul Ion Virgil Anton 

 

 
Fiica Ana Antaoaneta Anton 

 

  
„Așa cum îți tratezi părinții, o să te trateze și pe tine 

copiii tăi.” Thales 
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Nepoata Miriam 

 
Familia Anton Frunza la Starea 

Civilă iulie 1990 
Nepotul Victor 

Augustin 

  

   
Nepoatele Ana-Maria și 

Ashley Anton 
Familia Virgil și Mihaela 

Anton 
Ana Maria și Ashley 

Anton 

  
Aici, după 3 ani, în 1980, am preluat activitatea comer-

cială pe care am dus-o până în 1994. În 1994 înțelegând că 
sistemul instaurat după așa zisa revoluție, este mai toxic decât 
epoca Ceaușescu, am hotărât să emigrăm. Între timp copiii și-
au desăvârșit studiile. Fiica a făcut 4 clase la școala Gheorghe 
Asachi și le-a continuat la Emil Racoviță și a absolvit clasa a 
XII-a, susținând admiterea la facultatea de medicină. În 1986 a 
fost admisă și a făcut 6 ani de medicină, absolvindu-i în 1992. 
A fost repartizată în mediul rural, unde avea 2 asistente 
prietene cu Bachus. Fiul, Ioan Virgil, a făcut școala elementară 
din 1976. A făcut 10 clase la Dimitrie Cantemir, după care s-a 
înscris la liceul de chimie pe care l-a absolvit în 1988. În 1988 
a susținut examenul de admitere la Seminarul Teologic Buzău, 
a fost admis și în 1990, doar după 2 ani de seminar, pentru că 
avea și liceul absolvit a fost admis să susțină examenul de 
admitere la Facultatea de Teologie București. Imediat ce a fost 
admis, s-a înființat la Iași, Institutul Teologic Iași. La Iași a 
urmat cursurile 4 ani și în 1994 a absolvit Facultatea de 
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Teologie. Dorind să fie hirotonit, s-a căsătorit cu Carmen 
Mihaela Dănilă la 17 septembrie 1994.  
  La 28 noiembrie 1994 a fost hirotonit diacon, iar la 30 
noiembrie 1994 a fost hirotonit preot la Mitropolia Moldovei de 
către Prea Fericitul Daniel, atunci Mitropolitul Moldovei, care i-a 
fost și îndrumător în studenție. După ce a primit taina preoției a 
fost numit preot la Parohia Sf. Nicolae din Hlipicieni Botoșani. 
Aici a păstorit obștea satului 6 ani, din decembrie 1994 până în 
iunie 2000. 
 

8.- Viata în familie, copiii si bucuriile noastre 
  
  În perioada copilăriei, copiilor Ana Antoanela și Ion Virgil, 
le-am asigurat vacanțe pitorești. Precizez că până în 1989 
(perioada comunistă) nu am auzit de abuzuri în spațiile de 
relaxare și de vacanță. De exemplu, era vineri, (sâmbăta era 
liberă) și hotăram ad-hoc să mergem la iarbă verde pe malul 
unei ape, cu cortul, ne organizam rapid și plecam. Instalam 
cortul, făceam foc, puneam muzică, pregăteam grătarul și ne 
relaxam fără teamă. Acest fenomen era în toată Europa. Am 
făcut trasee în țări socialiste ca: R Moldova, Ucraina, RD 
Germană, Cehoslovacia, Polonia, Ungaria, am poposit în câmp, 
lângă păduri, ne-am instalat cortul și niciodată nu am avut 
probleme chiar fiind singuri în aria respectivă. Prin 1980 am 
abordat țări occidentale, la fel, Austria, Germania, Elveția, 
Franța, Italia, Iugoslavia și n-am avut probleme. Asta până în 
1989, când urmare a așa ziselor revoluții din țările comuniste, 
s-a instaurat haosul. A devenit moda jafurilor armate, 
furturilor, violurilor, crimelor, marilor înșelătorii de către stat și 
de către înrăiți, dar mă întorc în perioada de liniște când puteai 
să te instalezi fără teamă. Vacanțele erau zile de tihnă și 
satisfacții. Aveam prieteni la V. Dornei, fam Traian Simionescu. 
Mergeam câte două săptămâni, după două săptămâni de cură 
marină la sora mea Veronica, care trăia în Eforie Sud. 
   La munte, la Vatra Dornei, făceam expediții pe munte, 
pe Bărnărel, în Călimani, pescuiam în Dorna, iar copiii se 
relaxau cu alți copii. Aveam prieteni buni și la Cazaci, fam 
Vasile Simionescu, Simion Butunoi, la care am mers multe veri, 
mergeam la fân, în pădure la cules de bureți și ciuperci (le 
conservam pentru iarnă), făceam miei la proțap, pe malul apei, 
dormeam pe fân în poduri de grajd. Și toate acestea cu copiii, 
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împrietenindu-ne cu alți copii și având vacanțe de vis. Toate 
acestea au dispărut după 1989. Tihna  lumii a explodat, 
schijele haosului rănind, s-ar părea iremediabil, societatea a 
scăpat de sub controlul civilizației. Mi-a rămas în minte și în 
suflet ceea ce am văzut în excursiile acelor ani de tihnă: în 
Ucraina, Kievul și Lvovul; în RD Germană cu Berlin, Dresda cu 
Zwinger – 4 muzee, Meissen, cu porțelanurile sale renumite, 
Magdeburg și altele; Polonia, cu Varșovia, istorica Cracovie, 
mina Wieliczka, cu catedrala de sare, de la 300 m adâncime, 
Poznan; în Cehoslovacia, cu hradul și hradețul din Praga, cu 
muzeul Roletta; cu Moravske Krass de la Bârno (o peșteră a 
doua din Europa după Postojna din Slovenia); Ungaria cu 
fascinanta Budapesta, pe cele două maluri ale Dunării, cu 
Dunărea frumos taluzată și navigabilă.     
  

 
Italia - Cu familia în 2006 

 

      Vin ani când am descins în 
Occident, cu Dacia, mijloc de 
transport, hotel și cantină. Am 
parcurs Austria, Germania, 
Franța, Elveția, Italia și 
Iugoslavia în doi ani diferiți. În 
aceste țări am făcut cunoștință 
cu cultura europeană milena-
ră.  
Muzeele  Vienei,  Schönbrunn , 
vechiul și fermecătorul Prater; 
intere-santul Zurich, cu 
cultura lui elvețiană; Franța cu 
valea Loarei, cu castelele ei,  

Shavrni, Burget, castelul Fountain Blue, Orleans, Versailles, și 
Parisul cu Luvrul, domn des invalides (unde își doarme somnul 
Napoleon, cu patru generali ai lui), Sorbona (cetate culturală 
renumită), închisoarea Bastilia, cartierul latin cu revista Moulin 
Rouge, turnul Eiffel, Arcul de Triumf, Champs Elysees; 
Germania cu Munchen, cu Cunst Muzeum, Marienplatz, 
Stuttgart cu uzinele Mercedes, Kharslrue; Iugoslavia cu 
Belgrad; Croația cu Zagreb; Slovenia cu Peștera Postojna (cea 
mai mare peșteră din Europa, a doua din lume) și în sfârșit țara 
muzeu – Italia. În Italia fiecare cărămidă, piatră, sunt istorie, 
chiar de mii de ani. Ce impact și asupra noastră, dar mai cu 
seamă asupra copiilor, Virgil de 11 ani și Antoanela de 14 ani.  
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În 1986 am contractat o excursie în Asia Centrală, numai cu 
soția. Am făcut escală la Tiblisi – Gruzia, cu cultura ortodoxă și 
temperamentul vulcanic, exploziv al gruzinilor în dansurile lor 
specifice; Azerbaidjan, vecin cu Gruzia, dar cu o cultură diferită 
și o religie musulmană, o țărișoară a petrolului cu oameni 
așezați, calmi, mai mulți spre temperamentul arab; Traversând 
Caspica cu avionul am poposit în Uzbekistan-Tașkent. Am 
parcurs capitala Tașkent cu vestigiile ei moderne, fiind un oraș 
nu foarte vechi, Sarmarkandul și renumită în covoare orientale, 
Buhara, orașul pișicherului Nastratin Hodja. M-a impresionat 
Sarmarkandul cu Medresele sale, universități de peste o mie de 
ani, cu menire religioasă și unități de învățământ. Oraș 
eminamente cultural. Am trecut în Tadjikistan, la Dushanbe. Pe 
aici a trecut drumul mătăsii din China cu mii de ani în urmă. 
Aici am găsit pașii lui Timur Lenk (șchiopul), marele războinic, 
urmele lui Ulug-Beg, astronom, cu secole înaintea lui Copernic, 
Avicena, părinte al medicinii. Am urcat pe munții Pamir, până la 
granița cu Afganistan. În Pamir este cel mai mare baraj din 
lume, pe râul Nurek, de peste 300 m înălțime, apa de un 
albastru azuriu, ca cerul de mai, datorită concentrației mare de 
litiu. Am intrat în Armenia la Yierevan, țară mică, în jur de 3 
mil. locuitori, dar cu un trecut tragic (a se vedea progromul 
turcesc din 1915, când au fost masacrați 1,5 mil de armeni). Ei 
sunt creștini monofiziți, iar turcii sunt musulmani. În Armenia 
am fost până la poalele Araratului, unde a poposit corabia lui 
Noe, după potop. Am văzut patriarhia, unde Patriarh era un 
armean din România, și apoi am vizitat muzeul de artă din 
Yierevan, unde la loc de cinste sunt lucrările lui Aivazian 
(polonez armean), cel mai mare pictor al lumii mărilor și 
oceanelor. De la Yierevan am revenit la Moscova, unde am 
vizitat Moscova și Borodino (teatrul luptelor rușilor cu francezii 
lui Napoleon) în campania din Rusia 1812. Napoleon a venit să 
cucerească Rusia cu 500 mii de soldați francezi bine echipați și 
antrenați, dar s-a întors numai cu 5 mii de soldați, datorită 
generalului Climă (ger, zloată și molime), generalul si armata 
rusă i-a decimat pe francezi. Dacă Hitler ar fi studiat cauzele 
eșecului lui Napoleon, n-ar fi repetat tragedia cu armata 
germano-română în 1941-1944. Am organizat banchetul de 
adio și am revenit în România plin cu un bagaj de evenimente 
memorabile. Făceam parte dintr-un comitet de 6 persoane, 
care organiza serbarea și banchetul de absolvire a Anei 



CAPIT. II - NOTE AUTOBIOGRAFICE                                   75 

 

                       

Antoanela în 1986. În acel an absolveau 3 clase de a XII-a, la 
Liceul Emil Racoviță. Au urmat anii de tensiuni sociale, de 
privațiuni ale poporului român și agitarea tot mai intensă a 
țărilor de sub cizma sovietică. A venit 1989 cu acele 
evenimente, cărora nu doresc să le dau titlu, în urma lor 
plătind cu viața peste o mie de tineri, pentru că o grupare 
malefică a sechestrat victoria și s-a instalat în capul mesei.  
După 1989 am devenit iar directorul comercial și am lucrat 
până în 1994. 
 

  9.- Imigrarea în America 
 

În 1995 înțelegând că așa zisa revoluție din 1989 a 
înlocuit o dictatură monopartinică cu o dictatură pluripartinică, 
am hotărât să imigrăm în SUA, unde noi făcusem o vizită în 
1990. În America eu am luat-o de la capăt, angajându-mă în 
construcții pentru a-mi asigura subzistența. În 1996, prin 
purtarea de grija a PC Protoiereu Constantin Alecse, preoții 
având prioritate la emigrare, mi-a înlesnit emigrarea familiei 
ginerelui, PC Pr. Florian Anton Frunză, cu fiica mea Antoanela și 
nepotul Victor Augustin, de 4 ani si jumătate. Lucram în 
construcții cum am spus mai sus și în fiecare zi îi mulțumeam 
lui Dumnezeu, că la 53 de ani starea de sănătate mă ajuta să-
mi îndeplinesc programul de lucru. Așa am trăit 4 ani, când în 
1999 am găsit o posibilitate să susțin un interviu Trifty Oil Co, o 
companie de protecție a mediului, unde am fost admis și am 
lucrat 10 ani. De aici am ieșit la pensie în 2008, în continuare 
canalizându-mi viața spre activitatea de la Consulatul General 
al României, pe făgașul scrisului, și pe activitatea de la biserică, 
pionul principal al activității mele duhovnicești și adminis-
trative, sprijinind familia fiicei să se integreze în viața 
americană, mi-am focalizat atenția și spre emigrarea fam. 
fiului, care după o săptămână de slujire la satul Hlipiceni, nu 
avea cu ce veni acasă să plătească un bilet de tren. În iunie 
2000 am reușit să ajut și familia fiului cu preoteasa și cu fiica 
Ana Maria de 4 ani si 6 luni. Imediat fiul Ioan Virgil a fost 
angajat la compania la care lucram, fiind foarte apreciat. Ca 
preot este îmbisericit la Sfânta Treime, prin grija părintelui C. 
Alecse. În paralel a slujit până în 2002, când a fost numit preot 
la Misiunea Înălțarea Sfintei Cruci, din San Diego, unde a slujit 
până în 2005. În 2003 i s-a născut a doua fiică Ashley – 
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Stepheni. Din 2005 a slujit la capela de limbă engleză a bisericii 
Sf. Treime.  
 

  
Întâmpinarea Vlădicului IPS Arhiepiscop Nathaniel 

  

Pr. A Frunza citind pastorala Pr. V. Anton la Sf. Liturghie 

 
Din 2008, până în 2011, a slujit la Parohia Mihail și 

Gravril la Palm Springs. Familia ginerelui, din 1999 s-a mutat 
de la Los Angeles la Grand Blank, Michigan, iar din 2001 s-a 
mutat la Grand Rapids, unde cu un grup de enoriași, cu 
dragoste de Dumnezeu, a construit o biserică frumoasă.   
Biserica a fost sfințită în 2010 de către Înalt Preasfințitul 
Arhiepiscop +Nathaniel. Fiica a lucrat ca doctor internist din 
1999 și până în prezent. În 2000, au fost binecuvântați cu o 
pruncă – Miriam. În statul Michigan, industria automobilistică 
având o curbă descendentă, din 2014 s-au mutat în statul 
Carolina de Nord. Între timp fiul a terminat facultatea și s-a 
angajat, iar Miriam în 2018 este în clasa a XI-a. În paralel cu 
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activitatea profesională (la protecția mediului) am activat 
intens, din iulie 1996, la Consulatul General al României, fiind 
inclus în toate comisiile electorale, cu aprobarea Ministerului de 
Externe, pentru alegerea președinților E. Constantinescu, I. 
Iliescu și Tr. Băsescu, referendumuri-le de suspendare a 
președintelui Tr. Băsescu și alegerile parlamentare din 2009 și 
2012. Aceasta până în 2014, când datorită vârstei m-am 
retras, dar căpătând diploma de Expert Electoral. Din anul 2002 
am avut o activitate intensă scriitoricească fiind găzduit de 
revistele: „Clipa”, „Meridianul românesc”, „Miorița-USA”, 
„Romanian Roots” din America; „Amurg sentimental”, „Flacăra 
de Adrian Păunescu”, „Familia română”, din România; și ziarul 
„Glasul națiunii”, din Basarabia.  

În 2009 am dat un interviu la TV Canada; în 2015 la TVR 
Iași; în 2017 la TVR Internațional.  

Materialele publicate între 2002 și 2018 sunt culese în 
cartea de față – Nihil Sine Deo. 
 

10.- Activitatile religioase, si social culturale din cadrul 
parohiei Sfânta Treime 

 

 
PC Protopop C. Alecse și I. Anton, 

dimpreună Slujitori 
 

      Cea mai intensă activitate, 
de când am imigrat,  am avut-o 
însă la Biserica Sfânta Treime, 
la această biserică am găsit 
familia spirituală prin care am 
comunicat cu Dumnezeu.  Aici 
am mulțumit și mulțumesc 
Sfintei Treimi pentru împliniri, 
m-am rugat pentru sănătate, 
realizarea proiectelor, pentru 
sănătatea familiei mele, a 
copiilor și a nepoților. Cea mai 
susținută și vastă activitate am 
avut-o în comunitatea bisericii.  
Am început cu activități de 
întreținere a adiacentelor și a  

spațiilor verzi, treptat am abordat programe culturale și 
tradiționale, cum ar fi: mersul cu colindatul la Crăciun, 
bobotează, organizări de picnicuri, revelioane și alte manifestări 
culturale. 
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De vreo 15 ani conferențiez despre evenimentele 
culturale ale poporului român: Eminescu, Naștere și Veșnicie, 
24 ianuarie - Unirea Principatelor, 27 martie – Unirea cu 
Basarabia, ziua mamei, ziua monarhiei, ziua independenței 
1877-1878, ziua taților, și cea mai importantă ziua 
internațională a poporului român, zi sfântă pentru România, 1 
decembrie 1918, pe care o aniversăm de 100 de ani. Tot 
treptat am început să cânt la strană, să dau răspunsurile 
liturgice la Sfânta Liturghie, 8 ani am fost Epitrop I, iar în 2005 
și 2018 am fost ales Președintele Consiliului Parohial. Aceste 
activități și altele m-au ajutat să nu simt trecerea din 
activitatea profesională la pensie. Prin grija PC. Paroh C. 
Alecse, am activat și la Revista Viața Creștină și așa s-au scurs 
și 10 ani de pensie. 
 

  
Prof. dr. Emil Constantinescu și-a început 
campania electorală prezidențială, în L.A.  

Ion Anton conferențiind la un 
eveniment național 

 

  Mai jos redăm o descriere mai detaliată a comunității 
parohiei Sfânta Treime din Los Angeles, California, unde 
întreaga mea familie s-a integrat, încă de la începuturile 
imigrației noastre în America. 
 

11.- Comunitatea parohiei 
Sfânta Treime din Los Angeles 

 
 Pentru români, oriunde ar fi ei în afara graniţelor, 
biserica a reprezentat întotdeauna acea fundaţie pe care cei 
plecaţi de acasă şi-au construit existenţa. 
  Minoritari fiind ca şi comunitate, în locurile unde au 
ajuns, românii care au emigrat au perceput biserica ca pe un 
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reper al vieţii lor, căutând-o poate mai mult decât atunci când 
erau pe tărâm românesc, căci aici este locul unde, săraci sau 
bogaţi, fericiţi sau năpăstuiţi, mai mult sau mai puţin 
credincioşi, toţi găsesc o vorbă bună, o alinare sau o mână 
întinsă întru ajutorare. 
  Poate mai mult decât în alte ţări şi pe alte continente, 
Biserica Ortodoxă din Statele Unite a avut o misiune mai grea 
din cauza eterogenităţii culturilor, religiilor şi tradiţiilor, 
diversitatea fiind un aspect tipic continentului american. 
 

 
Fotografie parohială pentru revista Solia 

 

 
Biserica, privire de ansamblu din 

curtea mică de parcare 
 

     Doamna  Claudia Anton i-a 
solicitat un interviu părintelui 
paroh Constantin Alecse (pro-
topop al Coastei de Vest, Pro-
toieria Pacificului și de paroh 
al celei mai vechi biserici orto-
doxe din California, Biserica 
„Sfânta Treime”), pentru „Re-
vista Maria”, Spania 2011. În 
al său interviu, pe care-l  

reproducem cu permisiunea părintelui, în articolul „Ortodoxie 
pe pământ american", a răspuns multor întrebări interesante 
pe teme legate de viața creștin-ortodoxă a românilor-
americani. 
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Invit cititorii autobiografiei mele să lectureze cu atenție 
acest interviu, considerându-l eu a fi un document complet și 
foarte interesant privind istoria diasporei românești din 
America, în general, și realitățile eclesiologice, și socio-culturale 
ale Ortodoxiei Românești în Lumea Nouă, în special... 

 
 "În California de Sud, sunt în prezent aproximativ 15 
parohii şi misiuni româneşti, aparţinând diferitelor jurisdicţii: 
Episcopia Ortodoxă Română din America (ROEA), parte din 
Biserica Ortodoxă Americană, Arhiepiscopia Ortodoxă Română 
din America şi Canada (ROARCH), parte a Patriarhiei Române și 
Biserica Ortodoxă Bulgară, de asemenea, parte din Bisericii 
Ortodoxe Americane (OCA). Este adevărat că Biserica „Sfânta 
Treime” este cea mai veche biserică românească din sudul 
Californiei (1939), sub jurisdicția IPS Sale, Părintelui Nostru 
Arhiepiscop +Nathaniel (Popp). 
  Până în decembrie 1989, dar şi după aceea (cu o 
oarecare schimbare în atitudine a generaţiei mai tinere şi a 
celor mai nou veniţi, datorită deschiderii şi a apropierii față de 
cei de „acasă”), oriunde există o biserică românească, pe 
continent american avem o Micuţă Românie”...  
 

a.- Pastrarea credintei ortodoxe, a românilor stabiliti de 
mai mult timp în California 

 

  
Imagini de la înmormântarea dnei Florica Rotaru, bună credincioasă a bisericii 

noastre 

       „Căci moarte nu există, și ce numești tu moarte, E-o viață 
altfel scrisă în sfânta firii carte.” — Mihai Eminescu   
       „Oamenii care trăiesc profund nu se tem de moarte.” —
 Anais Nin 
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Pictură murală, opera pictoriței Paula Matei-Platt 

  
Închinătorul de la intrarea în biserică 

 
Vedere generală de la capela                           

(limba engleză) 

  
Sfânta Masă, din Sfântul Altar Pictură murală, opera pictoriței Paula 

Matei-Platt 

 Înainte de 1989, relaţiile cu fraţii din România erau 
foarte firave. Nu se prea călătorea  către „acasă”, însă, acel 
„acasă” româno-americanii îl purtau în suflet. Sigur că, după 
1990, situaţia s-a schimbat. Unii români s-au repatriat, alţii şi-
au adus în America mai multe rude, ca să se simtă într-adevăr 
„acasă”, alţii călătoresc de mai multe ori pe an acasă, unde îşi 
petrec vacanţele, sărbătorile, etc.  Mulţi merg acasă, în 
România, pentru a le arăta copiilor şi nepoţilor lor plaiurile 
moşilor şi strămoşilor noştri. Unii se întorc acasă, să înfiripeze o 
afacere, alţii merg să ajute România prin cunoştinţele 
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dobândite, ca dascăli sau studenţi, fie prin experienţa şi prin 
succesul lor în lumea afacerilor.  
  Ca părinte spiritual, preotul nostru a întâlnit variate 
situații, încât lista ar putea continua la nesfârșit.  Rolul Sfintei 
Biserici a fost și a rămas ACELAŞI, înainte și după 1990. În 
general, românii din America sunt foarte ataşaţi de biserică, 
făcând sacrificii materiale deosebite pentru menţinerea ei. 
Biserica este nucleul comunității. 
 

  
Arhiepiscopul Valerian la instalarea 

preotului Constantin Alecse 
Ierarhul +Nathaniel & pr. prot. 

Constantin Alecse 

  
Corul Bisericii la a 50-a aniversare a 

bisericii 
2014 - A 75-a aniversare a bisericii 

  Românul, când a venit pe tărâmul nou, „s-a adus pe sine 
însuşi cu el”, cum frumos grăia un funcţionar al imigrării, adică 
şi-a adus credinţa, limba şi tradiţiile curate. In biserică şi prin 
biserică, deşi departe de casă, se simte „acasă”. Nu lipseşte de 
la sfintele slujbe duminicale, iar la Sfintele Praznice ale Naşterii 
şi ale Învierii Domnului, îşi ostoieşte dorul de casă prin 
participarea la viaţa sacramentală. Abia aşteaptă să vină Postul 
Mare al Sfintelor Paşti şi mai ales Săptămâna Patimilor, să 
participe la Slujbele Deniilor si la serviciile divine de dimineaţa, 
ca apoi, cu ai săi, să se întâlnească în Noaptea Învierii şi să 
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propovăduiască, în toată America şi Canada, că „Hristos a 
Înviat!”.  
 

 
 Picnic, în curtea bisericii Sfânta Treime - 1999 

  

 
Grup de colindători cu P.C.  Alecse 

 

  Să nu mai vorbim de Prăznuirea Crăciunului. Ca şi acasă, 
românul-american se pregăteşte din timp de prăznuire. 
Preparatele culinare româneşti nu lipsesc din meniul său. Nu 
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taie el porcul, aşa ca acasă, însă cârnaţii tradiţionali, 
caltaboşul, sarmalele si răciturile (piftia) nu lipsesc de pe masa 
românului. Cu săptămâni înaintea Crăciunului, se organizează 
cete de colindători, care merg cu colindatul pe la ai lor şi pe la 
prietenii americani, să cânte frumoasele noastre colinde.  
Adesea şi americanii se adaugă acestor cete, iar, în Ziua 
Crăciunului, după Serviciul Divin, întreaga comunitate se adună 
în jurul bradului, în sala parohială, unde se cântă colinde 
româneşti şi americane.  
  Tineretul interpretează piese de Crăciun (Irozii, Capra, 
Pluguşorul, etc), iar Moş Crăciun îşi face apariţia (fără sanie, 
căci pe aici, prin Sudul Californiei, nu prea ninge), spre bucuria 
copiilor şi nu numai. Românul-american se pregăteşte şi 
trăieşte ca acasă atmosfera şi bucuria sărbătorilor legate de 
Praznicul Naşterii Domnului, începând imediat după Ziua 
Recunoştinţei (adică de pe la sfârşitul lunii noiembrie) şi până 
după Sfântul Ioan. 
 

  
2017 - Sâmbăta Moșilor de Iarnă (ierarhii și clericii) 

  
2015 - Sfântul Maslu (preoții români 

din LA) 
Clericii bisericii și pr. Petru 

Vamvulescu (Vinerea Mare) 
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Clerici, și ipodiaconi, la finele Sfintei 

Liturghii, la Sfintele Paști 
Sfințirea casei, la bobotează a familiei 

Dan Platt (cu prof. D. Turlacu) 

 Cu toată oboseala, după Revelion, creştinul este nelipsit 
de la Slujba Sfântului Vasile. Ţine cu dinadinsul să înceapă Anul 
Nou cu dreptul, să participe la Liturghia din Anul Nou, să fie 
pătruns duhovniceşte de Moliftele (rugăciunile) Sfântului Vasile. 
Odată cu venirea Bobotezei, prăznuire la care credinciosul vine 
cu sticluţe de acasă să ia Agheasma cea Mare, de la Epifanie, 
urmată de sărbătoarea Sfântului Ioan, se începe un nou capitol 
din viaţa de familie a românului-american. Din nou îşi curăţă 
casa, fiind în aşteptarea părintelui (preotului) cu Crucea pentru 
sfinţirea caselor de Bobotează. 
  Printre Praznicele Împărăteşti și evenimentele impor-
tante din viaţa personală şi de familie a creştinului româno-
american, se înscrie şi Hramul, când se sărbătorește patronul 
bisericii. În cazul nostru, al celor din Los Angeles, ce prăznuire 
mai mare poate să fie decât hramul bisericii, adică Sfânta 
Treime - Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh! Credincioşii vin la prăznuire, 
atât cei de aproape, cât şi cei de departe, asemenea pele-
rinajelor de hram, de pe la sfintele mânăstiri de acasă, din 
România. Numai că pe aici, nu prea se merge pe jos, ci se vine 
în confortul maşinii personale. Se participă la Sfânta Slujbă şi 
se continuă cu o frăţească agapă, adesea însoţită de muzică şi 
de dans. Aşa petrece tot românul la hram, ca să se simtă „ca la 
mama acasă”. Aş dori să accentuez  faptul că, într-adevăr 
preotul este motorul comunităţii, însă la ce bun să ai motorul, 
dacă nu-l ancorezi la maşină, şi vice-versa, ca dimpreună să 
aibă un scop. Aşadar, păstrarea credinței intacte la un nivel 
ridicat se obține  printr-o frăţească colaborare simbiotică şi prin 
armonie în acţiuni, între slujitor şi comunitatea credincioşilor, în 
numele „Sfintei Treimi”. Biserica, pentru noi toți, este o exten-
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siune a familiei, este „marea noastră familie”, de aici din 
California. 
  

b.- Activitatea duhovniceasca. 
(Ascultarea păsurilor și dorurilor, cât și sfătuirea creștinilor 

ortodocși români, din California) 
 
  Necesităţile spirituale ale creştinilor ortodocşi de aici sau 
de „acasă”, de fapt de oriunde ne-am afla noi, românii, în 
lume, sunt aceleaşi, deşi circumstanţele sociale şi politice în 
care ne ducem fiecare existenţa pot fi diferite.  
  Ţelul vieţii şi al trăirii noastre aici pe pământ este „să 
lucrăm cât este ziua de mare” pentru dobândirea mântuirii și a 
vieţii veşnice. Este foarte greu să dobândeşti mântuirea trăind 
de unul singur (cu excepţia schivnicilor şi a monahilor).  
Evanghelistul Matei ne spune că „... la Judecata de Apoi, când 
va veni Fiul Omului întru slava Sa şi toţi sfinţii îngeri cu El, 
atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Se vor aduna înaintea Lui 
toate neamurile…” (Matei XXV 31, 32). Aici, prin cuvintele 
„toate neamurile”, evanghelistul se referă, fără echivoc  şi la 
neamul nostru, neamul românesc, indiferent pe ce meleaguri 
ne-am afla, în România, în America, în Europa Centrală sau 
Occidentala, în Australia etc. 
  Aşadar, atât slujitori, cât şi mireni ai bisericii, avem 
aceleaşi obiective în viaţă şi, anume, să ne trudim cu toată 
fiinţa noastră pentru a dobândi viaţa de apoi.  
 

„Nu ştiu alţi cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul 
naşterii mele, la casa părintească din Humuleşti, la stâlpul 
hornului unde lega mama o şfară cu motocei la capăt, de 
crăpau mâţele jucându-se cu ei, la prichiciul vetrei cel humuit, 
de care mă ţineam când începusem a merge copăcel, la 
cuptiorul pe care mă ascundeam, când ne jucăm noi, băieţii, 
de-a mijoarca, şi la alte jocuri şi jucării pline de hazul şi 
farmecul copilăresc, parcă-mi saltă şi acum inima de bucurie!” 
              (Ion Creangă) 

 
 „Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea este 

veselă şi nevinovată şi drept vorbind, acesta-i adevărul.” 
      (Ion Creangă) 
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Matei, Evanghelistul 

 

         Avem cu toţii aceleaşi 
păsuri şi doruri sau dorințe să 
fim mai buni, să devenim mai 
înţelepţi, să ne întemeiem 
familii creştine, să ne educăm 
copiii şi nepoţii în frica lui 
Dumnezeu, să vieţuim cât mai 
mult timp din viaţa noastră 
pământească „în Casa Tatălui 
Meu”, adică în biserică, aşa 
cum ne învaţă Mântuitorul, să 
îi canalizăm pe urmaşii noştri 
să devină oameni de omenie, 
credincioşi buni şi corecţi în 
faţa oamenilor şi a lui 
Dumnezeu; să îi respecte pe 
vârstnici, să perpetueze tradi-
ţiile religioase şi obiceiurile 
moşilor şi strămoşilor noştri;  

să nu îşi uite rădăcinile, țara de obârşie; mai presus de toate, 
să trăim cu toţii, noi şi urmaşii noştri, în credinţa Bisericii 
drept-măritoare. Consider că, „de vom căuta, mai întâi, 
împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, toate celelalte ni se 
vor adăuga nouă” (Matei VI, 33). 
 

c.- Cum arata imaginea României în sufletul si în mintea 
românilor  din America 

 
  Pot spune că, în ultimii 15-20 de ani, prin intermediul 
canalelor de televiziune din România, care transmit de toate și 
pentru toţi, românii din străinătate au o imagine bine conturată 
a ceea ce se întâmplă acasă, în România.  Adesea vedem şi 
lucruri care nu ne plac şi care nici nu cred că ne reprezintă: 
prea multă politică ieftină, lipsă de voinţă politică pentru 
extirparea corupţiei, prea mulţi politicieni cu interese 
clientelare, prea multă bârfă şi lipsă de respect pentru 
instituţiile statului, manelism, etc… Acestea însă nu reprezintă 
adevărata Românie, ci sunt numai manifestări în cadrul unui 
sistem de tranzit către o societate cu adevărat democratică, 
cum o ştim noi, aici, în vest. Sperăm să vedem, în scurt timp, o 
Românie în care normalitatea să se găsească la ea acasă. 
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Harta geografică a României 

 

d.- Preocupările bisericii ortodoxe românesti, din Los 
Angeles, pentru enoriasii ei 

  
De mai bine de 30 de ani, tipărim o revistă color, „Viaţa 

Creştină” (www.publicatii.com), într-un tiraj de aproximativ 
1000 de exemplare, cu apariţie, iniţial, lunară, apoi bilunară, 
iar, în ultimii ani, apariţie trimestrială, atât în format tipărit, cât 
şi în virtual. 
  Revista înfățișează în paginile ei viața spirituală, 
pastorală, culturală, administrativă și misionară a bisericii 
„Sfânta Treime”. Ea cuprinde, printre altele, predici, meditații, 
anunțuri comunitare, rapoarte de activitate parohială, 
programul slujbelor și date despre educația religioasă în 
parohie, servicii religioase obișnuite sau ocazionale, diverse. 
Prin intermediul ei, ţinem legătura cu enoriaşii şi cu toţi 
binefăcătorii parohiei, anunțând astfel toate evenimentele 
comunitare, religioase şi social-culturale, astfel încât, chiar şi 
cei care, din binecuvântate pricini, nu participă cu regularitate 
la sfintele slujbe, să se simtă parte din „marea noastră familie”, 
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să aibă la dispoziţie în orice clipă toate datele noastre de 
contact, pentru a putea apela cu uşurinţă la serviciile bisericii. 
 

 
 
  "Năzuim spre o lume creştină, arzând în flacăra credinţei 
şi a iubirii, urmând patimile şi martiriul, preamărind Învierea, 
Schimbarea la faţă şi Înălţarea." Valeriu Gafencu, 1921 - 1952 
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e.- Scoala duminicala si Educatia religioasa în parohie 
 

  
Los Angeles, 1983: Școala duminicală Premiul I, cunoștințe de religie 

 
Dedicați educației erau și elevii și învățătorii lor 

 
În timpul unei expoziții religioase de sculptură 
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  In biserică au loc activităţile ecclesiastice şi se săvârşesc 
toate serviciile sacerdotale  şi, tot sub egida ei se organizează 
diverse evenimente naţionale, prin evocarea personalităţilor 
culturii româneşti, prin variate programe culturale si activităţi 
sociale, adesea cu participarea artiştilor locali sau a unor artişti 
veniţi fie din România, fie din alte state. 
  Spre exemplificare, fără  a avea pretenția că i-am 
amintit pe toți oaspeții noștri, în perioada anilor 1980-2010, 
biserica noastră a fost vizitată de mari personalităţi ale culturii, 
cinematografiei şi politicii româneşti, ca de pildă: Majestatea Sa 
Regele Mihai al României; Eminenţa Sa dr. Emil 
Constantinescu, preşedintele României; Senatorul Ion (Iancu) 
Raţiu; Excelenţa Sa Mircea Geoană, la acea vreme (1997) 
ambasadorul României la Washington; scriitorul Mihai Botez, 
mai târziu consulului general al României la Los Angeles; 
renumiţii dirijori Sergiu Celibidache, şi Marin Constantin 
(dirijorul Madrigalului); regizorii de filme John Florea, Alex 
Rotaru, Vladimir Popescu Doreanu, Dumitru Caranfil; 
dramaturgul Jean Ionesco; Petru Popescu (scriitor și regizor); 
documentarişti TV, de renume: Mario Machado (California), 
Aristide Buhoiu (New York şi California), Mihaela Crăciun (TVR- 
Internaţional, România); poetul Grigore Vieru; actorii Adrian 
Zmed (USA) şi, din România, Dem Rădulescu, Mircea Crișan, 
Nae Lăzărescu, Vasile Moraru, Florin Piersic, Gabriel Oseciuc, 
Sorin Stratilat (actor și regizor), Horațiu Mălăele, Stela Popescu 
şi Alexandru Arşinel, George Mihăiţă, Ion Dichiseanu şi  alţii. 
  

  
La spectacol: Ion Anton, preotul și 

mama sa, Anica 
Imagini cu clericii, și credincioșii, la 

spectacole 

  Tot în această perioadă, a anilor 1980-2010, pe scena 
sălii parohiale a bisericii noastre au performat corale, cum ar fi 
Madrigalul, Axios, Ars Carminis; au cântat: Gică Petrescu, Dan 
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Spătaru, Corina Chiriac, Maria Dragomiroiu, Gheorghe Turda, 
Ionela Prodan, Ion Lăceanu, Constantin şi Olimpia Drăghici, 
Ștefan Hrușcă, Nicolae Furdui Iancu, Gigi Marga, Nicolae 
Răceanu, Irina Someşan, Fărâmiţă Lambru, Irina Loghin, 
Margareta Pâslaru, Romica Puceanu, Dumitru Fărcaș, Nicoleta 
Voica, Sofia Vicoveanca, Veta Biriș, Maria Ciobanu, tenorul 
Vasile Sava, soprana Leontina Văduva, soprana Valeria Sersea, 
soprana Georgeta Psaros, baritonul Gabriel Vamvulescu, 
flautistul Ciprian Ignat, George Rotaru, Octavian Cadia, Ionică 
Ardeleanu; dintre orchestre, amintim: orchestra Nicolae Bot 
Gros (Chișinău), orchestra Radu Goldis (Los Angeles), 
orchestra Dumitru Grigoruț (Chicago). 
  

f.- Pastrarea traditiilor mostenite din mosi-stramosi - 
Dansul si cântecul popular românesc 

  

  
Călușarii "Mugurel", la un picnic 

din curtea bisericii 
"Crăițele" noastre la un picnic de toamnă 

  
"Crăițele" și "Mugurel", spre S.F., cu 

inimosul C. Jercan 
"Crăițele" și "Mugurel", la fine de 

spectacol 

  Pe scena bisericii noastre au mai performat grupuri 
folclorice din Canada (1989), din Chicago şi din Bucureşti 
(1994), precum şi „Timișul” (Romania), „Izvoraşul” (Minnesota, 
2001), „Mugurel” şi „Crăiţele” (Los Angeles), precum şi 
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grupurile folclorice ale bisericilor sârbeşti şi greceşti din Sudul 
Californiei. 
  In domeniul educaţie religioase, preoţimea conslujitoare 
ţine predici şi cateheze, în mod permanent, nu numai în cadrul 
slujbelor duminicale, ci şi la slujbe ocazionale: botezuri, 
cununii, înmormântări; organizează cursuri de religie pentru 
tineretul parohiei (sporadic) şi încurajează participarea tinerilor 
în activităţile locale pan-ortodoxe 
 

 
Viitorul este asigurat cu copii ca 

nepoții fam. Marian & Aura Sârbu 
 

       Am experimentat chiar şi 
funcţionarea, timp de aproape 
10 ani, a unei capele, unde 
slujbele se săvârşeau total-
mente în limba engleză, pen-
tru tinerii care nu vorbesc 
decât limba engleză; s-a 
susţinut o oră pe săptămână, 
de educaţie religioasă prin in-
termediul radioului, ce putea   
fi ascultat în tot sudul  

Californiei, iar în ultimele 2 decenii, biserica noastră este 
prezentă în viaţa credincioşilor ei și, nu numai, prin portalul 
www.biserica.org  şi prin forumul său. 
 

g.- Sprijinul acordat bisericii de catre credinciosii 
româno-americani din California 

  

 
Poza de mai sus: Los Angeles, California - Biserica Sfânta Treime, „Cupa 

Mondială” și Picnicul «Pod peste Atlantic» (1994) 
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Ca şi într-o familie, unii membri ai comunităţii sunt mai 
săritori decât alţii, unii sunt mai implicaţi în viaţa social-
culturală, alţii în viaţa duhovnicească şi sacramentală, alţii în 
administraţie, etc, însă, în final, avem același ideal şi ne 
folosim de talanţii pe care ni i-a dat Dumnezeu, întru slujirea 
Lui şi a comunităţii (parohiei) din care facem parte. 
  Sâmbătă 25 iunie 1994, 200 studenți și cca 20 de 
instructori/profesori din Romania au participat la picnicul 
bisericii noastre. Studenți din România, venind de la diferite 
facultăți, din București și din alte orașe, s-au aflat într-un 
turneu în California ca să susțină sportivii români, participați la 
Cupa Mondială în Los Angeles, în perioada 16-28 iunie.  
  A doua zi, duminică 26 iunie 1994, toți studenți și 
instructorii/profesori ai lor, împreună cu credincioșii bisericii, au 
participat la Sf. Liturghie, săvârșită de părintele paroh 
Constantin Alecse, în sala mare parohială, scena deservind și 
de Sfânt Altar. Sistemul de sunet a fost asigurat de «Eugen 
Vasiliu Studios», datorită numărului mare de participanți.  
  Deşi poate, privită din afară, comunitatea românească 
din Sudul Californiei ar părea că nu este unită, solidară, 
realitatea este diametral opusă. Comunitatea românească de 
aici, în totalitatea ei, este diversificată și dinamică. Ea este 
formată din multiple „comunităţi religioase”, mai multe religii şi 
culte religioase, este reprezentată de societăţi şi organizaţii 
sociale, culturale şi caritabile, de organizații şi asociaţii 
profesionale, însă, atunci când a venit vorba a ne dovedi 
obârşia, unitatea şi solidaritatea, am demonstrat-o din plin. 
   Menţionăm doar câteva ocazii semnificative: primirea în 
1988, cu dragoste şi cu entuziasm, a Majestății Sale Regele 
Mihai I, în sânul comunităţii; trimiterea de ajutoare, atât către 
țară, de ordinul zecilor de milioane de dolari, imediat după 
1989, cât și altor  diferite ţări, de pe alte continente, afectaţi de 
calamităţi naturale; consensul şi participarea tuturor în a 
promova o imagine pozitivă pentru România, 
 

„Nu trebuie să respingi și să judeci niciun sărac, că nu 
știi care dintre ei este trimis de Hristos.” – Părintele Ilarion 
Argatu 
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Los Angeles - California 

Sfânta Treime - Regele și Regina, la 
Slujba din 24 Ianuarie 1987 

 

în cadrul societăţii americane, 
combătând miturile şi poveş-
tile, adesea adevărate făcă-
turi, care au drept scop deni-
grarea țării de obârșie. Fără 
îndoială că un rol important în 
sudarea relaţiilor frăţeşti între 
membrii comunităţii româno-
americane îl au şi autorităţile 
de resort ale statului român 
(ambasadele și consulatele). 

 
h.- Îndeplinirea misiunii pastorale, în conditiile unei 
singure zile libere pe saptamâna a  credinciosilor 

 
Slujitorul Sfântului Altar, luând aminte la cuvintele 

Sfântului Apostol Pavel, care zice „Tuturor, toate m-am făcut, 
ca măcar pe unii să-i mântuiesc” (I Corinteni IX, 22), încearcă 
să-i urmeze exemplul. Însă, cum spuneam şi mai sus, trebuie 
să existe o conlucrare între preot și credincioși. Creştinul care 
citeşte Sfânta Scriptură învaţă din ea: „Lucrează șase zile și fă 
în acelea toate treburile tale, iar ziua a șaptea este ziua de 
odihnă a Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci în acea zi 
niciun lucru... căci în șase zile a făcut Dumnezeu cerul și 
pământul... iar în ziua a șaptea S-a odihnit. De aceea a 
binecuvântat Domnul ziua a șaptea și a sfințit-o” (Ieșire XX, 8-
11).  

Plinind legea Vechiului Legământ şi înviind din morţi în 
prima zi a săptămânii (duminica), Mântuitorul Hristos ne-a 
adus Noul Legământ şi, cu acesta, noua zi de odihnă. Intr-
adevăr, chiar dacă duminica este, pentru cei mai mulţi dintre 
credincioşii noştri, singura lor zi liberă, ei îşi aleg să se 
odihnească, trupeşte şi duhovniceşte, prin participarea la 
Sfintele Slujbe 
 

„Dacă vreţi să trăiţi în pace, fără teamă, în patria 
voastră, întrarmaţi-vă cu arma ce se numeşte iubire.” (Sfântul 
Nicolae Velimirovici, Omilii despre pocăință, dragoste și 
optimism) 
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      Creştinul adevărat aude 
chemarea: „Veniţi la Mine toţi 
cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu 
vă voi odihni pe voi” (Matei XI, 
28). Este tot atât de adevărat 
că lupta cu „stihiile acestei 
lumi” este dificilă, atât de 
puternice sunt „porțile iadu-
lui”, încât Hristos Însuși ne 
vorbește despre „calea cea 
strâmtă”, pe care puţini o aleg 
în urcuşul lor spre mântuire. 
In această luptă, principalul 
nostru ajutor este tocmai  

Sfânta Euharistie, prin Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos, 
Cel care ne oferă nu numai odihnă, când suntem împovăraţi, 
chiar mai mult, ne oferă însăşi „hrana esențială” care ne tine 
vii, duhovnicește vorbind, si care, in ciuda ispitelor si a 
primejdiilor, ne face următori ai lui Hristos. 
  
i.- Pastrarea nedistorsionata a imaginii României, în 
cadrul mozaicului  de credinte si culturi din California 
 
  Cred că imaginea României, cel puțin aici în America, nu 
este atât de distorsionată ca în alte ţări. Aceasta se datorează 
mai multor factori pozitivi. Emigranţii români în America, 
indiferent când au venit aici, nu au mers contra curentului, ci 
au căutat şi reuşit ca, în scurt timp, să se integreze în 
societatea şi în sistemul american. De asemenea, să luăm în 
consideraţie şi faptul că istoria imigraţiei româneşti în America 
este mai îndelungată (de peste un secol), comparativ cu alte 
locuri, perioadă  în care „etnia româno-americană” şi-a 
dobândit un loc distinct, clar definit în societatea americană. 
  În prima parte a secolului al XIX-lea, imigranţii români 
veneau în America (mai ales din Ardeal) cu dorinţa de a-şi face 
„mia şi drumul”, adică de a strânge ceva agoniseală, ca apoi să 
se întoarcă în țară, să se aşeze, să fie şi ei printre ajunşii 
satului. 
  „Dragostea de patrie este cea dintâi religie a omului 
civilizat.” - definiţie clasică de Napoleon Bonaparte 
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Ambasadorul Mircea Geoană, artiștii: 

Spătaru și Dichiseanu 

         Așa cum amintește și 
cunoscutul proverb românesc, 
„socoteala de acasă nu se 
potrivește cu cea din târg„ 
(fiind valabilă și viceversa), cei 
mai mulţi dintre ei au rămas 
definitiv în America, stabi-
lindu-se în mai multe state. Pe 
de altă parte, referindu-ne la 
românii care au venit după cel 
de al doilea război mondial, cei 

mai mulţi intelectuali, au venit cu intenţia de a se stabili 
definitiv în America. 

Pentru aceştia, România este „Patria Maternă”, iar 
America este „Patria Adoptivă”. Aceştia din urmă, majoritatea 
cu o educaţie deosebită şi cu îndeletniciri profesionale de 
excepţie au pătruns repede în structurile înalte ale societății 
americane, devenind oameni de știinţă, regizori şi producători 
de cinematografie, cercetători, inventatori, profesori univer-
sitari, doctori, oameni de afaceri, tehnicieni de înaltă calificare 
etc. 
 

 

     La nivel comunitar, fiecare 
biserică, instituţie, societate 
sau asociaţie a căutat, mai 
bine de un secol şi, o va 
face  în continuare, să promo-
veze imaginea României, la 
justa valoare, evidențiindu-se 
bogatul tezaur românesc, re-
zonanţa limbii noastre latine, 
frumuseţile ţării, portul popu-
lar, cântul şi jocul românesc 
(folclorul românesc în toată 
splendoarea lui), spiritualita-
tea, mărinimia, inteligenţa şi  

talentele românului, „omul frumos”, cum afirma Dan Puric etc. 
Inestimabilul tezaur românesc şi valorile neamului nostru 

sunt promovate de oricare româno-american, prin diverse 
mijloace şi cu orice prilej, prin publicaţii, conferințe şi colocvii 
(majoritatea, în cadrul universitar), prin organizarea de 
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festivaluri și picnicuri locale sau inter-etnice, prin filme docu-
mentare TV, atât în America, cât şi, mai recent, prin inter-
mediul unor interviuri la TVR Internaţional, la radio şi prin 
internet, prin prezentări artistice şi culturale în cadrul 
manifestărilor altor etnii. 
 

j.- Metoda Internetului, pentru comunicarea cu 
credinciosii care nu pot veni la unele slujbe 

  
  Cum ştim cu toţii, Sfânta Liturghie este o rânduială de 
sfinte rugăciuni, în timpul căreia se săvârşeşte cea mai mare 
Taină a iubirii lui Dumnezeu faţă de neamul omenesc, Jertfa 
fără de sânge întemeiată de Mântuitorul la Cina cea de Taină.  
Iisus, luând pâinea şi binecuvântând, a frânt şi a dat ucenicilor 
Săi, zicând: „Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu!". Luând 
apoi paharul şi mulţumind, le-a dat lor, zicând: „Beţi dintru 
acesta toţi, acesta este sângele Meu, al Legii celei noi, care 
pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor!" (Matei XXVI, 26-
28). 

 
Cina cea de taină (în viziunea lui Leonardo Da Vinci) 

 
  Scopul Sfintei Liturghii este Sfinţirea Darurilor şi 
Împărtăşirea credincioşilor, cu Trupul şi Sângele Mântuitorului.   
Deci, nu cred că există cineva, fie dintre slujitorii bisericii, sau 
chiar simpli mireni, care să cuteze a afirma că participă „in 
absentia” la liturghie, când nu poate veni în biserică. Cum te 
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poţi împărtăşi cu Trupul şi cu Sângele Domnului Hristos, dacă 
nu eşti în Biserică? Domnul spune răspicat: „unde sunt doi sau 
trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” 
(Matei XVIII, 21). Cu Sfânta Euharistie, însă, ne împărtăşim la 
biserică. Excepţie se face pentru bolnavi şi pentru vârstnici, 
care neputându-se deplasa fizic la Sfânta Biserica, este nevoie 
ca Biserica să vină la ei, adică slujitorii bisericii se deplasează la 
ei, fie la spitale, case de convalescență sau acasă, pentru a-i 
împărtăşi. 
  Dacă ne referim însă la propovăduirea şi la slujirea prin 
intermediul mijloacelor moderne de comunicaţii, cum ar fi 
televiziunea, radioul, internetul etc, atunci putem cel mult să 
afirmăm că, și Apostolul, „tuturor toate m-am făcut, ca, în orice 
chip, să mântuiesc pe unii” (I Cor. IX, 22). Deci aceste mijloace 
moderne de comunicare, fie vizuale, prin TV, fie pe calea 
undelor, prin radio, fie virtual prin internet, sunt mijloace care 
ne pot ajuta în propovăduire, în fortificarea duhovnicească a 
credincioşilor, în urcuşul lor pe calea mântuirii, dar nicidecum 
nu sunt un „substitut” al celor Sfinte. Dumnezeu a fost şi este 
Acelaşi, ieri, astăzi şi în veci. 
  

k.- Gradul de religiozitate. 
Dacă românii din America vin la biserică  pentru slujbe sau mai 

mult pentru relaționare 
 

 
Psiho-sociologului conf. dr. Alin 

Gavreliuc 

          Recent, citeam undeva 
cuvintele psiho-sociologului 
conf. dr. Alin Gavreliuc, de la 
Universitatea de Vest din 
Timişoara, care vorbind despre 
religiozitatea românilor din 
Europa, menționa că „suntem 
cel mai dus la biserică popor 
din Europa, după Polonia, în-
să, adesea doar la nivelul ritu-
alurilor”. 
        Religiozitatea românilor 
înseamnă mai degrabă că, îşi 
încredinţează viaţa altcuiva, că 
îşi spun: „jocurile sunt făcute, 
destinul meu este decis  
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dincolo de mine, mai bine stau în colţul meu şi o scot eu la 
capăt”. 

În America, cred eu că avem de-a face cu o altă 
dimensiune a religiozităţii. Noi, ortodocşii care am plecat peste 
ocean cu Dumnezeu şi cu Măicuţa Domnului în suflet şi care nu 
am uitat să luăm în geamantanul nostru, când am plecat de 
acasă, cel puţin o iconiţă sau o cruciuliţă, pentru protecţie 
divină (nu mă refer la icoană sau cruciuliţă ca „talisman”, o, 
nu!!!), I-am luat pe Însuşi Dumnezeu şi pe Măicuţa Sa cu noi, 
ne-am învăluit în charisma sfinţilor, care mijlocesc către 
Atotțiitorul şi care ne protejează mereu. 

Aşa că majoritatea vine la biserică să se întâlnească cu 
Dumnezeu şi cu sfinţii Săi, să se cuminece cu merinda ce le 
asigură viaţa de veci sau, cum îmi place adesea să spun, „să-şi 
încarce bateriile duhovniceşti” pentru întreaga săptămână. 
Aceasta-i majoritatea. Fără îndoială că există şi o minoritate 
care vine la biserica să „socializeze”, adică să se întâlnească cu 
alţii, să se şi distreze, să…, dar aceasta în cadrul activităţilor 
sociale şi culturale, a festivalurilor, a picnicurilor şi a meselor 
ocazionale. 

             Arborele meu, 

 
„Trunchiul lumii vine de la Adam și Eva, 
Pe arborele lumii, o frunză sunt și eu, 
Maica și taica, mi-au dat soma și seva, 
Dar creatorul lumii e numai Dumnezeu.  
Deși-i înfipt cu rădăcini adânci, în timp, 
Cunosc  puțin trunchiul familiei mele 
Și nu-l dezvolt, că aș putea să mint, 
Unele rude-s prea vechi - oale și ulcele. 
 „Copacul″ meu are un singur neam, 
Și-mi este drag, îmi este icoană sfântă, 
În el mă aflu, tremurător, pe un ram, 
Mândru de geneză, sufletul îmi cântă. 
Pe mine cresc astăzi altoiuri de urmași, 
Iubesc viața, prefăcând-o în gânduri, 
Când mă voi usca să am urme de pași 
De veșnică trăire  între patru scânduri.” 

 MI 
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l.- Nevoia de ajutor de la Dumnezeu, pentru cei plecati de 
acasa, din România 

 

 
Credința înseamnă încredere în Dumnezeu și siguranța 

  

Nevoie de Dumnezeu avem oriunde ne-am afla. Nu 
trebuie să alergăm la Dumnezeu numai când simţim că avem 
nevoie de El, adică, aşa cum zice românul, „când ne-a ajuns 
cuţitul la os”. De ce să mergem la doctor numai după ce ne-am 
îmbolnăvit şi nu înainte, pentru a preveni boala? De ce să nu 
călătorim cu Dumnezeu în periplul nostru pământesc, de la 
naştere şi botez, până când ne dăm obştescul sfârşit în mâinile 
lui Dumnezeu? Da, într-adevăr, creştinul simte că are nevoie de 
Dumnezeu, uneori mai mult, decât alteori, însă aceasta tot 
datorită slăbiciunilor noastre, fie că sărăcim în credinţă, fie că 
ne cuprinde îndoiala, fie că diavolul speculează momentele 
noastre vulnerabile şi ne aruncă în mreaja deznădejdii şi a 
neputinţei. 
  Nu este mai puţin adevărat că în România simţim poate 
mai multă „încărcătura duhovnicească” (cum glăsuiesc 
promotorii secularismului) şi aceasta poate datorită rugăciunilor 
colective ale milioanelor de credincioşi ortodocşi, a existenţei 
miilor de biserici, de mânăstiri şi schituri etc. Oare nu El, 
Hristos Domnul, Păstorul Cel Bun, ne învață despre păstorul că 
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își lasă cele 99 de oi și se duce să o caute pe cea rămasă 
singură, tocmai pentru a nu cădea în gura lupilor? Aceasta este 
credinţa noastră, că Domnul se îngrijeşte, în mod egal, de 
fiecare dintre noi, fiindcă facem parte din aceeaşi turmă, 
suntem fiii aceluiaşi neam. 
 
m.- Daca la slujbele crestin-ortodoxe participa oameni din 

alte religii 
  
  Foarte adesea, la slujbele noastre participă și credincioşi 
ai altor denominaţiuni creştine, mai ales că slujim o comunitate 
mixtă, însă arareori au asistat la slujbele noastre membri ai 
unor religii necreştine, excepţia făcând-o unii evrei, de religie 
mozaică, care s-au născut şi au trăit mai mulţi ani în România. 
Ei participă cu plăcere şi cu emoţie la activităţile bisericeşti 
legate de sărbătorile Crăciunului şi ale Sfintelor Paşti. 

 
n.- Daca s-au reusit convertiri la ortodoxism 

 
  Pe foarte mulţi, am reușit să-i convertim la orto-
doxism.  Nu pot spune că, neapărat, datorită harului meu, ci 
chemării divine şi a intervenţiei directe a lui Dumnezeu, a 
Măicuţii Precista, a soborului Sfinţilor Îngeri şi a Sfinţilor, în 
general.  
 

 
Botez-Convertire adult 

 
Slujba convertirii lui Sven Djorsing 

(2007) 

  Spre exemplificare menţionez faptul că, un credincios 
adult, american, catolic de credinţă (Bill Clark), simţind 
chemarea directă a lui Dumnezeu, a găsit adresa bisericii 
noastre în cartea de telefon, a participat la sfintele slujbe, a 
trecut printr-o procedură catehumenă, s-a convertit la 
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ortodoxie, a urmat apoi cursurile unui Seminar Teologic 
Ortodox din America, a fost hirotonit diacon şi mai apoi preot, a 
co-slujit cu subsemnatul, aproximativ 10 ani, iar, în prezent, la 
vârsta lui de peste 70 de ani, este unul dintre cei mai prolifici 
preoţi misionari din Episcopia noastră. 
 

 
Momente din slujba convertirii lui 

Frank Boyer 

 
Momente din slujba convertirii lui   

Elik Huang 

 
De asemenea, de mai bine de 10 ani, unul dintre cei 4 

co-slujitori ai mei (ipodiaconi sau citeţi), este un alt american 
(Dan Platt), fost catolic, convertit la ortodoxie şi căsătorit cu o 
recunoscută pictoriţă de icoane, care a pictat gratuit biserica 
noastră și care constituie un adevărat model de trăire ortodoxă 
în America, după cuvintele Mântuitorului „căci după roadă se 
cunoaşte pomul” (Matei XII, 33). Bineînţeles că, exemplele ar 
putea continua. 
 
 o.- Un mesaj adresat credinciosilor români din diaspora 

  
Să rămânem statornici în credinţa noastră, să nu uităm 

nici o clipă vocaţia noastră ca, oriunde ne-am afla, să învăţăm 
toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte Domnul ne-
a poruncit nouă, căci El este cu noi în toate zilele, până la 
sfârşitul veacului (Matei XXVIII, 19-20). Numai aşa vom putea 
şi noi să exclamăm asemenea Apostolului „Lupta cea bună m-
am luptat, călătoria am săvârşit şi credinţa am păzit” (2 
Timotei IV, 7). Articol preluat și adaptat din materialul: 
Ortodoxie pe pământ American 
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p.- Amintiri despre  Sarbatorirea Învierii Domnului în 
Satul Românesc al anilor '50-'60 

 
  Nu-mi dau bine seama de unde mi-a venit atâta drag de 
Biserică şi de credinţa în Dumnezeu. Poate că Sfânta Treime a 
sădit în mine gena acestei credinţe, dar sigur ştiu că strămoşii 
şi moşii mei au trăit în frică şi credinţă creştină, faţă de Cel de 
Sus. 
 

 

       Tot timpul copilăriei am 
admirat pioşenia părinţilor mei 
şi am fost atras de Biserică şi 
de toate canoanele bisericeşti. 
Chiar dacă uneori am fost 
marginalizat şi chiar bruscat 
pentru „apucăturile” mele, am 
mers la Biserică şi m-am 
rugat. „Iartă-i Doamne, că nu 
ştiu ce fac!” Aşa erau vremu- 
rile atunci, sau aşa zisele 
cutume ateiste. 

  Eram copil şi mă lăsam prins şi eu, ca alţi copii, în plasa 
plăcerilor specifice copilăriei, dar când era vorba de Biserică, nu 
prea mai aveam puncte comune. 
 

  
Învierea Domnului, în România - 

Veniți de luați lumină! 
Ofrande aduse de credincioși la cimitir 
pentru Sărbătoarea Paștelui Blajinilor 

 
  Cele mai frumoase amintiri din anii copilăriei le păstrez în 
tezaurul meu ecclesiastic şi anume participarea la: slujbele 
duminicale; slujbele din săptămâna patimilor; slujba Învierii, la 
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Sfintele Paşti, care începea pe la miezul nopţii şi doream să fie 
fără sfârşit. 

Dascălii bisericii, prezbiterii veneraţi ai satului, rezemaţi 
cu coatele de spetezele stranelor, parcă se întreceau, între ei şi 
pe ei înşişi, în intonarea canonului „Ziua Învierii”, care în sine-şi 
dura cam 2 ore, înainte de începerea Liturghiei Pascale, care şi 
ea dura vreo 2 ore. 
  

 
Los Angeles, California (1987) - Noaptea Învierii la Biserica Sfânta Treime 

 
  Prin zori-de-ziuă, înainte de răsăritul soarelui, obosiţi, 
dar şi încărcaţi de harul Învierii, cu lumânări şi candele aprinse, 
fiecare credincios se îndrepta spre casa lui, pentru a se odihni 
câteva ceasuri, după care, pe la orele prânzului să revină iarăşi 
la biserică pentru slujba celei de a doua Învieri.   
  

„Azi luminatu-s-au toate, Doamne, cu Învierea Ta, 
Tu ne scoți din iad, din noapte, și-apoi Te vei înălța. 
Raiul iarăși s-a deschis, zidirea lăudându-Te, 
În stele așa stă scris, Tu, singur înălțându-Te. 
 
În această zi de Paști, când oamenii mor cu zile, 
Vino, Tu, să ne renaști, dă-ne rosturi mai abile! 
Se-aude, de-aici, din țară, că „Hristos a înviat!” 
Și răspund frații de-afară:  „Adevărat a înviat!”…” 
     MI 
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12.- Colindatul în California - Poetul, magnolia si 
dragostea cea de toate zilele 

  
... Apoi au venit și Sărbătorile Crăciunului, cu Colinde și cu 
Bădița Grigore... Echipa de colindători, în frunte cu neobositul 
Preot Constantin Alecse, era gata de plecare. 
 

 
Poetul și Anatol Resmeritza 

 

  - Și eu cu voi - se auzi vocea 
timidă a lui Bădița Grigore, pe 
care îl luasem doar cu câteva 
ore mai devreme de pe 
aeroportul internațional din 
Los Angeles. 
- Poate te odihnești un pic, 
Bădița Grigore îi zic - după 
douăsprezece ore neîntrerupte 
de zbor... 
 

- Vreau să-i cunosc pe frații mei români din California. Să-i 
colind împreună cu voi... să ne bucurăm... 
  Auzind că și Bădița Grigore merge cu colindul, s-au 
alăturat și câțiva artiști din ansamblul "Timișul", care tocmai se 
aflau într-o vizită - turneu pe la noi. De-abia am încăput cu toții 
într-un microbuz și în alte mașini. 
... Intrăm în casele gospodarilor români și îi colindăm frumos. 
Gazdele se uitau mirați și neîncrezători spre Poet. De 
recunoscut îl recunoșteau ei cu toții dar să creadă că-i chiar el 
cu adevărat - și chiar la ei în casă ... era peste puterile lor să 
creadă. 
  Numai copilașii - îl recunoșteau dintr-o dată și credeau... 
veneau chiar la el cu "Albinuța" în mâini... 
  Poetul - se apleca, îi mângâia pe creștet, apoi șoptea 
fiecăruia ceva tainic la ureche. Nu știu cu ce fel de cuvinte 
măiestre le șoptea el taina ceia, de-i făcea să le sclipească 
ochișorii de bucurie. 
  Poetul se bucura și râdea împreună cu ei, fericit și el ca 
un copil... 
  Cred că acele momente erau de fapt, clipele lui solare. 
Iubea și era iubit de copilași...  
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Dragostea... 
 - Hai să vedem o minune Anatol! 
  M-a luat de mâna și am coborât în fugă scările. Apoi am 
alergat către poartă ce da spre trotuarul bulevardului din fața 
locuinței mele. Era o dimineață senină și caldă, pe la mijloc de 
ianuarie, când prind să înflorească magnoliile în California. 
Și ea - era acolo - în mijlocul trotuarului, plină de flori, aștep-
tându-l pe POET.... Magnolia... 
 

  
Despre colindatul Axios, am vorbit mai 

pe-ndelete 
Și colindătorii "Ars Carminis", ne-au 

colindat 

 

  
1988 - Colindatul - Oh...!, Doamne, 

acele vremuri ... 
Colindătorii la casa familia dr. Sorin 

Muntean 

A înconjurat-o de câteva ori, privindu-i fascinat coroana bătută 
cu flori și mângâindu-i tulpina cu un fel de gingășie, pe care, 
numai Bădița Grigore putea s-o aibă. 
    EA, tandră, i-a acceptat mângâierea și l-a iubit pe loc, 
pentru totdeauna. 
Dragostea...  
... Aflând, cât de mult iubesc poezia lui Adrian Păunescu și, mai 
ales, cât de mult prețuiesc tot ce a făcut poetul cu cenaclul 
"Flacăra" pe timpurile când cei mai mulți vedeau lumea din jur 
numai în roșu, Bădița Grigore mi-a zis cu tristețe: 
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- Ești unul dintre foarte puținii, care vorbesc astăzi cu dragoste 
despre acest mare poet. Toți se întrec a-l judeca pe nedrept și 
chiar, a-l condamna pentru niște fapte, de care poetul nu a 
avut vreodată și nu are știre... vrei să vorbești cu el un pic? ... 
are nevoie de susținere morală mai mult ca oricând ... o să se 
bucure Adrian... A format numărul de la București al lui 
Păunescu. Aflând despre ce era vorba, Păunescu, care tocmai 
vorbea de la alt telefon cu Tudor Gheorghe - Haiducul Bard din 
Craiova - a unit, numai el știe cum, cele trei legături telefonice 
în una singură: Los Angeles - București - Craiova. 
... A fost cea mai dulce și cea mai frumoasă "Teleconferință", 
cum a "botezat-o" atunci, pe loc, Adrian Păunescu, din viața 
mea. 
  Am vorbit, am spus glume, am râs, am cântat, am visat 
împreună, cum într-o zi, o să ne întâlnim și o să cânt cu Tudor 
"Poezie cântată" într-un spectacol nemaipomenit și unic, iar 
Adrian o să facă comentarii, așa cum numai Adrian Păunescu 
știe să facă... 
  Vorbeam cu doi oameni foarte dragi și apropiați sufletului 
meu, doi oameni, cu care nu mă întâlnisem și nu ne vorbisem 
niciodată până atunci... Bădița Grigore asculta și zâmbea cu 
zâmbetul cela al lui ... 
  El ne cunoștea bine pe toți trei și ne iubea foarte mult. 
... Dragostea.  
  Când am coborât din avion pe aeroportul din Otopeni și 
am pășit pentru prima dată pe pământul PATRIEI mele necu-
noscute, am simțit cum de emoții mi se moaie picioarele.  
Bădița Grigore, care mă aștepta, împreună cu o samă de 
prieteni în sala de așteptări, m-a luat ușurel de brațul stâng și, 
mie mi s-au muiat picioarele, când am pășit pentru prima dată 
pe pământul ȚĂRII,- zice. O să treacă, Anatol... De celălalt braț 
mă sprijinea prietenul Ion Anton. El se ținea tare pe picioare. 
Era ieșean... 
... A două zi, Bădița Grigore m-a luat să-mi arate "Calea 
Victoriei" din București. Am chemat un taxi. Când l-a văzut pe 
poet, șoferul a pălit la față, apoi de fericire s-a înroșit ca para 
focului. 
- Domnule Poet! ... Doamne! ... Ce noroc ... unde vreți să vă 
duc, Domnule Poet? 
- Vreau să arăt fratelui Anatol "Calea Victoriei". 
- S-a făcut, ... Domnule Poet... Numaidecât... 
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Când am ajuns, șoferul a refuzat categoric să ia bani de la 
Poet. În schimb s-a apropiat, a îngenunchiat și i-a sărutat 
Poetului mâna. 
- Sunt răsplătit - a zis. Să va dea Dumnezeu multă sănătate! Și 
să ne trăiți Domnule Poet! ... 
Apoi, fericit, a urcat la volan și a plecat... 
Dragostea ...  
... Apoi l-au zărit trecătorii... 
Se apropiau câte unul, câte trei, mai mulți... 
Veneau în fața lui, se închinau și-i sărutau mâna. Bătrâni, 
femei, tineri, intelectuali, muncitori, studenți și mai ales țăranii 
veniți de la țară. Duminică - zi de târg la București... 
  Așa și nu a mai putut să-mi arate "Calea Victoriei" 
Bădița. Dar nu mi-a părut rău atunci, cum nu-mi pare rău nici 
azi. Pentru că am văzut în schimb altceva, ceva, mult mai mult 
decât o simplă admirație gen "Hollywood" pentru Poet. 
- Parcă nu ai fi numai Poetul, ci și marele preot al neamului 
Dacic de pe timpurile lui Buerebista, Bădița Grigore, - îi zic. 
- Ei știu că-i iubesc foarte mult, și-mi dau în schimb, toată 
dragostea și tot respectul lor. Înzecit mi-o dau, Anatol... 
Dragostea...  
... La Putna a venit lume de pe lume din toate colțurile țării și 
de peste oceane. 
  Au venit să sărbătorească luminoasa amintire a Marelui 
Ștefan al Moldovei. Multă armată, multă securitate, poliție, ... 
înalte oficialități, înalți prelați... 
  Am ieșit cu Bădița Grigore pe strada centrală și pare-se 
că, unica, care taie orășelul în două, de la un capăt la celălalt.   
De cum l-au văzut, au prins a veni către el. 
  Valuri după valuri. În câteva minute, strada în jurul nos-
tru, s-a umplut de lume. 
  Traficul rutier, foarte intens în acele ore, s-a blocat din 
ambele părți. Lumea a format pe loc un fel de rând. Veneau la 
el, îi sărutau mâna... Poetul, îl întreba pe fiecare cum îl 
cheamă, apoi le scria cu mâna lui numele pe cărțile, hărțile, 
ilustratele ori simple pagini rupte dintr-un caiet pentru 
"autograf" și le semna, după mai multe cuvinte cu urări de 
bine, simplu: Gr. Vieru. 
  Așa a trecut o ora, au trecut două, trei... 
  Veneau, îi sărutau mâna, primeau "Autograful", îl strân-
geau la piept ca pe un odor de mare preț și plecau fericiți că și-
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au primit "Tainul" de dragoste de la Poetul și Marele lor Preot. 
  În tot acest răstimp n-am auzit nicio voce furioasă de 
șofer înjurând ori claxonând, niciun oștean din multa armată, 
niciun polițist ori jandarm n-a încercat să împrăștie lumea ca să 
deblocheze traficul... 
  Polițiștii, oștenii, jandarmii și șoferii, așteptau și ei 
cuminți în rând să-și primească "Tainul" lor de dragoste de la 
Bădița Grigore. 
Dragostea ...  
... Nimic asemănător la Chișinău, în Rep. "Moldovenească". 
  Mergeam cu Bădița Grigore pe Bulevardul Central al 
capitalei. Valuri de lume veneau din față, valuri ne ajungeau și 
ne întreceau din spate... Când ne vedeau, plecau ochii în jos ori 
și-i îndreptau voit într-o parte. Din când în când, auzeam 
frânturi de conversații într-o limba străină și rece... Nici un 
cuvânt în limba pe care Poetul a iubit-o atât de mult și a 
apărat-o. 
  Niciunul nu s-a uitat spre noi, niciunul nu ne-a salutat, 
nimeni nu s-a apropiat să-i sărute Poetului mâna... 
  Pășeam amândoi tăcuți, singurateci și triști... 
  Doi străini, într-un oraș înstrăinat și dușmănos... 
Ah, Dragostea...  
... Priveam DVD-ul cu spectacolul de omagiere a celor șaptezeci 
de ani de la nașterea Poetului, pe care mi l-a trimis Bădița 
Grigore prin preabunul și preablândul nostru prieten Florin 
Cârlan, de la New York. 
... Înflorea tremurător o Magnolie, 
Și zicea, că mor, că mor, o Magnolie... 
Am dat sunetul la maxim și am deschis larg ușa... 
- Auzi ce frumos a mai scris Bădița Grigore despre tine, 
Magnolia!?... 
Auzi ce frumos mai cânta Angela Similea?! 
Despre tine cânta. Magnolia!... 
A auzit. Dimineață am găsit-o cu câteva buchetele de flori, 
împrăștiate cochet prin coroana desfrunzită. 
- Magnoliile nu înfloresc niciodată Toamna... 
Ce-ai făcut Magnolie?... 
Dragostea.  
... Când am auzit cumplita veste, l-am sunat pe bădița Ion 
Ungureanu. 
- Ce e? Cum e, Bădiță Ioane? 
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- Nu e bine Anatol... Parcă sunt niște șanse... Dar... puține. 
Plângea Bădița Ion... plângeam și eu la celălalt capăt al 
pământului... plângea și Tezeu cu noi... Ce puteam face? 
  Spre dimineață, am auzit la televizor o voce gravă 
anunțând: S-a stins din viață POETUL GRIGORE VIERU, cel mai 
mare poet... 
Înlăcrimat, am ieșit afară pe scări... 
- Știi Magnolia... Bădița Grigore al nostru nu mai este... s-a dus 
Bădița Grigore... s-a stins... 
  Magnolia știa. De data asta, n-a mai înflorit, deși eram în 
a două jumătate a lunii ianuarie... 
... Închid ochii și-l văd pe Bădița Grigore pășind fără grabă, pe 
o rază dreaptă de lumina, fără de sfârșit parcă... 
  De fapt, nici nu e o rază, ci un drum desemnat de 
atotputernicul creator a toate, numai pentru EL, Bădița Grigore 
- POETUL și MARELE PREOT al Neamului și e făcut acest drum, 
numai din lumină, dragoste, liniște și pace. Știu - la capătul 
drumului - Luceafărul, așteaptă răbdător să-i revină lacrima pe 
obraz... Bădița Grigore.... 
  Iar pe de o parte și alta a Drumului, două șiruri 
nesfârșite de magnolii înflorite, toate semănând leit cu mag-
nolia ceia... 
  Poetul, se apropie zâmbitor de câte una admirându-i 
coroana bătută cu flori, o înconjoară mângâindu-i tulpina cu 
gingășie, apoi se oprește ascultând concentrat. Vrea să 
deslușească ceva, acuma greu de deslușit ... E strigătul meu 
șoptit. 
  La revedere, Bădița Grigore! ... Pe Curând... 
(Anatol Resmeritza, Los Angeles, California, 02.08. 09 - 
Preluare din capitolul Articole.) 
 

13.- Activitatea ca agent de ocrotire sociala 
(social worker) 

 

  În paralel cu cele patru activități pe care le-am parcurs 
în America (protecția mediului, consulatul general, scrieri și 
duhovnicească) a existat o a cincea activitate, grija de bătrâni, 
numită și social worker sau provider, despre care am vorbit 
mult în România la un simpozion la Piatra Neamț, la două 
cenacluri, la clinica de Geriatrie și Cardiologie, condusă de prof. 
dr. Rodica Ghiuru, în 2010, și alt cenaclul cu aceeași tematică, 
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în 2013, la Muzeul de Istorie Naturală, Iași, sediul Unirii 
Principatelor de la 24 ianuarie 1859. La un interviu tv., acordat 
doamnei profesor Magdalena Lupu, în 2015.  
 

 

    Această activitate o prestez 
din 2003, deci de 15 ani. Am 
avut grijă de starea de sănă-
tate (să primească medica-
mente și să le administrez, să-
i duc la spital, la biserică, la 
activități culturale, dacă nu 
sunt imobilizați la pat și 
agrement.  În cei 15 ani am 
prestat aceste îndeletniciri la 6 
persoane). Activitatea este 
avizată de sistemul de grijă 
față de bătrâni, fiecare provi-
der fiind numit în urma unui 
examen.  

  Mereu am explicat ce înseamnă viața unui bătrân în 
America, dar în România am fost rezervat fiind convins că nu 
sunt crezut. 
  Totuși în aceste rânduri am să detaliez. Doctorul de 
familie, când consideră că este necesar, recomandă sistemului 
de protecție al bătrânilor și sistemul stabilește ce tratament 
este necesar și câte ore pe lună. Ca urmare bătrânii vor primi 
medicamentele necesare, asistență medicală calificată (masa-
giști, fizio-terapiști, frizer, transport gratuit la clinică, la spital, 
sau la grădinițe). Li se asigură viață comunitară la grădinițe 
unde se întâlnesc sute de bătrâni, primesc masă gratuită, 
agrement (muzică, dans, conferințe pe teme care îi 
interesează). Lunar primesc pachete cu diverse alimente. Orice 
asistență medicală este gratuită pe baza unor carduri de 
asigurare numite „Medicare” A;B;D.  
  De cele mai multe ori familia nu se implică ci doar îi 
vizitează când are timp. Provederii cunoscând destul de bine 
situația bătrânilor din România, de cele mai multe ori nu o 
invocă în prelegerile lor în România, pentru a nu crea 
manifestări sociale care, cred că și așa sunt destule. În foarte 
multe situații provederii sunt membri ai familiilor bolnavilor și 
sunt bine plătiți de către guvern. 
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14.- De ce titlul cartii este Nihil Sine Deo  
(Nimic fara Dumnezeu) 

 

  Duhovnicul meu de peste 23 de ani, PC Părinte 
Protoiereu al Coastei Pacifice, Constantin Alecse, care îmi 
cunoaște viața din scrierile mele și din trăirea duhovnicească la 
Biserica Sfânta Treime, împreună cu un OM, pe care nu l-am 
cunoscut decât o singură dată în viață, pentru câteva minute, 
Prof ing. Mircea Iordache, artizanul regiei cărții mele, au 
considerat că titlul cărții trebuie să fie Nimic fără Dumnezeu.     
Aceste două persoane sunt cu atât mai mult de apreciat, cu cât 
domniile lor știau la ce efort se expun,  atât părintele Alecse, 
care în ultimii ani a scris 5 cărți, însumând peste 3000 de 
pagini, cât și domnul inginer Mircea Iordache, care în calitate 
de profesor, fiind ani mulți și inspector al Inspectoratului Școlar 
Județean Suceava, a editat zece cărți. Atât duhovnicul meu, cât 
și domnul Mircea Iordache mi-au adus în memorie o definiție a 
altruismului, pe care am dat-o cu mulți an în urmă („Sunt 
fericit, numai în măsura în care fac pe alții fericiți”). Eu aveam 
o inerție și pentru că scrierile mele, în proporție de 80% au 
apărut în mai multe gazete în America, România și Basarabia.   
Presupunând că au fost citite, la multe dintre ele primind 
aprecieri prin email-uri și ținând cont de expansiunea 
internetului și lipsa acută de timp a cititorilor, am gândit că 
este inutilă cartea. Acum când, în doar două luni de când 
domniile lor au luat inițiativa, la capitolele puse pe internet, am 
peste 2000 de  vizualizări, nu am suficiente cuvinte potrivite că 
m-au mișcat din letargie. Vă mulțumesc PC Părinte Constantin 
Alecse, pentru expunere de argumente ca să mă urniți din 
lentoare, vă mulțumesc domnule profesor inginer Mircea 
Iordache pentru inițiativa altruistă incomensurabilă care ați 
manifestat-o în ajutorul dat. Veți dăinui peste timp și în cartea 
mea, așa cum dăinuiți însutit prin scrierile domniilor voastre. 
Ion Anton 
 
  „Nimic nu este mai mare ca omul cu Dumnezeu, și nimic  
ca omul cu Dumnezeu.” – Citat din Sfântul Tihon 
 

„Fără Dumnezeu nu există scop, valoare sau sens în 
lume„ - Jean-Paul Sartre 
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15.- Justificarea titlului cartii "Nihil Sine Deo" 
  
  Iată de ce Nihil Sine Deo, deoarece Dumnezeu este ca o 
stea care mi-a luminat drumul și m-a călăuzit și ocrotit toată 
viața. Am fost orfan la câteva luni de la naștere, tata murind în 
război. Am traversat o copilărie în vremuri nu numai tulburi, 
dar și într-o sărăcie lucie în care a trăit cea mai mare parte a 
lumii, de sub cizma roșie, pusă cu fața la pământ de un 
cotropitor primitiv, hulpav și fără milă. Trăind într-o lume 
măcinată de TBC și tifos exantematic, am fost ferit de aceste 
molime chiar dacă am trăit între asemenea bolnavi și am avut 
contacte cu ei. Copilăria, practic, începând-o în biserică am 
prins dragoste de Dumnezeu și în orice anotimp al vieții nu l-
am uitat și timp pentru o cruce și o rugăciune, am găsit 
totdeauna. Făcând o retrospectivă a evenimentelor limită la 
care am fost expus am înțeles că șansele care m-au salvat au 
venit de la Dumnezeu. Numesc câteva: este vorba de șase 
accidente de mașină cu rostogolirea mașinilor, rămânerea cu 
roțile în sus și eu ieșind în patru labe nezgâriat; căderea de la 
etajul 2 a unei case pe care lucram fără nici o traumă, am făcut 
cruce și câteva metanii și m-am urcat din nou la lucru. Copil 
fiind îmi plăcea să călăresc cai, de trei ori cu diverși cai, prin 
pădure, calul, poticnindu-se de cioate, s-a rostogolit cu tot cu 
mine, dar eu am fost cu câțiva centimetri mai departe de a fi 
prins sub cal. Nu mai enumer sute de situații în care putea fi 
rău, dar a fost bine. În viața mea am citit sau auzit multe 
păreri că nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu. Mai cu seamă ateii. 
Eu am concluzionat prin evenimentele vieții mele că Dumnezeu 
în fiecare zi se lasă văzut, nu trebuie decât să-l vedem. Am 
venit în America la peste 53 de ani, am fost și încă sunt activ și 
azi la 76 de ani, fără să am concediu medical vreo zi. O spun 
asta nefiind un ipohondru, ba dimpotrivă necruțându-mă 
vreodată. Privind la suferințele din jur și la faptul că mulți 
camarazi de viață sunt plecați demult la Domnul, am înțeles că 
cel ce nu m-a părăsit și nu mă părăsește niciodată este bunul 
Dumnezeu. Deci, cu noi este Dumnezeu! Nihil Sine Deo! 
 

  „Doar prin ea însăşi, viaţa nu are nicio valoare. Trebuie 
s-o trăiţi ca să devină preţioasă. Valoarea pe care o are viaţa 
voastră e valoarea pe care voi i-o daţi.” - Jean-Paul Sartre 
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16.- Credite si Multumiri 
  
  Această carte a fost posibilă datorită sprijinului celor din 
jur. Dacă creațiile mele nu au fost maculatură de sertar, o 
datorez redacțiilor, publicațiilor, care le-am enumerat. Cu 
această ocazie le mulțumesc redactorilor: Fam. Vera și Radu 
Patton de la „Clipa”; lui Gabriel Stănescu de la „Romanian 
Roots”; Gavril Kovacs și Marius Georgescu de la „Meridianul 
Românesc”; Viorel Necula „Miorița USA”; Adrian Păunescu 
„Flacăra”; Ion Machidon „Amurg Sentimental”; „Familia 
Română” Biblioteca Județeană Petre Dulful, Baia Mare; 
Academician Nicolae Dabija „Glasul Națiunii”. Mulțumesc 
doamnei prof. Magdalena Lupu de la Tv.Iași; Mihaelei Crăciun 
de la TVR Internațional; Prof Dr. Rodica Ghiuru, pentru 
cenaclurile „Terapia prin speranță” și UMF Grigore T. Popa, Iași, 
cenaclul „Orizontul cunoașterii”. Mulțumesc soției mele Maria 
Anton, copiilor: Fam. Preot Florian Frunză, cu fiica Ana 
Antoanela; Fam Preot Ion Virgil Anton și soției sale Mihaela; 
prietenilor: Victoria Puiu,  prima care mi-a citit articolele și mi-a 
dat importante sugestii; Fam. Doina și Mihai Ciobanu, în casa 
cărora am petrecut clipe memorabile cu Raisa și Grigore Vieru 
și, care au fost împreună cu copiii Ciprian și Laura, Gabriel și 
Monica la festivalul de poezie Grigore Vieru de la Hermeziu; 
poetei Elena Călugăru Baciu, care mi-a publicat articole în 
„Amurg Sentimental” și mi-a inclus în cartea ei eseuri; Zâna 
Cerchez, de la TVR Moldova, care mi-a citit articole și poezii 
adresate lui Grigore Vieru la momente aniversare; Marelui 
scriitor Ioan Dan, Părintele romanului istoric și de aventuri, 
care m-a impulsionat ani de zile să scriu; Familiei Grigore 
Vieru, care mi-a făcut onoarea să mă primească alături  la 
festivaluri de poezie, la Vânători Neamț, Sighetul Marmației, 
Satul Mare, Hermeziu, Los Angeles, Chișinău și, doamnei Raisa 
Vieru, în casa căreia am petrecut multe momente plăcute; 
Fam. Daniel Corbu cu soția Filomena și tânărul vlăstar Poetesa 
Casandra; lui Christian Panaitescu junior, de la Trifty Oil Co.; 
prietenilor mei Anatol și Victoria Resmeritza și prietenilor 
ostenitori Daniel Crețu, Cristina Munteanu și Andreea Puzdere, 
pentru copierea multora din articolelor mele. 
 

„Să-i mulţumeşti făcliei pentru lumina sa, dar nici pe cel 
din umbră ce-o ţine nu-l uita.” Rabindranath Tagore 
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17.-  Poeta Elena Baciu-Calugaru, despre Ion Anton 
  
  Eseistul, Ion Anton, din Los Angeles-California se 
situează la nivelul observatorului vieții din planul democrației 
americane. Plecat din țară de aproape 30 de ani, s-a obișnuit 
cu disciplina unei țări riguros condusă după legi.  
 

 

       În România, lucrând mai mult de 
20 de ani în funcții de conducere, Ion 
Anton nu este deloc adeptul acelui 
"înșet înșet", moldovenesc, chiar eu, 
zicându-i adesea, bineînțeles în glumă, 
Mr. Speed (Domnul Viteză).  
  Fiind un om destoinic, sănătos și 
de profesie inginer chimist, s-a fami-
liarizat întru totul cu modelul 
inginerului american în domeniul 
ecologic.  

  În timpul liber scrie publicistică, eseuri, poezie, note de 
călătorie, la revistele "Clipa", "Meridianul Românesc", "Viața 
creștină", "Romanian Roots - Rădăcini Românești", "Miorița 
USA" din America, "Amurg sentimental", "Flacăra - Păunescu", 
"Familia română" din România, "Flux din Basarabia".  
  Domnia sa este preocupat nu numai de lucrările sale, ci, 
prin strădaniile sale de bun român dă ajutor și altor români de 
pretutindeni, pentru a-și face cunoscute operele. Așa s-a 
întâmplat și cu semnatara acestor rânduri, care datorită 
poetului a reușit să facă lansarea a cinci titluri de carte la Los 
Angeles, în martie-aprilie 2004. Apoi, de marele poet Grigore 
Vieru, distins oaspete al Californiei, care în 2002 a făcut un 
sejur american, s-a ocupat în mare parte "bădia Ion", cum îi 
place să spună marelui actor și prieten Tolea Resmeritza, și el 
adoptat de Los Angeles. Poetul și eseistul Ion Anton este 
permanent preocupat de ceea ce se întâmplă în țară. El însuși 
mărturisește, în interviul dat, în iulie 2004, revistei "Flacăra": 
"Când am plecat, am luat țara cu mine", sentiment manifestat 
astfel și în revistele mai sus amintite.  
  Cunoscându-l personal pe Ion Anton pot spune că este 
unul dintre românii care nu au uitat țara, ci chiar se implică în 
activități care ar putea aduce cu adevărat democrația în 
România, sub sintagma folosită de domnia sa în interviul 
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despre care am amintit și anume "America este o țară a 
dictaturii legii", explicând în detaliu ce fel de dictatură a legii, în 
sensul unei democrații autentice unde omul să nu poată călca 
în afara legii.  
  Așteptăm cu drag vocea înalt rostogolită în flori de 
munte (deși par firave sunt cele mai încrâncenate în stancă) a 
poetului, eseistului, și de ce nu, a celui care își dorește foarte 
mult să scrie un eseu despre satul său natal, în cadrul unei 
lucrări mai ample, de divină inspirație, "Nihil Sine Deo - De la 
Hermeziu la Los Angeles" - Repere Autobiografice. - Elena 
Călugăru-Baciu 
 

18.- Ion Anton – Autodescriere (eseu) 
 

  Viața unui om poate fi imaginată ca și curgerea unui fir 
de apă printr-o albie pământeană. Devine firesc, ca omul să fie 
la un moment dat pe cărarea-albie într-un singur loc. El își 
poate extinde existența dincolo de albie numai cu mintea și cu 
sufletul lui. Fizic, el are un spațiu existențial foarte limitat. Deci 
omul lasă în urma lui o dâră ca un fum, care este ecoul trăirilor 
și faptelor sale, fapte devenite amintiri.   
 

  
Curgere calmă a Prutului prin luncă Mal de Prut cu plopiș 

 

„Viața te va iubi, dacă o iubești și tu, 
E ca și cum ai interpreta un solo-vioară, 
Pe măsură ce cânți înveți instrumentuꞋ, 
Nu-i va fi rob cel care învață să moară. 
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi 
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu, 
În credință poartă-ți calea și felul de a fi, 
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu!” MI 
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Cale de acces prin sat 

  

Am avut toată viața un 
inconfort, că în timpul care ne 
devorează până la dispariție, 
nu putem cuprinde un spațiu 
mai larg. Dar să vedem ce 
face firul de apă, în curgerea 
prin albia lui, în timpul hărăzit 
de Dumnezeu, pe care noi îl 
numim viață.   

Am pășit în albia mea, 
în spațiul pământean numit  

România, într-o vreme când ploua cu bombe. Lumea se 
zvârcolea spasmodic măcinată de ură, patimi revanșarde, pofte 
expansioniste și orgolii nemăsurate, care a costat-o câteva zeci 
de milioane din vlăstarele sale și distrugeri ale civilizației, care 
au aruncat-o înapoi cu zeci de ani.   
 

  
Familia Negruzzeștilor Monumentul eroilor – 

Războiul al II-lea Mondial 

Când s-a terminat ploaia de bombe, Europa a fost 
cuprinsă de o secetă devastatoare, care a generat chiar și 
fenomene de canibalism. A fost o secetă naturală, iar în spațiul 
cucerit de bolșevici a fost provocată, hrănindu-se cu câteva 
milioane de suflete. Ceea ce n-a putut devora seceta, a 
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desăvârșit ciumă roșie prin deportări și distrugeri a tot ceea ce 
se opunea s-au se presupunea că se opune criminalilor atei.  
Acest balaur hulpav mi-a devorat și tatăl, odată cu milioane de 
tați, lăsând în urma lor firave vlăstare în bătaia furtunilor care 
bântuiau lagărul imens, în care aproape jumătate din Europa 
gemea de opresiune și nedreptate.   

Încă de atunci mama m-a dus să mă întâlnesc cu 
nădejdea noastră, Dumnezeu, la Biserică. Deja la 8 ani purtam 
cravată roșie, dar îngenuncheam și în fața Sfântului Altar, 
recitând Crezul (pe atunci lumea, de frică, nu spunea Crezul în 
cor, ci doar un copil sau un bătrân).  Văzul și auzul nefiind 
captivate de radio sau tv., am avut o copilărie în natură, unde 
refulam toate efectele privațiunilor materiale și spirituale.   

Mama natură, guvernată de legile ei inexorabile m-a 
primit la sânul ei și m-a învățat să trăiesc cu generoasele ei 
daruri: vânat, fructe, ciuperci, etc. M-a învățat să iubesc 
frumusețile cu care a înzestrat-o Dumnezeu, să visez și să o 
zugrăvesc în cuvinte potrivite.   
 

 
Casa Muzeu C. Negruzzi 

 

Veșnicia satului nemaia-
vând ce să-mi ofere, comu-
nismul decimând fru-musețea 
morală și spirituală a țăra-
nului, credința, cultura, dra-
gostea de pământ, neam și 
țară, am luat două sacoșe cu 
cărți și caiete și mi-am 
încercat norocul la oraș.   

Spuza de cunoștințe 
însușite la școală, din cele 
transmise de un buchet de 
dascăli autentici, și cu nădej-
dea în Dumnezeu, am bătut la 
ușile școlilor urbane. Am găsit 
o ușa deschisă și pentru mine, 
dar am constatat repede că 
problema nu era bagajul de 
cunoștințe, ci condițiile de 
subzistență.  

Acest fenomen m-a determinat să încep foarte devreme 
auto-întreținerea.   
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Și, cu muncă și cu ajutor divin am văzut cum arată o 
diplomă de inginer chimist. Așa s-a sfârșit o etapă și a început 
urcușul. A urmat împlinirea misiunii pământene, întemeierea 
unei familii, veriga ordinii naturale. Paralel cu obligațiile 
profesionale am împletit frumusețea armoniilor familiale, cu 
satisfacțiile muncii. În grădina bucuriilor au răsărit două 
vlăstare, la rădăcina cărora am revărsat toată energia și 
dragostea noastră.   

Profesional, am dăruit din puterea mea 35 de ani, 
îndrumând, instruind colective de truditori, din care, timp de 14 
ani, am ținut în echilibru destinele comerciale ale unui colectiv 
județean de peste 2400 de oameni.  În 1994, înțelegând că 
episodul 1989 n-a fost decât schimbarea unei dictaturi 
monopartinice cu o dictatură pluripartinică, a eșalonului 2 
comunist, mi-am înaintat demisia.   

Între timp cele două vlăstare au copilărit, învățat, 
crescut amândouă au devenit doctori, fiica doctor al trupurilor, 
iar băiatul doctor al sufletelor - preot.  
   

  
Vest: Intrarea în curtea Bisericii Intrare în curtea Bisericii 

 

 
Parte din împrejmuire - Sud 

 

Văzând că fata-doctor nu era 
retribuită nici cât portarii de la 
întreprinderea ce o condu-
ceam, iar băiatul-preot nu câș-
tiga nici cât să vină cu trenul 
acasă o dată pe săptămână, 
ne-am hotărât să emigrăm.   

N-am emigrat eroic, așa 
cum au făcut-o milioane de 
români, ci prin rude apropiate  

care ne-au deschis ușa întrării în primitoarea Americă.   



CAPIT. II - NOTE AUTOBIOGRAFICE                                   121 

 

                       

  
 

În scurt timp prin purtarea de grijă a P. C. P. Protoiereu 
Constantin Alecse, parohul Bisericii Sfânta Treime, au emigrat 
și familiile copiilor și s-au integrat și profesional în viața 
Americană.   
 

  
 

„Succesul nu are rețete universal valabile, 
Dar toți oamenii de succes au o atitudine 
Care este cheia succesului, cu soluții abile, 
Dar și Dumnezeu îi ajută cu șanse mai bune.” MI 
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După patru ani de salahorie în construcții, m-am realizat 
profesional lucrând în protecția mediului.   

În 12 ani de America am avut șansa să întâlnesc condeie 
alese ale neamului nostru: poetul academician Grigore Vieru, 
romancierul istoric Ioan Dan, părinții Revistei Clipa - Vera și 
Radu Patton, academician Mihai Cimpoi, poetul Adrian 
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Păunescu, poeta și prozatoarea Elena Călugăru Baciu și nu în 
ultimul rând bunul meu prieten și sfătuitor - Anatol Resmeritza.    

Toți m-au încurajat și îndemnat să fac publice gândurile 
mele. Prin găzduirea în paginile Clipei, Meridianului Românesc, 
Viața Creștină, din America, Glasul Națiunii și Flux din 
Republica Moldova, Flacăra, din România, au văzut lumina 
tiparului poezii, eseuri, articole politice, jurnale de călătorie 
foiletoane, etc. Este, cred, cea mai mare împlinire a sufletului 
meu.   

Dintr-un condeier de familie, mă simt un mesager al 
cuvântului românesc spre sufletul tuturor acelora care îl 
așteaptă. În toate câte le-am realizat, Biserica a avut și are un 
rol primordial în viață mea.   

Revista de spiritualitate ortodoxă Viața Creștină , editată 
sub îngrijirea P. C. Pr. Protoiereu Constantin Alecse mi-a 
deschis deseori paginile sale găzduind din scrierile mele.   

Că mi-a fost sufletul plin sau bântuit de furtuni, duminică 
de duminică, întâlnindu-mă cu Dumnezeu, mi-am făcut ordine 
în minte și mi-am turnat picături de liniște în suflet, 
reîncărcându-mă cu energie pentru a curge lin în albia vieții 
mele.   

În Casa Domnului am trăit și viață culturală, prin 
manifestările organizate și întâlnirile cu solii artelor românești, 
ostoindu-ne dorul de neam și de Țară. Nu pot să nu constat că 
arca salvării noastre este credința și că omul fără credință, 
mort este.  Așa dar NIHIL SINE DEO … (Nimic fără Dumnezeu) 
  

19. Ion Anton - A Biographical Sketch 
  
  Mr. Ion Anton's life could be imagined as a stream of 
water flow through the riverbed of God's creation. Ultimately, 
the man leaves behind him a trail, like a smoke, which is the 
echo of his feelings and their actions, which became 
memories.   
  Ion Anton  was born in Romania of Christian parents, 
who raised him in the fear of God, Faith, and respect for the 
Holy Orthodox Church.   
  In Romania, he got a Diploma in Chemical Engineering. 
His activity in Romania, over 35 years was divided into 2 
phases: a). Chemical Engineering and, the last phase (over a 
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period of 14 years), b) Regional Director of Commerce, 
supervising over 2400 people.   
In 1994, he immigrated in the United States, together with his 
family (his wife, and their 2 children' families: daughter 
Antoanela, married to a priest in ROEA Diocese, and a son, also 
a priest in that same Diocese.   
  In the United States, he continued to work in the 
Chemical Engineering field until he retired, while - from the 
spiritual point of view - he became very involved in the church 
life.   
  As a member of the Holy Trinity Romanian Orthodox 
Church, under the pastorship of Very Rev. Fr. Alecse 
Constantine, parish priest of Holy Trinity Church, Ion Anton 
fulfilled duties such as public relations chairman, publications 
coordinator, chairman of the building project, chairman of the 
Board of Directors/Parish Council, etc.   
  As a poet and writer, Ion Anton wrote extensively 
poems, essays, political articles, travel journals serial, etc...for 
Romanian publications abroad, such as: Romanian Meridian, 
Christian Life, The Moment/Clipa.   
  Affiliations and collaborations - ROEA - Romanian 
Orthodox Episcopate of America; Holy Trinity Romanian 
Orthodox Church Holy Trinity: cantor, member of the Parish 
Council, Chairman of the Board, Building Committee member, 
lecturer, public relations, correspondent; "The Christian Life", 
quarterly magazine, co-editor, cultural correspondent; 
Romanian Global News - correspondent; The Moment/Clipa - 
member of editorial committee; Romanian Meridian, 
correspondent; "Miorita" - The Confort, correspondent; The 
Romanian Echo, Oregon, correspondent; Romanian World 
Council, member; Romanian Family County Library "John 
Dulfu" (Romania) correspondent; Romanian Internet - 
correspondent; Press review - Events, occasional 
correspondent; Radio Metaphor, Canada, USA and Australia; 
"Painter Nicolai Constantin" Museum, Frankfurt, Germany, 
project manager; Exhibits in America in 2009; "Hello Iasi" 
Newspaper, occasional correspondent; "Biserica.org" Forum, 
for group discussions, English and Romanian, on religious 
topics, predominantly Orthodox. 
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  CAPITOLUL  III - PUBLICATII 

CAPIT. III. 1.- ARTICOLE  DIVERSE 

1. Hermeziu - Scrinul cu amintiri 

Din ꞌnalt mă strigă ciocârlia, 
Purtând în cântul ei fiorul.  
Mă cheamă Prutul, strămoşească glia, 
Pământ amestecat cu dorul. 
Şi nopţile de iarnă cheamă, 
Ce par a fi fără sfârşit. 
Întoarce-te, nu-ţi fie teamă, 
Atâtea-aveam de povestit!... 

 

 

Soarele existenţei mele 
a răsărit într-un loc unde s-a 
născut veşnicia la sat. 
Când amurgul nostru coboară, 
tot mai des întoarcem privirea 
sufletului scrutând răsăritul 
vieţii. Un moment aniversar, 
este la orice vârstă un prilej 
de bilanţ al transformării 
visurilor în realitate. S-au mai 
corect spus, câte din fanteziile 
reveriilor noastre le-am cobo-
rât pe pământul existenţial, 
dându-le viaţă. Într-un astfel 
de moment abandonez slova 
politicului, a faptului divers, 
care îmbracă tot mai des 
forme apocaliptice, prin groză-
viile ce ni le aduc zilnic sub  

  
ochi sau la urechi, grozăvii pe care, paradoxal, le căutăm ori de 
câte ori deschidem televizorul, internetul, radioul, sau în 
gazetele care ne cad în mână şi doresc să picur din condeiul 
meu câteva mărgăritare de amintiri din vremea când satul era 
o oază de bunăcuviinţă, moralitate, tradiţie, credinţă şi nu în 
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ultimul rând de cultură. Am zis şi cultură, deoarece satul natal, 
cu precădere după anul 1807, a devenit un puternic leagăn de 
cultură pentru el şi pentru Ţară, prin deschiderea în vatra sa a 
unei binecuvântate familii de boieri răzeşi, cu dragoste pentru 
Ţară şi obşte şi cu cugete pline de cultură Familia Negruzzi. 

După numele mamei scriitorului Costache Negruzzi, Sofia 
Hermeziu, s-a dat şi numele satului care se află la 36 km de 
Iaşi, spre nord, pe malul drept al Prutului.  
 

 
 

Această familie erudită a jucat un rol primordial în viaţa 
culturală a Iaşului, Moldovei, a României sec XIX şi jumătate 
din sec XX, până a căzut cortina întunericului comunist. 
 

   
Partea de N-V a Bisericii Oglinda apei Prutului Cale acces - Hermeziu 

 
Galeria marilor personalităţi ridicate din familia Negruzzi, 

a deschis-o scriitorul C. Negruzzi la 1808, continuând-o cu 
urmaşii săi: Iacob, Leon, Ella, Mihai şi Bob Negruzzi. În jurul 
acestor personalităţi s-au polarizat spirite luminate ale vremii: 
prieteni, colaboratori, confraţi în ale scrisului, ştiinţei şi 
administraţiei. Prin valoarea lor culturală au organizat la 
Hermeziu cenacluri, şezători, serbări, spectacole de teatru, 
atrăgând cam tot ce avea sec XIX şi începutului celui de al XX-
lea, mai valoros. 

În lunile de vară Prutul avea cea mai liniştită curgere, iar 
în zona satului avea două plaje întinse, cu nisip fin şi galben, 
îmbietor la băile de soare. Apele Prutului aveau şi nişte calităţi 
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deosebite fiind cu un conţinut în săruturile carbonatoase de 
calciu şi magneziu (duritatea apei) care favorizau fierberea 
legumelor şi cărnurilor, spălarea rufelor, având din aceste 
motive acţiuni curative. Pentru aceste acţiuni, însuşi domnitorul 
Mihai-Vodă Sturdza a făcut o cură de sănătate timp de o lună 
de zile. Apa Prutului avea efecte curative şi pentru fertilitate. 
Flora, fauna, clima făceau din Hermeziu o oază de linişte 
favorabilă odihnei, creaţiei, destinderii şi unor neuitate activităţi 
culturale. 
 

   
Societatea Junimea Copii din Hermeziu, 

astăzi 
Muzeul Costache 

Negruzzi 

În minunatul parc din jurul conacului, străjuit de plopi 
seculari (mai străjuiesc şi azi ceea ce a mai rămas din trecutul 
fermecător) populat în interior de alei cu dalii colorate, garoafe 
şi tamarix, mărginite de graţioase statui, C. Negruzzi, M. 
Kogălniceanu, V. Alecsandri.  

Aceștia gândeau reorganizarea Teatrului Naţional din Iaşi 
sau comentau partidele de vânătoare, organizate în pădurile 
care înconjurau din abundenţă satul, sau în  zăvoiul din luncă.  

În calitatea sa de secretar al Junimii, Iacob Negruzzi, a 
invitat deseori membrii Societăţii Junimea să ţină şedinţele de 
cenaclu la conacul din Hermeziu. Cu aceste prilejuri M. 
Eminescu, V. Alecsandri, I. Creangă, T. Maiorescu, G. Sion, P. 
Carp, V. Pogor (gazda din Iaşi a Junimii), s-au plimbat pe sub 
bătrânii plopi, în parcul cu miros de liliac şi iasomie și au 
dezbătut probleme asupra lucrărilor lor. 
  Rude şi prieteni: T. Maiorescu, N. Ganea, C. Cerchez, N. 
Miclescu, Al. Donici, N. Rosetti, S. Mehedinţi, actorul N. 
Luchian, inegalabilul Matei Milo, au petrecut clipe frumoase la 
Hermeziu, în compania familiei de erudiţi oacheşi şi smoliţi la 
chip, dar calzi şi deschişi la suflet. Se cuvine să consemnez că 
această trăire de înaltă spiritualitate nu i-a îndepărtat pe boierii 
Negruzzi de obştea satului. Viaţa lor se desfăşura în vatra 
satului după toate datinile pământene româneşti (participau la 
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slujbele religioase, posteau, se spovedeau, se împărtăşeau 
împreună cu sătenii). Sărbătorile se făceau cu mare adunare, 
nelipsind muzica, poezia, strigăturile, spectacolele, în care 
jucau şi ei şi unii săteni dotaţi, erau mari iubitori de veselie, 
râsul răsunând cristalin peste sat. Cu ţăranii se purtau 
părinteşte, făcând eforturi să-i scoată la lumină prin şcolire.  
Doreau un ţăran instruit şi mai ales harnic. Urau lenea şi beţia, 
pe care le considerau cei mai mari duşmani ai omului. Ajutau 
pe ţăranii harnici, înzestrau tinerii căsătoriţi considerând că 
celula familială este garanţia trainică a vieţii de obşte. În 
atingerea acestor deziderate au colaborat şi s-au sprijinit pe 
elementele administrative locale. Spre exemplu, Generalul M. 
Negruzzi continua o tradiţie prin a organiza discuţii chemând la 
conac pe primar ca şef al administraţiei, pe jandarm numindu-l 
ministrul ordinei publice, pe sanitar (nu erau doctori decât la 
nivel de plasă) numindu-l ministrul sănătăţii, pe preot ca 
ministru al cultelor, pe directorul şcolii, numindu-l ministrul 
învăţământului şi educaţiei. Acest mod de viaţă ţinea sus 
ştacheta bunei cuviinţe, a hărniciei, satul având mulţi oameni 
gospodari, delincvenţa era o raritate, ruşinea, teama de pătare 
a numelui, asigurând o viaţă plină de armonie. Şi ce mai viaţă 
de obşte se trăia! După muncă, duminica, aproape de regulă se 
organizau baluri şi serbări la curte, şcoală sau pe o toloacă 
frumoasă, unde tineri şi bătrâni îşi îndestulau inimile şi-şi 
descărcau energiile de viaţă prin cântece şi voie bună.   
Efervescenţa atmosferei era susţinută de zbenguiala vlăstarelor 
rurale-copiii. 
 

   
Partea de nord Porțile Bisericii la Vest Fața Bisericii la Vest 

 
            Fiind cu mare dragoste de neam, boierii înşişi persiflau 
filfizonii, aroganţa, prostia cu masca de intelectual şi alte racile 
ale parveniţilor, cum a făcut-o C. Negruzzi în Fiziologia 
Provinţialului (Scrisoarea a IX-a). Mai mult, din surse directe, 
ştiu că atunci când se organizau serbări, baluri, seri culturale, 
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şezători, porţile conacului erau deschise pentru săteni care se 
amestecau laolaltă cu boierii şi oaspeţii, fetele dansând cu 
boierii şi băieţii cu fetele boierilor. Această atitudine a creat o 
legătură trainică între obşte şi boieri, buna cuviinţă fiind un 
răspuns la dragostea boierilor pentru săteni. 
 În tihna Hermeziului şi-a conceput scriitorul C. Negruzzi 
operele sale, multe din personajele sau scenele cuprinse fiind 
culese din viaţa satului. Însuşi Eminescu scrie în „Epigonii” la 
1870 despre activitatea lui Negruzzi: 
       „Iar Negruzzi şterge colbul de pe cronice bătrâne, 

Căci pe mucedele pagini stau domniile române, 
Scrise de mână cea veche a-nvăţaţilor mireni, 
Moaie pana în culoarea unor vremi de mult trecute, 
Zugrăveşte din nou, iarăşi, pânzele posomorâte 
Ce arătau faptele crunte unor domni tirani, vicleni.” 

 
  Aşa s-au născut în liniştea luncii Prutului: „Alexandru 
Lăpuşneanu”, „Aprodul Purice”, „Păcatele tinereţii”, „O alergare 
de cai”, „Doi ţărani şi cinci cârlani”, „Muza de la Burdujeni”, 
„Păcală şi Tândală” şi peste 27 de scrisori (foiletoane).  
            Unul dintre foiletoanele sale (Scrisoarea a VII-a) a fost 
scrisă la anul 1839. Se ştie că la anul 1821 revoluţia Greciei şi-
a avut începutul la Iaşi. După stricarea Eteriştilor la Sculeni şi 
Drăgăşani, ieşenii se refugiază în Bucovina şi în Basarabia. La 
Chişinău, două persoane i-au atras atenţia scriitorului Negruzzi. 
un tânăr cu fes pe cap şi o tânără jună înaltă şi înfăşurată într- 
un şal negru. Junele era poetul rus Puşkin, iar juna era 
frumoasa grecoaică ieşeancă Calipso. Puşkin ştia ruseşte şi 
franţuzeşte, iar juna greceşte şi româneşte. Şi totuşi limbajul 
dragostei nu avea nevoie de cuvinte. În acest cadru a apărut 
Negruzzi, care vorbea greaca, rusa, franceza şi română, 
mijlocind în franceză şi rusă ceea ce îndrăgostiţii nu-şi puteau 
spune prin semne. Puşkin avea 22 de ani, iar frumoasa Calipso 
18 ani. Deseori Negruzzi în lipsa îndrăgostiţilor citea poemul 
„Şalul Negru” al lui Puşkin, în care o găsea înfăşurată în 
minunatele versuri, pe Calipso. Se cade să vă reamintesc 
sfârşitul tragic al celor doi îndrăgostiţi. Puşkin a murit în duel cu 
cumnatul său, iar Calipso la 20 de ani merge la Mănăstirea 
Neamţ, travestită în băiat, este primită ca ucenic şi se 
călugăreşte. În 1827, la 23 de ani este găsită moartă în chilia 
sa, descoperindu-se că tânărul călugăr era o fată. Craniul 
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frumoasei Calipso este şi azi în osuarul Mănăstirii Neamţ. 
            Mă întorc în satul Hermeziu. Într-o zi de 11 septembrie 
1876 în liniştea patriarhală. Când vara se interfera cu toamna, 
a văzut lumina zilei o pruncă, al şaptelea copil al familiei Leon 
Negruzzi, băiatul scriitorului. Această pruncă va deveni la 
sfârşitul sec. XIX, prima femeie avocat din România şi din Estul 
Europei. Prin ea, femeia română a avut una dintre cele mai 
susţinute luptătoare pentru emanciparea femeii, ea însăşi 
având de suportat umilitoare discriminări în branşa ei, datorită 
prejudecăţilor confraţilor de breaslă care nu puteau concepe că 
o femeie le poate fi egală. Argumenta susţinerea emancipării 
femeii prin aceea că femeia are un spirit de sacrificiu mai 
dezvoltat ca bărbatul, este mai consecventă în atingerea 
ţelurilor cuplului cât şi profesional, iar biologic este înzestrată 
cu o rezistenţă superioară. Ca avocat n-a avut în vedere 
beneficiul (vezi situaţia actuală) ci a făcut din avocatură, 
misionarism. Gândirea ei în aplicarea balanţei dreptăţii fiind: 
sub soare oamenii toţi sunt egali. Dacă greşesc nu trebuie să 
fie circumstanţe pentru unii după cum nu trebuie să fie întregul 
oprobiu pentru alţii. 
 Satul Hermeziu a avut-o ca binefăcător nemijlocit pe Ella 
timp de 13 ani, când a cunoscut un nivel al învăţământului ca 
cel urban, dând ţării oameni de nădejde: profesori universitari, 
medici, ingineri, profesori, cercetători sau sportivi de 
performanţă.  
 

 
            De la selecţionarea cadrelor didactice şi transferarea 
lor fără oprelişti la Hermeziu, la doctori de cel mai înalt nivel al 
vremii, la finanţări ale copiilor săraci dotaţi intelectual. Prin 
finanţarea de către Ella Negruzzi, s-a înfiinţat în Hermeziu un 
cămin al orfanelor de război, în care erau cazate fete care într-
un atelier şcoală, cu câteva instructoare pricepute învăţau 
împletitul, croşetatul, croitoria, ţesutul de covoare, carpete şi 
alte ţesături, iar prin rotaţie erau gospodine la bucătărie, ieşind 
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din aceste fete soţii pricepute şi mame iubitoare. Prin 
valorificarea articolelor create s-a ajuns ca atelierul şi căminul 
să se autofinanţeze. Tot Ella, împreună cu câţiva săteni, a 
înfiinţat Banca Izvorul. Aceasta a fost perioada interbelică când 
comuna Hermeziu polariza în juru-i toate comunele învecinate, 
pentru pregătirea tinerelor vlăstare. Ceea ce a făcut Ella atunci, 
a alimentat viaţa şcolară, obştească până prin anii 1960. 
Succesele Ellei în procesele susţinute au avut efecte răsună-
toare. Spre a pildui spiritul ei extrem de democratic, este că 
prin anii 1930 a apărat-o într-un proces politic şi pe Ana 
Pauker, fără a-i intui viitorul. Când A. Pauker a ajuns ceea ce 
ştiţi s-a aplecat spre Ella să o ajute pentru că negruzzeştii 
deveniseră prigoniţi. Ella, cu o demnitate de viţa ei, a refuzat-
o. La 1949 s-a stins, în mizeria adusă în dar de comunism. 
 

 
 
 Despre viaţa fiecărui Negruzzi se pot scrie cărţi întregi, 
Pe lângă activităţile culturale, familia Negruzzi a desfăşurat şi 
alte activităţi.  

• C. Negruzzi, pe lângă părinte al nuvelei istorice  
româneşti, a fost şi director al Teatrului Naţional din Iaşi. 

• I. Negruzzi, scriitor, unul din cei cinci membri  
fondatori ai Junimii şi secretar, 28 de ani, al revistei Convorbiri 
literare. 

• L. Negruzzi, scriitor, junimist, fost primar şi prefect  
de Iaşi. 

• M. Negruzzi, scriitor, memorialist, fost primar de Iaşi  
şi rezident regal al ţinutului Prut (în Regatul Carol al II-lea). 

• B. Negruzzi, scriitor de limbă franceză, tradus şi în  
româneşte, el însuşi traducător în franceză a numeroase pagini 
de literatură română.   
 Ca să ilustrez cât de perfect se armoniza viaţa satului cu 
viaţa acestor boieri care s-au înălţat smerindu-se cu sinceră 
modestie şi aleasă râvnă culturală, redau testamentul lui C. 
Negruzzi: „Doresc a fi înmormântat la moşia mea Hermeziu, în 



132                                                    NIHIL SINE DEO 

 
 

cimitirul bisericii zidită de mine, cu preotul din sat şi cu 
simplitatea ce am iubit întreaga mea viaţă. Pe mormântul meu 
doresc să fie sădiţi mai mulţi lilieci şi salcie.”  
 Pentru a înţelege cât de profund era gândită necesitatea 
scoaterii ţăranului la lumină redau patru versuri ale unui 
învăţător de-al meu:          

„Talpa ţării, biata gloată, 
Ridicând-o din nevoi, 
Ridica-vom ŢARA toată, 
Ridica-ne-vom pe noi!” 

 
 Ce adevăr sacru! Îmi cer iertare iubite cititor, dar greu 
mă pot opri, însă am speranţa că întorcându-mă eu, în satul 
natal, te-am întors şi pe tine în satul sau urbea ta, să te scalzi 
în lacul amintirilor spre a te primeni, ca să poţi continua lupta 
pe care o ducem spre a răzbi spre veşnicie. 
 

   
Costache Negruzzi Ella Hermeziu-Negruzzi I Creangă și M. Eminescu 

 

 
 
 Boierii Negruzzi ne-au lăsat cultura, biserica, şcoala (la 
care a fost ca revizor şcolar la 1875 însuşi M. Eminescu). 
            Ca să reliefez spiritul patriotic, dragostea de ţară a 
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acestor minunaţi titani ai culturii, dar şi modeşti locuitori ai 
satului transcriu: 

„Francez, neamţ, rus, ce firea te-a făcut 
Pământul tău e bine a nu-l uita. 
Oricui i-e drag locul ce l-a născut. 
Eu, fraţii mei, oriunde o-i căuta 
Nu mai găsesc ca dulcea Românie. 
De-o şi hulesc câţi se hrănesc în ea 
Corci, venetici! Dar oricum va fi, fie 
Eu sunt român şi-mi place ţara mea.” 
                                   (C. Negruzzi) 

 

 
 
            Cu toate că au fost cei mai mari iluminişti ai sec. XIX, 
n-au reuşit totuşi să-i lumineze şi pe călăi. Dar călăii au reuşit 
să nimicească un pilon cultural care a funcţionat aproape 150 
de ani. 
 Privesc cu ochii memoriei undele limpezi ale Prutului. Le 
văd pline de istorie. Istoria unei bătălii sângeroase cu leşii şi 
tătarii, cu turcii, cu  ruşii şi cu toţi acei care n-au mai încăput în 
ţara lor. 
 Tot Prutul când şi-a zvârcolit apele a scos la iveală 
vestigii desprinse din tăcerile pământului, care sunt de fapt 
rădăcinile noastre de mii de ani. Malul lui este străjuit de zăvoi. 
Aici, şi nicăieri în altă parte, liniştea e ca o floare sălbatică. Aici 
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valurile au dat timpul înapoi. Cred că e singura salvare a vieţii 
de demult. Poate e cea mai adevărată potrivire pentru a nu se 
stinge fără urme glasul celor care au sfinţit cu oasele şi sângele 
lor pământul acestor locuri. Să le cinstim memoria, păşind cu 
pioşenie spre a nu le tulbura somnul. 
 Referitor la Prut, Iancu Văcărescu, cu mult timp în urmă 
consemna: 
    De unde-ţi vine numele, râu fără putere, 

Ce despărţirea neamului, tu îndrăzneşti a cere? 
Despărţind fraţii dai puterile-ţi neînsemnate, 
Căci despărţit ori depărtat, fratele-i tot frate!,, 
 

 
 

 
 
            Apele liniştite ale vieţii Hermeziului natal ca şi apele 
Prutului despărţitor de neam, s-au tulburat iremediabil odată cu 
potopul conflagraţiei a doua mondiale şi cu încarcerarea şi a 
neamului românesc în „lagărul comunist” aşa cum profetic chiar 
şi comunişti l-au supranumit. Această ciumă roşie a reuşit să 
schimbe faţa şi coordonatele vieţii unei întregi planete. Păcat! 
                (Ion Anton, ianuarie 2004, Los Angeles, California) 
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  La mulţi ani Ion Anton - Revista Clipa,, urează „La mulţi 
ani!” distinsului nostru prieten şi colaborator, cu ocazia zilei 
sale de naştere, Clipa 
  

2.- Tu poti decide azi, Romane! 
Trezeste-te, ridica-te, înalta-te! 
  
Mă adresez la bravii fii ai ROMÂNIEI 
Cu rădăcini adânci pe tot cuprinsul gliei: 
Vă spun că soarta noastră, fraţi români, 
Se află-ntr-ale noastre neobosite mâini. 
  
Ascultă azi îndemnul ce imnul Ţării-l poartă 
„ACUM ORI NICIODATĂ CROIEŞTE-ŢI ALTĂ SOARTĂ, 
LA CARE SĂ SE-NCHINE ŞI CRUZII TĂI DUŞMANI!” 
Cei care te asupriră de sutele de ani. 
  
Să ştii că mii de inimi ce-n unison exultă 
Şi pentru ieri şi azi şi pentru mâine-l cântă. 
Prin votul democratic ce stă în mâini la noi, 
Putem da putregaiul la lada de gunoi. 
  
Să curăţăm ograda Ţării de ciuma comunistă, 
Ce a scris şase decenii istoria cea tristă, 
În care toate le-au prezentat pe dos, 
Minciuna, adevărul l-a-ntors cu capu-n jos. 
  
Trezeşte-te o zi din somnul cel de moarte 
Şi de viaţă demnă, atunci vei avea parte, 
Verde culme carpatină, dulce tu picior de plai, 
Unde brazii cântă-n doine suferinţa ce o ai! 
  
Cheamă-ţi fiii să măsoare răul cu măsura bună  
Capăt beznei prelungite şi asupririi să o pună! 
Doar atunci vom înţelege că înfrângerile ni-s  
Izvorâte din greşeala renunţărilor la vis. 
  
Culmea visului s-atingi, să te împlineşti în tot. 
Ai o sacră, mare şansă: SĂ EXERCIŢI  AL TĂU VOT! 
( Ion Anton, California)  
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3.- Eminescu 
Motto: Domnia Sa, Domnul acestei țări, Mihai Eminescu. 

(Nichita Stănescu) 
 

 
 
  Diavolul nu a ispitit niciodată pe alt diavol, ci și-a pus 
toată străduința sa, ca înger al întunericului, să umbrească tot 
ceea ce este sfânt și cu strălucire divină. Fac această remarcă 
deoarece Edificiul Sfânt al poetului național, Luceafărul poeziei 
românești, în tulburata perioadă postdecembristă, a fost 
împroșcat cu dejecții fals intelectuale, de nulități literare, 
intelectuale, erijându-se în exegeți și urinându-se la baza 
statuii sale.    Nevoia de simbol nu este particulară românilor. 
Cu atât mai mult cu cât Eminescu nu este un simbol creat, el 
este o valoare născută, este suflet din sufletul Neamului său, în 
opera sa regăsindu-se, în toate epocile, fiecare din cei care l-au 
citit. Despre Eminescu au scris biografii săi, dar niciodată 
îndeajuns. Mereu le-au rămas neexplorate sclipiri ale geniului 
său, pe care nu au putut să le pătrundă. Iată câteva reflecții ale 
unor emblematice personalități ale gândirii noastre naționale 
despre Eminescu: 
  „Când neamul nostru nu va fi decât pulbere geologică pe 
pământul altor milenii, tot luna lui Eminescu îi va însenina 
cenușa cu lumina ei fecioară.” (Garabet Ibrăileanu.) 
 „Drumurile istoriei acestei națiuni trec prin inima lui 
Eminescu.” (Nicolae Iorga) 
  „Închipuiți-vi-l pe Eminescu la Trei Ierarhi, alături de 
Dimitrie Cantemir. Altul ar fi atunci sunetul acestui oraș, altele 
sunetele întregii Moldove, chiar al întregii țări și chiar al întregii 
noastre istorii.” (Geo Bogza) 

„El este statuia vie a-ntregii nații 
Și marmura dura-va nesfârșit 
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Atâtor viitoare generații.” (Mihai Codreanu) 
  „Un singur lucru nu se mai poate întâmpla: dispariția 
poemelor lui Eminescu și cât va exista, undeva prin lume, un 
singur exemplar din poeziile lui Eminescu, identitatea neamului 
nostru este salvată.”  (Mircea Eliade) 
 În epoca lui Eminescu, traversarea Atlanticului devenind 
o modă pentru țările din sud-estul european, a cochetat și 
Eminescu, tainic, cu Indiile lui Cristofor Columb. Faptul acesta a 
aruncat peste ani, o punte inefabilă între poet și America. Chiar 
dacă Eminescu nu s-a întâlnit vreodată cu poetul și filosoful 
american Ralph Waldo și Emerson, în marile enciclopedii ale 
lumii stau alături. 
  
Închin și eu o Eminesciană momentului aniversar: 
  

Eu încă nu dorm somnul cel de veci, 
Ci doar mă uit la lume cum se zbate 
Și la răscruce de luceferi reci 
Primesc mânia vântului ce pletele îmi bate. 
  
De aici din tihna și liniștea cerească, 
Îl rog pe Milostivul Dumnezeu, 
Din câte au fost și nu mai sunt, să nască 
Un nor de fulgi imaculați, peste trecutul meu. 
  
Adolescente gânduri nu m-or lăsa-n uitare, 
Căci zilnic soarele răsare și apune 
Și nimeni nu m-a plânge-n versuri viitoare, 
Ci din comoara mea de vers vor spune: 
  
Coboară-n jos luceafăr blând, 
Mereu veți îngâna-n visare, 
Pătrunde-n inimi și in gând 
La îndrăgostiți, ca o speranță mare. 
  
Pe lângă plopii cei impari, 
Prin Bucium de vei trece-ades, 
Să îți amintești și să compari, 
Că dintr-o lume-ntreagă, doar tu m-ai înțeles. 
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Trec sutele de veacuri ca niște nori pe șesuri 
Și niciodată n-or să vină iară. 
Pământul-i bântuit de crime și eresuri, 
Cum mai rezistă oare la o așa povară? 
  
Mereu se spune astăzi că omul e o lumină 
Și că-n oceanul vieții cu toți trăiesc ca frați. 
Murdară le e fața, ca globul cel de tină, 
Ce lumea o împarte în mizeri și bogați. 
  
Dar dacă, totuși, norii deși se duc 
Și va ieși în luminișuri luna, 
Doresc mereu aminte să v-aduc,  
Că Eminescu a fost și-o dăinui întotdeauna. 
                                     (Ion Anton) 

 

 
  

4.- Românul se naste poet 
  

 
Jurnalista Cristina Hermeziu 

      Locuitorii acestor pământuri în 
timp ce trudesc ca să-i smulgă 
roadele, sau în clipe de răgaz își 
cântă dorurile sau visează la un 
trai pe care de cele mai multe ori 
nu-l află niciodată. Cu atât mai 
mult se manifestă acest spirit 
când omul știe că viețuiește și 
calcă pe urmele înaintașilor pe 
umerii cărora s-a sprijinit povara 
culturii, vremuri imemorabile. 
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 La Hermeziu, se manifestă din plin acest fenomen, 
deoarece, cam  150 de ani, floarea culturii Moldovei, cu vârfuri 
chiar la nivel național și-a purtat pașii pe primitorul plai din 
lunca Prutului. Așa se face că din multe suflete locale, cuvinte 
potrivite se zbat să iasă la suprafață iar din unele chiar ies 
nestăvilite, aducând cu sine mesaje curate din firi neprihănite, 
așa cum izbucnește apa pură dintr-un gheizer. Un asemenea 
exemplu îl dau prin tânăra educatoare, modelatoare 
de  caractere a vlăstarelor locuitorilor Hermeziului, este vorba 
de doamna Parachiva Burlacu. Am parafrazat afirmațiile de mai 
sus cu un buchet de cuvinte potrivite, în trei poezii, care 
oglindesc frumusețea vieții oamenilor din Hermeziu și vibrațiile 
din sufletele lor. 
 

5.- În asteptarea lui Hristos 
  

 
Ucenicii Domnului sunt Împărtășiți 

de Rabuni 
 

       Timpul anului 2011, în 
alergarea sa spre a deveni 
istorie, a intrat în sprintul de 
final. Este primul an al 
deceniului doi din mileniul trei. 
Ca şi primul an al deceniului 
întâi, anul 2011 a adus lumii 
cataclisme naturale manifes-
tate simultan cu trăiri spas-
modice ale societăţii omeneşti. 
Deceniul întâi a debutat cu 

atacul terorist asupra Americii, atac care prin impactul său 
asupra relaţiilor internaţionale a zdruncinat cursul istoriei. În 
fiecare an al deceniului au fost frământări socio-politice interne 
şi internaţionale, derapaje economice şi războaie în lume.    
Actele teroriste comise în fiecare an asupra ţărilor cu o bună 
dezvoltare economică, progres industrial şi stabilitate socială şi 
politică, ţări fanion în marea familie a statelor lumii, au creat 
stres asupra populaţiei, antagonisme sociale şi religioase, 
stagnări sau căderi economice şi chiar conflicte armate. Însă 
anul 2011 a depăşit în convulsii sociale, dispute politice sau 
armate, crize economice şi devastatoare cataclisme naturale, 
toate nivelurile deceniului întâi. Societatea omenească a 
acumulat energii negative de intensitate vulcanică care au 
erupt creând mutaţii de nebănuit. Dezvoltarea demografică a 
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lumii produsă aproape în progresie geometrică, decalajele 
economice, prăpastia imensă dintre bogaţii tot mai bogaţi şi 
săracii tot mai săraci şi mai mulţi, dezechilibrele majore 
provocate de om prin intervenţiile sale asupra naturii, cu 
consecinţe catastrofale pe glob, instruirea individului cu 
mijloace de informare fără precedent, globalizarea în curs care 
a creat omenirii mare libertate în deplasare şi altele, au dus la 
aspiraţii de o viaţă cât mai bună, nemulţumiri de conducerile 
vechi, devenite anacronice sau de cele noi, de cele mai multe 
ori alese nedemocratic sau incapabile. Toate acestea au creat 
frământări socio-politice cu consecinţe dezastruoase, cu vărsări 
de sânge, căderi de guverne şi conduceri statale, cu precădere 
în continentul unde nu se întâmplă aproape nimic, Africa. Ecoul 
evenimentelor din Africa, a cuprins cu febra schimbărilor şi 
Europa, America Latină, Asia. Ţara noastră, România, n-a făcut 
excepţie de la regulă, având o clasă politică incapabilă, 
clientelară, pusă pe căpătuială. Lipsind oamenii de talia elitei 
politice româneşti din sec. 19 şi perioada interbelică morală, 
politică şi socială, cu verticalitate, demnitate, carismatică, cu 
dragoste de Neam şi de Ţară, cele două găşti, puterea şi 
opoziţia sunt într-un meci continuu, de multe ori folosind 
lovituri sub centură şi mijloace abjecte lezând serios imaginea 
internă şi mai ales internaţională. Lipsa cronică şi acută de 
consens blochează reformele construirii unui stat de drept, unui 
stat modern al familiei statelor europene. Eroii negativi ai clasei 
politice româneşti, dacă ar arunca priviri la ceea ce se întâmplă 
în lume ar trebui să aibă frisoane că într-o zi vor da socoteală. 
Aşa cum este creştineşte, în preajma sărbătoririi a 2011 ani de 
la Naşterea Mântuitorului Hristos, să mulţumim Cerului pentru 
cele bune revărsate asupra Neamului românesc, să ne ferească 
de tot răul şi nevoia şi să înţelepţească Puterea şi Opoziţia spre 
a-şi conjugă energiile spre împlinirea binelui Naţional. Aşa să 
ne ajute Dumnezeu!  (Viață Creștină, vol 52 issue 7-12). 

  "Pe cel ce Mă va mărturisi pe Mine în faţa oamenilor, îl 
voi mărturisi şi Eu în faţa Tatălui Meu Care este în ceruri; dar 
de cel ce se va lepăda de Mine în faţa oamenilor, de acela Mă 
voi lepăda şi Eu în faţa Tatălui Meu Care este în ceruri." 

(Domnul Iisus Hristos) 
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6.- Zile Apocaliptice 
  

În aceste zile, în care creștinătatea se pregătește să-L 
întâmpine pe Iisus, aniversând a 2015-a Întrupare a Sa din 
Fecioară, găsește pământul însângerat și acoperit de norii negri 
ai urii și dezbinării.  
 

 
Apocalipsa în viziunea Sf. Ioan 

Evanghelistul 
 

     În fiecare an când sărbă-
torim coborârea Sa în lume, 
ne umplem sufletele cu nădej-
dea că Iisus vine ca Cel ce 
cârmuiește corabia vieţii noas-
tre pe oceanul lumesc, învol-
burat de furia valurilor ispi-
telor, a păcatelor și a urii 
nemăsurate, spre limanul li-
niștit, binecuvântat cu armo-
nie, toleranţă și multă iubire. 

 
 Minţi înfierbântate colcăind de ură, năvălind cu 

voluptatea vărsării de sânge nevinovat, au dat iama în turma 
creștinătăţii, sfâșiind-o fără discernământ. 

Mulţi sunt înclinaţi să creadă că este un război al 
religiilor. Nimic mai fals. Este vorba de proliferarea unor 
exponenţi fanatici, cu suflete pustii, cu educaţie de Evul Mediu 
sau a unor organizaţii tribale cu finanțarea unor discipoli ai 
întunericului. Deviza lor este să urască și să ucidă, provocând 
răni adânci societăţilor pașnice și civilizate.  

Ceea ce este îngrijorător, este faptul că pe lângă acei 
primitivi, se găsesc aderenţi din lumea supercivilizată. În 
special tineri, care eșuând în aspiraţiile de viaţă, sau 
apartenenţa la vreo organizaţie culturală, socială, sunt ispitiţi 
să adere la organizaţiile malefice, anarhiste, pline de ură, 
împotriva a tot ceea ce este civilizaţie, iubire, armonie, bună 
convieţuire. 
  În esenţă această luptă a răului împotriva binelui, este „o 
ciocnire a civilizaţiilor cu ne-civilizaţiile”, prin terorism. 
  În această atmosferă însângerată și îndoliată, însuși 
Sanctitatea Sa, Papa Francisc, face apel către omenirea-
victimă, la unitate, front comun în lupta cu terorismul, o 
solidaritate cu victimele, un fel de doliu internaţional. 
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Islamul însuși, ca religie, propovăduiește iubirea, toleranţa, și 
are trei moduri de afirmare: modernistă, tradiționalistă, 
moderată, care se află în armonie, și condamnă cu fermitate 
terorismul. 
  În aceste vremuri bântuite de furtuni, în societate și în 
sufletele oamenilor, să ne ridicăm ochii și nădejdile noastre 
spre Cer și să-L întâmpinăm prin rugăciuni pe El, Mântuitorul 
lumii, Iisus Hristos, să-și coboare milostivirea Sa peste 
omenirea pătimitoare și s-o mântuiască de ură și dezbinare, 
acoperind-o cu pace, armonie și iubire. 
 

7.- Se întoarce acasa Dumnezeu 
Motto: "Secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc";                                 

Andree Marloux 
 

  În genere, expresia „să vezi și să nu crezi” este folosită 
în situații de derulare a senzaționalului distructiv. Dar iată, că 
în acest final de iunie, vara nu-ți dă numai sărutul de foc, ci te 
învăluie și în îmbrățișări tandre, pline de căldură paternă a 
universului în care ne consumăm efemera existența captivă.   

 
Harta României Creștine 

 

      Călătoresc pe ruta nenu-
măratelor canale TV, și-mi 
atrag atenția niște imagini 
derulate pe canalul rusesc din 
West Hollywood, R. T N. 
(Russian Television Novosti) și 
nu-mi cred ochilor ce văd și 
urechilor ce aud. În Moscova 
anului de grație 2008, în cea 
mai selectă sală de spectacole,  

în care se derulau grandioasele manifestări regizate de 
trepădușii regimului monopartinic, din care osanalele 
deșarte urcau dincolo de cer, tronează Iisus Hristos, cu 
imaginea Sa cât tot universul de mare, cu privirea 
blândă, iubitoare, ocrotitoare.  Împăratul Ceresc privește 
și parcă nu-și cred ochilor Prigonitorii Săi, care din 1917 
L-au deportat, întronizându-l pe satana, Îl readuce pe 
cerul pravoslavnicei Rusii. O întreagă Rusie. Anul 2008 
incrustează în răbojul pravoslavnicilor, 1200 de ani de  
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când scânteia creștinismului a aprins flacăra credinței în con-
știința poporului rus. De la 1917 materialismul ateist L-a 
deportat pe Dumnezeu din spațiul rusesc și al țărilor cotropite 
după cele două războaie mondiale care au format marele 
imperiu roșu. Între 1917 și 1989 s-a manifestat cea mai 
cumplită persecuție anticreștină, dar n-au reușit să-L alunge pe 
Hristos din sufletele multor mărturisitori ai Săi. Acum întreaga 
Rusie, reprezentată de capii armatei, ai societății civile, ai 
Bisericii Pravoslavnice (sute de înalți ierarhi în frunte cu P F 
Patriarh, Alexei), iar între ei aflându-se exponentul clasei poli-
tice, primul ministru, Vladimir Putin, înconjurat de ministerialii 
săi, manifestă o atitudine pioasă, evlavie, intonează muzică 
religioasă, rugăciuni și imnuri de slavă. După consumarea 
momentului de bulversare, mă cuprinde o imensă bucurie.  
Parcurg cu gândul retrospecții în trecutul nu foarte îndepărtat. 
În 1979 la Ternopol, în Ucraina, am văzut o Biserică 
transformată în depozit de cărți. În 1985, la Tbilisi, în Gruzia, 
într-o veche Biserică, funcționa o discotecă.    
  În roditoarea Basarabie, din 1070 de biserici și mănăstiri 
supraviețuitoare până în 1940 (la nici 5 milioane de locuitori), 
în doar 50 de ani de „rai” comunist, s-au salvat numai 192 de 
biserici și două mănăstiri. Chiar și acestea nedemolate n-au 
slujit ca locaș de întâlnire a omului cu Dumnezeu, ci ca 
depozite de cereale. Odată cu destrămarea marelui imperiu al 
întunericului, fiii lui Dumnezeu, descătușați din strânsoarea 
lanțurilor lui antihrist, au început să-L redescopere pe Ziditorul 
firii umane. Asistând la această emulație spirituală a prigo-
nitorilor lui Dumnezeu, ne umplem de bucurie. Ne amintim că 
rușii, în concurență duhovnicească cu grecii, au fost aceia care 
au răspândit sămânța evlaviei, îmbogățind rodirea dreptei 
credințe. După căderea comunismului, efectuând o călătorie la 
muntele Athos, am văzut regresul celei mai mari mănăstiri 
aghiorite, care la începutul sec. XX avea o viață de obște de 
2000 de călugări. Aici a fost deportat Dumnezeu și candela 
credinței a luminat în toată perioada întunericului comunist.  
Întorcându-se acasă Dumnezeu, flacăra credinței s-a aprins în 
toate locașurile de închinăciune, în casele și inimile înfometate 
de evlavie. Nu trebuie să uităm că în America, ortodoxismul a 
pătruns, via Alaska, prin jertfele credincioșilor de etnie rusă.   
Imaginile în care, prin proiecții imense, s-au succedat Sfânta 
Treime, Maica Domnului, Sfinți jertfiți pentru mântuirea 
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omenirii, mi-au sugerat o paralelă între Apostolul Pavel, care 
dintru-n prigonitor înverșunat a lui Iisus Hristos, pe drumul 
Damascului s-a convertit, devenind cel mai mare apostol al 
neamurilor și exponențial al puterii ruse care din prigonitor, se 
întoarce cu fața spre Tatăl Ceresc, plecându-și genunchii și 
înălțându-I rugăciuni de iertare și imnuri de slavă. Așa să-i 
ajute Dumnezeu!  
 

8.- Unde nu-i credinta, … este doar pustiu 

  Nevoia omului de a crede, este rădăcina lui în viață de zi 
cu zi. Credința străbate calea spre suflet prin două din cele 
cinci simțuri fundamentale ale omului; auzul și văzul. Auzul 
primește cuvântul vorbit, iar văzul cuvântul scris. Cuvântul 
vorbit îl auzim acolo unde oamenii vin să se întâlnească cu 
Dumnezeu, în Biserică. Cuvântul scris menit să ne hrănească 
duhovnicește, îl găsim în Cartea Cărților - Sfânta Scriptură.    
Cum aplecarea spre Biblie este ceva mai anevoioasă, presu-
punând știința de a citi, timp și înțelegerea de a pătrunde 
adâncimea pilduitoare a cuvântului biblic, ne rămâne ascultarea 
în Biserică a vestirii cuvântului lui Dumnezeu.  

 

      Acum când avem la înde-
mână atâtea mijloace prin 
care cuvântul lui Dumnezeu 
poate ajunge la noi, depinde 
de noi și numai de noi, dacă îi 
deschidem larg ușile sufletului 
nostru. Aceste uși trebuie să 
fie deschise permanent pentru 
ca sufletul să primească apa 
vie - cuvântul lui Dumnezeu. 

  Inamicul cel mai vârtos al credinței este necredința care 
împresoară omul, mai mult din voia lui liberă de a se lega pe 
sine de lucrurile cele deșarte și trecătoare, de a trăi o viață de 
senzații ieftine și efemere, în loc să-și grijească cu temeinicie 
duhovnicească sufletul, care este nemuritor și care ii va asigura 
viața veșnică. Credința omului trebuie să fie continuă. O etapă 
aparte în viața lui este perioada premergătoare zilelor în care 
Fiul Omului împlinește misiunea pământeană de salvare a 
omenirii din prăpastia păcatelor, prin jertfa supremă - a 



CAPIT. III.1.-  ARTICOLE DIVERSE                                 145 

 
 

pătimit, batjocorit, a murit crucificat, a fost îngropat și a Înviat.  
Zilele postului înainte de Paști, reprezintă cele 40 de zile pe 
care Le-a postit Mântuitorul în pustie, înainte de săptămâna 
Patimilor Sale. În fond ce este postul? Este un urcuș spre 
dumnezeire. Este lupta continuă a sufletului cu trupul. Deci 
râvna sufletului de a posti se împlinește după puterea trupului 
de a se supune privațiunilor de postire. Pentru că postire 
înseamnă în primul rând înfrânare, paza minții și a gurii.  
Acestea le putem săvârși prin ne-pătimire, smerenie, ascultare, 
blândețe, răbdare, multă iertare, dragostea de aproapele. 
Acestea sunt veșmintele credinței și le putem împlini hrănindu-
ne sufletul cu cuvântul lui Dumnezeu. Cum însă acesta îl aflăm 
în Sfânta Biserică, prin mijlocirea vocii pastorului turmei 
credincioșilor – preotul - trebuie că în aceasta să ne ostoim mai 
vârtos foamea și setea duhovnicească cu învățăturile Bisericii.     
Sfânta Liturghie este jertfa pentru răscumpărarea lumii. La 
fiecare Liturghie Iisus Hristos se jertfește spre a ridica păcatele 
noastre. Pentru aceasta, omenirea Îi datorează dragoste și 
ascultarea cuvântului adus de la Tatăl. Toată învățătură 
Bisericii are roade bogate atunci când creștinul împletește 
vorba cu fapta, adică atunci când vorba făptuiește și fapta 
vorbește. De aceea se zice că omul este cunoscut după faptele 
sale, iar acestea să fie numai dintre acelea bine plăcute lui 
Dumnezeu. Când intrăm în postul mare sufletul nostru poate fi 
împovărat de multe păcate. Ca să întâmpinăm luminata zi a 
Învierii cu sufletul sănătos, trebuie să-l curățim de păcate prin 
spovedanie. Taina Spovedaniei este o baie duhovnicească prin 
care sufletele se spală de otrava păcatelor. Pentru aceasta noi 
trebuie să mărturisim drept faptele grele care ne apasă 
sufletul. De aceea înaintea duhovnicului, când ne mărturisim, 
noi trebuie să ne sfâșiem cu căință inimile noastre și nu hainele 
fizice. Cu sufletul vindecat putem primi prin Împărtășanie, 
doctoria supremă, Sfânta Cuminecătură. Acum, trupul in care 
sălășluiește un suflet vindecat, poate întâmpina pe Hristos Cel 
Înviat. Acum putem spera ca Lumina lui Hristos să lumineze și 
casele noastre, vestind lumii că Fiul lui Dumnezeu a Înviat din 
morți.                    Să aveți o postire ușoară și spornică!  

"Scris este că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice 
cuvânt al lui Dumnezeu."   Domnul Iisus Hristos 
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9.- Nu ucideti lumina! 
(protest - în apărarea poetului Grigore Vieru) 

 
  Hălăduind pe internet, m-am împiedecat de o știre care 
m-a bulversat. Numele Simbolului de cultură și patriotism al 
Neamului, Grigore Vieru, este asociat cu un cuvânt odios, 
spion. Am citit de mai multe ori necrezându-mi ochilor, frazele 
rudimentare care incriminau fără nici un argument și cred că 
am înțeles despre ce este vorba. 
 

 

      Ceea ce nu au reușit cei 
cu care Apostolul Neamului se 
lupta de o viață, am în vedere 
ultimele tentative de a-l lichida 
fizic, se încearcă acum printr-
un atac la reduta lui psihică, 
împroșcându-l cu ghiulele 
otrăvite cu secreție politică.    
Și dacă în lupta lui cu duș-
manul din afară a folosit  

arma cuvântului ferm, având drept scut naționalismul redutabil, 
cu liota de viermi politici nu și-a propus niciodată să lupte. 
  Nu și-a propus, deoarece idealurile lui Grigore Vieru nu 
sunt politice. Iubirea de tot ce este strămoșesc - românesc; 
limba, credința, cultura, tradiții, identitate națională, dragoste 
de glie, dorința de unitate națională, acestea sunt idealurile lui.  
Numai de-ar fi gândit cineva altfel, pentru cel care dragostea 
de țară și tot ceea ce este românesc, este rațiunea lui de a fi și 
deja ar fi comis o blasfemie, dar să mai și pronunți cuvinte pe 
care Grigore Vieru, nu le are nici în lexiconul limbajului său și 
să le și traduci în fapte! 
  Totuși în surda lupta politică, din subsolul conștiințelor 
patriotice, se încearcă a fi folosit ca un cal troian, cu care 
formațiunile politice încearcă să spargă redutele adversarilor și, 
de ce nu, să-și facă reclamă politică. 
   Dacă ați atenta la liniștea spirituală, la universul plin de 
altruism al acestui titan al culturii, care este fericit numai în 
măsura în care neamul său este fericit, riscați stimați politicieni 
să rămâneți pe întuneric. 
  Grigore Vieru și alții ca el din stirpea moldavă, sunt 
flăcările care luminează destinul unui neam, care alimentează 
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speranța, în mai bine, cu fructele culturii cu care se hrănesc toți 
cei de-un neam. 
  Faceți pasul înapoi și nu mânjiți cu manevrele voastre 
politice un OM care zice unei muște, soră și unui țânțar, frate, 
darămite să mai și uneltească împotriva fraților săi pentru care 
respiră, iubește și există.  
  

10.-  Arborele Genealogic 
Motto: "Cea mai bună poezie despre luna mai, se scrie iarna la 
gura sobei. Cel mai adânc patriotism, îl simți când ești departe 

de Țară" - Henrich Heine 
  
  În rândurile care urmează mi-am propus să consemnez 
câteva idei despre românii din jurul României. Dar nu despre 
românii exilați sau autoexilați, nu despre românii care și-au 
luat lumea-n cap pentru a-și asigura un trai mai decent prin 
muncă grea și umilire, datorită haosului și dezinteresului clasei 
politice de acasă, care de 19 ani, fără rușine, fără scrupule, se 
luptă la vârf pentru cauze imunde, neavând timpul și conștiința 
să se aplece asupra problemelor Țării, pentru a căror rezolvare 
au fost aleși. Mă voi referi la românii care din timpuri de 
letopiseț au fost aruncați în afara granițelor Țării și care și-au 
înfipt adânc rădăcinile în pământuri străine, dar în inimile 
cărora sălășluiește o dragoste de limbă, credință, cultură și 
tradiții, mistuitoare. Aceste semințe de Neam au rodit departe 
de Țară și și-au înfipt viguros rădăcinile în hotare străine, 
rezistând de sute de ani cumplitelor furtuni de deznaționalizare, 
asimilare și chiar suprimare. În sufletele acestor fii răzlețiți ai 
Țării, arde dragostea de Neam și Țară cu o intensitate de 
nedescris și aș zice că aceste simțiri definesc noțiunea reală de 
patriotism și de dragoste de glia străbună. Ideea de a scrie 
acest eseu mi-a fost inspirată de parcurgerea textului și 
bogăției de imagini a unei cărți-album, născută din adâncă 
trăire de conștiința de Neam a unui frate român de peste Prut, 
adică din Basarabia, Dr. Vasile Șoimaru. Precizez că autorul 
este de peste Prut, tocmai pentru a întări sensul motto-ului 
prezentului eseu. Un român cu vatra strămoșească sub picioare 
sau mai cu seama plătit cu bani mulți din buzunarul obștii, 
pentru a se ocupa de problemele fraților aruncați de 
vicisitudinile vremurilor în afara hotarelor Țării, n-a avut 
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impulsul și nici conștiința datoriei de a se apleca asupra 
spațiilor din afara etnogenezei sale.  
 

   
 
  Autorul albumului a avut impulsul dragostei de Neam ca 
timp de 5 ani să parcurgă vreo 100000 de km. și să coboare 
spre adâncurile istoriei naționale Domnia sa a înțeles că nu 
numai istoria a fost nedreaptă cu noi, ci și geografia 
genealogiei este nedreaptă. Ca un adevărat explorator V. 
Șoimaru a călcat pe cont propriu în nordul Bucovinei, zona 
Cernăuți, în Maramureșul istoric, apoi la sud pe țărmul Marii 
Negre în străvechile sate și orașe moldovenești din regiunea 
Odessa - Ucraina. A călcat pe urmele înaintașilor săi, Theodor 
Burada, Anton Golopenția și Dimitrie Gusti și cum era firesc, a 
depășit granițele cunoașterii lor, pătrunzând în zone 
neexplorate. A investigat satele istro-române din Croația, a 
vizitat satele moldovenești din Caucazul de nord al Rusiei. S-a 
abătut în Banatul Sârbesc, în valea Timocului, apoi în 
Macedonia, Albania, Grecia, Bulgaria, unde semințele bune ale 
etniei românești au germinat și au dat tulpini viguroase de 
românism. Să nu se creadă că exploratorul a fost întâmpinat cu 
pâine și sare de către naționalitățile în pământurile cărora 
viețuiesc români. Furtunile care bântuie asupra conaționalilor 
din spațiile externe, sunt mai năprasnice, dar tocmai acest 
aspect i-a înnobilat pe frații noștri să fie mai viguroși, de o mai 
înaltă simțire patriotică, iar în sufletele lor să ardă veșnic 
candela dorului de Țară. Ei nu râvnesc să părăsească locurile 
străine, care cu veacurile le-au devenit natale, dar le place ca 
inimile lor să bată la unison cu ale milioanelor de frați din țară 
și dinafară granițelor țării. Ei nu au așteptat și nu așteaptă 
nimic de la alții, ci, cu o râvna demnă de suflete mari, și-au 
zidit lăcașuri de credință de o arhitectură monumentală, școli, 
case de cultură, muzee naționale și frumoase gospodării în stil 
românesc, au conservat cu sfințenie elementele identității 
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strămoșești, pe care le îmbracă cu mândrie, generație după 
generație. Prin aceasta ei se transformă, în jurul spațiului 
geografic românesc în adevărate făclii de viață și tradiție 
românească. Intrând în posesia acestei minunate cărți-album, 
iubite cititor, vei întâlni un întreg univers românesc, purificat și 
sfințit de vitregia vremurilor și înfrumusețându-l nespus. Dacă 
rândurile de față au trezit cuiva interesul, găsiți între coperțile 
unei cărți imagini pe care cuvintele sunt neputincioase a le 
exprima. Această carte-album poate fi procurată de la editura 
Prometeu din Chișinău. 
 

11.- Gânduri la Nasterea Domnului 
 

 

      Când ultimele zile ale 
anului se rostogolesc în eter-
nitate, tot bunul creștin se 
oprește din goana lui nebună 
spre plinirea celor lumești și se 
reculege în fața Evenimentului 
Divin - Nașterea Domnului.   
Desigur, comercianții conferă 
acestui planetar eveniment, 
conotații comerciale, dar 
nimeni, chiar cu cea mai 
obscură ignoranță, nu poate 
umbri măreția Celui care a 
coborât pe pământ pentru 
mântuirea omenirii. Mulți, 
chiar prea mulți, Îl primesc și 
acum pe Pruncul Iisus cu 
indiferență sau ostilitatea cu  

care a fost întâmpinat la coborârea Sa pe pământ. 
  Dar cei care au înțeles că Iisus nu a venit să schimbe 
Legea, ci să o împlinească, Îl primesc cu dragostea și bucuria 
cu care a venit pe pământ. Iisus este Simbolul Iubirii, 
Mesagerul Împăcării, Duhul Adevărului, Mângâietorul mulțimii 
oropsite, Vistierul Bunătății și ca dumnezeire Dătătorul de 
Viață. Cu cât revarsă asupra omenirii mai multă bunătate, cu 
atât va fi mai aspru la judecata faptelor celor care au gustat din 
nemărginita Sa bunătate. Să ne înscriem în ceata magilor care 
L-au întâmpinat pe Pruncul Iisus, închinându-I-se ca semn al 
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recunoașterii măreției Sale și vestind lumii că s-a născut Mesia 
pentru a mântui lumea de păcate și a semăna dragostea între 
oameni. Să nu îmbrăcăm în haine de sărbătoare numai casele 
și trupurile noastre, ci să grijim și să îmbogățim în trăire 
sufletele noastre, care sunt cel mai de preț dar al Sfintei 
Treimi, locatarul vremelnic al templului creației dumnezeiești, 
după chipul și asemănarea Sa, care este omul. Am exprimat și 
eu în versuri câteva speranțe la marea sărbătoare a Nașterii 
Fiului lui Dumnezeu. 

12.- Gânduri de Pasti 
 

 

     Pentru creștinii în sufletele 
cărora nu s-au ofilit  credința, 
tradițiile, obiceiurile, Sfintele 
Paști este o sărbătoare de 
referință. Zilele Paștilor pun în 
fața credincioșilor o multitu-
dine de obligații, trăiri, acțiuni. 
Desigur că toate acestea nu 
sunt controlate de legi juridice 
pământene. Toate sunt podoa-
be ale sufletului și trupului 
nostru cu care ne îmbrăcăm, 
fiecare după credință, și 
puterea de voință care ne 
stăpânește. Podoabele sufletu-
lui sunt multe și  Biserica prin 
vocea slujitorilor săi, le  

pomenește mereu, dar cu precădere la poarta Postului Mare, 
care premerge Paștile. 

Nu mi-am propus să dezvolt acest aspect, ci doar să 
pomenesc trei dintre podoabe ca fiind cele mai importante și 
care definesc profilul de credință al creștinului. Este vorba 
despre post, rugăciune și despre paza minții. Cu aceste trei 
precepte înarmați ne putem pregăti sufletul pentru întâlnirea 
din noaptea Învierii cu Cel  care a pătimit, a murit și a înviat, 
pentru a ne aduce mântuirea. La zilele Paștilor, când   slobozim 
din noi bucuria învierii lui Iisus, se ajunge cu truda luptei cu noi 
înșine, pentru că atunci când dăm voință primim putere.  
Manifestarea bucuriei este cu atât mai înălțătoare cu cât 
drumul pe care am călătorit prin Postul Mare a fost presărat cu 
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florile faptelor bune și a curățirii trupului și sufletului de povara 
păcatelor. 
 

  
Fie Crăciun, fie Paști, Ospitalitatea la 

ea acasă 
Masa e plină la toate sărbătorile 

praznicale 

  
Mâncăruri tradiționale moldovenești Poftiți la masă; bun-venit în 

Basarabia! 

 Ce am scris mai sus, sunt trăsături pe care majoritatea 
covârșitoare a creștinilor români le trăiau intens, înainte ca 
ciuma roșie să otrăvească  florile credinței și tradiției și să 
inunde sufletele traumatizate cu ciulinii ateismului sau 
indiferenței  față  de divinitate.  Așadar să vă spun celor tineri 
și să vă reamintesc mai vârstnicilor, ce însemna Pastile pentru 
oricare creștin. De la copilul care abia deschidea ochii în 
perceperea vieții și până la bătrânul pregătit în fiecare clipă să 
fie chemat la Dumnezeu, Postul Mare și zilele Paștilor 
constituiau o profundă trăire în Hristos și o imensă bucurie.   
Cum zilele Paștilor cad, de regulă, primăvară, intensitatea trăirii 
întâlnirii cu Iisus era amplificată fericit de reînvierea naturii la 
viață, după hibernare. Se sincronizau în acest fel acțiunile 
gospodărești cu trezirea la viață a tot ceea ce ne înconjoară, cu 
dragostea și tradiția de a-L întâmpina cât mai bine pregătiți 
duhovnicește pe Cel înviat din morți. Se producea o curățenie a 
gospodăriei, a trupului și în special a sufletului. Toate, 
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dinlăuntru și dinafară, trebuiau să reflecte bucuria Învierii.  Dar 
ca  să ajungem la Înviere, drumul era anevoios și-l puteam 
parcurge numai cu credință lucrătoare. Podoabele credinței 
lucrătoare sunt nenumărate, dar câteva trebuiesc pomenite: 
smerenia, înfrânarea, îndelunga răbdare și dragostea, 
deopotrivă pentru toți semenii noștri, indiferent de convingerile 
lor religioase. Ca să poți dobândi aceste podoabe era absolut 
necesar să te descarci de păcate. Aceasta se făcea prin Taina 
Spovedaniei, cu pecetea Sfintei Cuminecături. La această 
despătimire și descărcare a poverii păcatelor, participau cu mic 
cu mare fără excepție. Mare ușurare simțeam când reușeam să 
ne înfrânăm de la multe ispite și ne lepădam prin spovedanie 
de păcatele totuși săvârșite. 
   Venea Săptămâna Patimilor, când prin slujbele de denii, 
scoaterea Sfântului Epitaf (joi), Prohodul și îngroparea (vineri) 
ajungeam în fața Învierii, cel mai mare eveniment creștinesc - 
Învierea Domnului Iisus. Fără a folosi figuri de stil gratuite, 
amintesc că toată suflarea și natura înconjurătoare erau pline 
de Taina Învierii. Cu creștinească bucurie a credinței ce-o 
purtăm prin flacăra Duhului Sfânt în templul pământesc, care 
este trupul nostru, trebuie să pomenesc că noaptea Învierii, pe 
locul unde a fost îngropat Iisus, lumina Învierii coboară cu 
adevărat din Cer, minune care se petrece în fiecare an și numai 
în Biserica Ortodoxă construită pe mormântul  Mântuitorului.  
Minunea a creat controverse din partea necredincioșilor, fiind 
sever controlată și speculată ateist ca șarlatanie, dar n-a putut 
fi oprită să se manifeste în final, fiind recunoscută ca atare.  
  La începutul slujbei Învierii, în urma rugăciunilor înălțate 
către Dumnezeu de soborul Patriarhilor, cu o sfințenie sporită, 
care slujesc, coboară o flacăra imaterială care aprinde 
lumânările acestora fiind împărțită apoi miilor de credincioși 
participanți prin chemarea divină „Veniți de luați lumină! 
Lumina lui Hristos, luminează tuturor.” După Înviere începeau 
derularea tradițiilor și obiceiurilor pascale, care nu erau puține. 
Credința populară se interferează cu credința creștină, 
sărbătoarea Paștilor fiind plină de alegorii. Într-adevăr glasul 
ultimei dintre fericirile liturgice parcă răsună în toate cele trei 
zile ale Paștilor: „Bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră 
multă este în ceruri.” Desigur că sensul chemării era de a ne 
veseli și bucura cu sufletul și cu conștiința noastră duhov-
nicească, că Iisus a înviat din morți. La sărbătorile de Paști 
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farmecul naturii amplifică bucuria sărbătorii. Nu lipseau jocurile 
distractive, balurile, serbările, tradiționalele  leagăne (scrân-
cioburi) în care se roteau copii, tineri și bătrâni, fiecare având 
câte o credință izvorâtă din legende înghițite de vreme. După 
Sfintele Paști, creștinul pășea în viața ce urma, întărit, ușurat 
de povara păcatelor, cu sentimentul despătimirii.  
  Chiar biologic postirea are un imens rol de eliberare a 
corpului de multe toxine, prevenind sau vindecând multe din 
slăbiciunile trupului. Am folosit în descrierea mea timpul trecut, 
dragă cititorule, deoarece la timpul prezent despre aceste 
bucurii ale trăirii în Hristos, nu se mai poate vorbi decât izolat 
prin mijlocirea comunităților sau din cărți. Și este o mare 
tragedie pentru lumea creștină deoarece lumea sau poporul 
care-și pierd limba, credința, tradițiile, cultura își pierde 
identitatea și vine de niciunde și se îndreaptă spre nicăieri. De 
aceea este necesar să ne întoarcem la Hristos Cel Înviat și să 
întâmpinăm Învierea cu bucuria de a o vesti prin, HRISTOS A 
ÎNVIAT!  
 

13.- Gânduri la Serbarea Hramului  (2003) 
(celor de vârstă a treia.) 

 
   Fiecare comunitate, indiferent de credința ce o are își 
înalță un locaș de rugăciune. În această direcție se înscriu și 
comunitățile românești. Spre deosebire de tradiția din 
perimetrul Țării, unde locașurile de închinăciune, îndeobște, 
sunt ridicate de ctitori domni sau boieri cu dare de mână, 
obștea contribuind de-a lungul vremii la întreținerea, reno-
varea, extinderea adiacentelor, sau înfrumusețarea lor.   
 Aș exemplifica pentru ctitori domnitori astfel: când zici Putna 
sau Neamț, spui Ștefan cel Mare și Sfânt (care de fapt a ctitorit 
40 de biserici..); când zici Trei Ierarhi, spui Vasile Lupu, de zici 
Galata, spui Petru Șchiopu, de zici Bistrița, spui Alexandru cel 
Bun, de zici Curtea de Argeș, spui Matei Basarab, etc 
   În afara granițelor țării, cu mici excepții, bisericile sunt 
durate prin râvna membrilor comunităților care-și doresc un 
locaș de închinăciune, ca o necesitate, unde să-și exprime 
dragostea față de Dumnezeu și Împărăția Sa, își manifestă 
tradițiile și le conservă transmițându-și urmașilor credința 
strămoșească și își ostoiesc dorul de Țară. 
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A 75-a Aniversare 

       De asemenea, bisericile 
sunt acelea care au apărat de-
a lungul vremurilor flacăra 
credinței, unitatea ființei națio-
nale și au fost marile focare de 
cultură. În jurul bisericilor s-au 
format bastioane de apărare – 
cetățile, care au stat neclintite 
în fața năvălitorilor, aproape 
2000 de ani, până la desco-
perirea armelor de distrugere 
în masă și prepararea răz-
boaielor în laboratoarele ar-
melor sofisticate. Rolul bise-
ricilor în afara țării, este și 
acela de nuclee naționale, în 
jurul cărora se formează pu-
ternicele comunități, în care 
membrii acestora își manifestă 
tradițiile culturale, își etalează  

personalitatea, continuitatea, își marchează tradițiile crești-
nești  (botez, cununie, înmormântare, parastas), constituie 
cetăți de educație religioasă și laică.  
  În credința ortodoxă, fiecare biserică își alege un sfânt 
protector, încă de la punerea pietrei de temelie.  Acest sfânt 
sau grup de sfinți, sau grup de evenimente sacre din viața 
Împărăției lui Dumnezeu, este sărbătorit anual printr-o mare 
serbare care se numește Hram.  La această serbare participă 
sau ar trebui să participe toată suflarea comunității, membrii 
acesteia având calitatea de gazde și invitând în același timp 
toate comunitățile accesibile. 
   Biserica comunității noastre are înalta cinste de a avea 
ca protectoare chiar Treimea Cea de o Ființă. Adică, Însuși 
Dumnezeu Tatăl Ceresc, Iisus Hristos - Fiul Mântuitor și Sfântul 
Duh, trimis de Tatăl la Fiul să ne sfințească și să ne mân-
tuiască.  
 
   " Suntem datori să cinstim Biserica, să-i venerăm sfin-
ţenia, vechimea, fermitatea nezdruncinată, înţelepciunea ei 
luminată de Dumnezeu, Sfintele ei Taine şi rituri."  Sfântul Ioan 
de Kronstadt 
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14.- Aniversarea Bisericii "Sfânta Treime"                                      
la 75 de ani 

 

 
 
  La weekend-ul din 7-9 iunie 2014, au avut loc 
evenimentele legate de cea de a 75-a Aniversare a Bisericii 
Ortodoxe Române „Sfânta Treime" din Los Angeles, California, 
în prezența IPS Sale Arhiepiscopul +Nathaniel (Vatra 
Românească) - În fotografia de mai sus: parte dintre 
participanții la aniversare, fotografiați cu Vlădica IPS Sa 
+Nathaniel, parohul locului, pc protopop Constantin Alecse, 
consulul general al României, Eugen Chivu și măicuțele de la 
mânăstirea „Sf. Barbara”, din Santa Paula, California.  
  "Intrând în Biserică, leapădă mintea ta şi vei deveni 
înţelept cu adevărat; leapădă lucrarea voii tale şi vei începe să 
lucrezi cu adevărat; leapădă-te de tine însuţi şi vei deveni cu 
adevărat propriul stăpân. Ah, de-ar pricepe lumea înţelep-
ciunea asta!"  (Sfântul Teofan Zăvorâtul, 1815 – 1891) 
  "Noi nu mărturisim necesitatea de a frecventa lăcaşul 
divin în zile de duminică şi de sărbători, nu promitem Domnului 
să postim şi să ne împărtăşim. Biserica pentru creştini nu este 
doar locul unde se întâlnesc cu Dumnezeu, deoarece ei 
comunică cu El şi acasă, şi în metrou, şi în pădure - în orice loc 
şi în orice timp. A crede în Biserică - înseamnă să mărturiseşti 
că ea este Trupul lui Hristos, partea a căruia suntem noi." 
Părintele Alexie Uminski 
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Imagine de la banchet Doamnele de la bucătărie 

 
Înaltul Ierarh și-a aniversat 74 de ani de viață, într-un periplu 
duhovnicesc pe coasta de vest. 

În acest an, odată cu Coborârea Sfântului Duh 
(Cincizecimea, sau Rusaliile), zi în care Biserica „Sfânta Treime” 
și-a sărbătorit Hramul, s-au împlinit și 75 de ani de ființare a 
parohiei. Ca un corolar, cele două evenimente s-au prăznuit 
sub patronajul Înaltului Ierarh, Preasfințitul Arhiepiscop 
+Nathaniel, Întâistătătorul Episcopiei noastre din America și 
Canada, cu reședința la Vatra Românească-Michigan. 

În cele 12 zile cât a fost oaspetele câtorva parohii de pe 
Coasta Pacifică, a fost însoțit de P.C. Părinte Protoiereu 
Constantin Alecse, care este și parohul Bisericii „Sfânta Treime” 
din Los Angeles. 
  La rândul său P.C.P. Constantin Alecse, a sărbătorit și 
aniversarea a 32 ani de păstorire în Parohia „Sfânta Treime” și 
30 ani în calitate de Protopop, al parohiilor de pe Coasta 
Pacifică. (A pornit slujirea în 1984, cu trei biserici și o misiune, 
iar la momentul prezent, averea spirituală este de 18 locașuri 
de închinăciune, plus o mânăstire). 
  La organizarea și desfășurarea ceremoniilor, pentru cele 
patru evenimente, și-au adus contribuția: Consiliul Parohial, 
sub președinția domnului Răzvan Jercan, Reuniunea 
Doamnelor, sub președinția doamnei Geta Jercan și sub directa 
îndrumare a P.C.P. Constantin Alecse             

Manifestările de sărbătorire au debutat cu slujbele de 
preamărire a Sfintei Treimi, în cele trei ipostaze: Tatăl, Fiul și 
Sfântul Duh. 
  Astfel, sâmbătă 7 iunie, când a fost și pomenirea 
morților, sau Moșii de vară, s-a oficiat Utrenia, orele 9, 
continuată cu Sfânta Liturghie, orele 10, în care s-au înălțat 
rugăciuni de pomenire a fondatorilor, care au făcut posibilă 
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existența bisericii, continuând cu pomenirea morților în 
parastasele de obște.  A urmat Vecernia cea mare a Rusaliilor, 
la orele 6 p.m.  După Vecernie,  a avut loc o cina informală cu 
I.P.S. Arhiepiscop +Nathaniel. 
Duminica 8 iunie – Rusaliile 

� Slujba Utreniei, urmată de Sfânta Liturghie Arhierească, 
� După înveșmântarea Vlădicului, a avut loc hirotonisirea  

întru citeț și ipodiacon a teologului Ioan-Bogdan Daniliuc-
Rigney. 

� Sfânta Liturghie Arhierească s-a bucurat de o participare  
plină de încărcătură duhovnicească. 

� A urmat un cuvânt de învățătură al Înaltului Ierarh. 
  Manifestările de cinstire a Sfintei Treimi, sub patronajul 
Înaltului Ierarh s-au înscris ca o nouă pagină în consistenta 
istorie a Sfintei Biserici, drept o mărturie vie a credinței noastre 
drept-măritoare, moștenire din moși-strămoși și adusă în 
încărcătura sufletelor noastre, pline de nădejde și credință, la 
poposirea pe primitorul pământ al Americii. După slujbă s-au 
făcut fotografii pentru calendarul „Solia-2015”. 
 

15.- Hristos Patimitor, Înviat si Biruitor                                                      
(Sfintele Paști 2007, la Biserica Sf. Treime, Los Angeles) 

  Toată suflarea, turmă și păstor, am dorit ca Marea 
Sărbătoare a Învierii Mântuitorului, să fie un examen de 
conștiință și fapte, spre mântuirea noastră.  
Din timp, păstorul comunității românești de la Biserica Sf. 
Treime, P.C.P Protoiereu Constantin Alecse, a făcut cunoscut 
prin paginile revistei parohiale „Viața Creștină”, programul 
slujbelor bisericești din Marele Post al Paștilor - 2007.  
 

 
Golgota Domnului, Golgota 

Creștinului 
 

     După parcurgerea slujbelor 
din primele 6 săptămâni, 
accentul este pus pe serviciile 
divine din Săptămâna Patimi-
lor, când prin participarea fizi-
că și duhovnicească, ÎL înso-
țim pe Mântuitorul pe Drumul 
Calvarului. Intensitatea trăirii 
duhovnicești cunoaște trepte 
superioare, începând din 
Miercurea Mare, când a avut  
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loc Sf. Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite (dimineața), 
continuând cu slujba Sf. Maslu (seara) și toate cele sacer-
dotale, premergătoare Învierii. 
  În Joia Mare, are loc Liturghia Sf. Vasile cel Mare, și 
sfințirea „Paștilor”, seara săvârșindu-se slujba deniei celor 12 
Sf. Evanghelii.  
  Vine Vinerea Mare care debutează cu Slujba Ceasurilor, 
urmată de Vecernia Pătimirilor și scoaterea Sf. Epitaf. Seara a 
avut loc impresionanta și înălțătoarea înmormântare, cân-
tându-se Prohodul, în cuvinte care leagă Cerul de Pământ, 
împlinindu-se proorocirea înmormântării Celui care va Învia a 
3-a zi. În Sâmbăta Patimilor, valuri de credincioși, copii și 
adulți, s-au spovedit, și în cadrul Sf. Liturghii a Sf. Vasile cel 
Mare, ce a urmat, s-au cuminecat cu Trupul și Sângele 
Domnului Hristos. De altfel, în întreagă Săptămâna Mare, 
precum și pe întreaga perioadă a Postului Mare, a avut loc o 
intensă activitatea de participare a credincioșilor la slujbe, 
precum și la Tainele Sf. Spovedanii și a Cuminecăturii.  
 

 
Hristos a Înviat! 

 

      Ceea ce este de apreciat și 
de un real optimism duhov-
nicesc este căutarea de către 
tineri a casei Domnului făcân-
du-ne să credem că Drumul 
mântuirii este căutat de 
generațiile care vin. Și iată-ne 
în așteptarea marelui eveni-
ment al Învierii. Curtea bise-
ricii unde a fost săvârșită 
Slujba Învierii, s-a umplut cu  

sute de credincioși în doar câteva ore. Toți s-au oprit din goana 
spre cele lumești și au venit să primească bine-cuvântarea și 
Lumina Învierii.    
  Sacrosanta Slujbă a Învierii a fost oficiată de P .C .P 
Protoiereu Constantin Alecse, coslujitor fiind P.C.Pr. Virgil 
Anton, răspunsurile liturgice fiind date de vocea unică a bas-
baritonului Gabriel Vamvulescu. Toți trăiesc marea bucurie a 
Învierii Domnului, iar lumina și mila lui Dumnezeu se revarsă 
asupra lumii. Întreaga natură ia parte la Marea Sărbătoare. 
Întunericul s-a risipit, moartea a fost învinsă, Lumina a țâșnit 
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din mormânt prin chemarea, „Veniți de luați lumină!…, Lumina 
lui Hristos, luminează tuturor”.  
 

 
Veniți la Mine cei osteniți si împo-

vărați și Eu vă voi odihni pe voi 
 

   La finele Slujbei Învierii, co-
slujitorii, urmați de mulțime, 
în procesiune, au înconjurat 
biserica de 3 ori cântând imnul 
pascal „Hristos a Înviat”. În 
biserică, slujba a continuat cu 
utrenia (canonul) pascal și 
Sfânta Liturghie a Paștilor.     
Peste câteva ore, la orele 
prânzului, în aceeași Zi a 
Paștilor, s-a săvârșit Vecernia  

Pascală („slujba celei de a doua înviere”), în cadrul căreia s-a 
citit Sf. Evanghelie în mai multe limbi străine.  
  În fiecare an după celebrarea Învierii, începem o viață 
nouă, trăită în Hristos. Pe parcursul postului am săvârșit 
despătimirea, luptându-ne cu ispitele, ne-am deșertat sufletul 
în Taina Sfintei Spovedanii, am primit Sfânta Euharistie, am 
coborât cu Hristos în mormânt spre a cunoaște bucuria înnoirii 
Lui prin Învierea Lui. Sfânta Înviere ne dăruiește certitudinea 
că viața va continua și va fi mai adâncă în Acela care ne-a creat 
și ne-a mântuit. De aceea Învierea Domnului este pentru noi 
mai mult decât o Sărbătoare, este bucuria de a cunoaște viața 
de veci prin Hristos și împreună cu EL. După încercarea 
duhovnicească cu energiile spirituale ale Învierii, a venit 
momentul bucuriei și veseliei, celebrând Marea Taină a Învierii. 
Consiliul Parohial, Reuniunea Doamnelor, sub purtarea de grijă 
a P.C. Pr. Paroh Constantin Alecse, au organizat un bine-
cuvântat banchet într-un entuziasm duhovnicesc, sărbătorindu-
se bucuria Învierii. Agapa respectivă a reunit peste 150 de 
dornici de a celebra Învierea Domnului în sânul marii familii, 
parohia Sf. Treime. Doritorii de comuniune românească s-au 
adunat în marea sală parohială sorbind acordurile muzicale ale 
trupei formată din Mitică Grigoruț și Marian Milita, instru-
mentiști și soliști vocali, cu participare extraordinară a bas-
baritonului Gabriel Vamvulescu.  
  Sub impulsul armoniilor muzicale, buna dispoziție a atins 
momente înălțătoare de ritm și de voie bună. 
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   Antrenul a fost susținut de un meniu bogat, acompaniat 
de un bar pentru toate pretențiile. Întâlnirea de suflet a fraților 
români a fost onorată de prezența Domnului Consul General din 
Los Angeles, D-l Cătălin Ghenea, împreună cu D-na Georgeta 
Ghenea și cu fiul George-Philippe, un promițător dansator.    
După peste 6 ore de bună dispoziție, agapa s-a încheiat cu 
regretul că bucuriile sunt rare și se consumă mai repede decât 
am dori noi. 
  Un fenomen demn de apreciat a fost gestul familiei 
Victoria și Anatol Resmeritza, care prin inițiativă și dinamism au 
polarizat peste 25 de frați basarabeni comeseni, realizând o 
adevărată UNIRE de limbă, credință, tradiții și dragoste de 
neam. La reușita atmosferei descrise, și-au adus aportul 
Reuniunea Doamnelor prin președinta ei, d-na Geta Jercan, d-
na Preoteasa Elena Alecse, d-na Mariana Cadia, cu fiica și 
nepoata, d-na Elena Bobonea, D-na Andreea Drăguț, d-na Livia 
Literat (președinta consiliului) și mulți alții, pe care Bunul 
Dumnezeu i-a înregistrat deja în Împărăția Cerurilor. În mod 
special se cuvine a menționa aici pe d-l Constantin Jercan și 
soția sa Getta, care au făcut marea majoritate a cumpărăturilor 
pentru banchet, au pregătit, alături de cei menționați mai sus 
întregul banchet, asigurând astfel un binemeritat succes tuturor 
activităților pascale. Desigur că toată pregătirea decorului 
ambiental, ca dintotdeauna, a fost realizată de familia Năstacă 
și Ioan Cociuban, administratorii Bisericii. Mulți au fost cei care 
au ajutat la reușita sărbătorii Învierii, dar numai Bunul 
Dumnezeu îi va pomeni pe toți. 
 

16.- Leaganul Învierii 
 

Peste pământul pustiit de suflarea de moarte a crivățului 
și îmbrățișarea de gheață a gerurilor, primăvară suflă Duh 
Sfânt. Nemișcarea este cuprinsă de viață. Seva inertă începe să 
curgă prin venele naturii și sub sărutul cald al soarelui și al 
luminii, se transformă în sângele verde. Năvalnic începe să 
pulseze în covorul care îmbracă goliciunea pământului. De 
efortul facerii natura asudă mărgăritare de rouă, care în 
diminețile timpurii se regăsesc în creuzetul climateric, în toate 
cele trei stări de agregare, într-un eutectic sublim. Sunt zilele 
începutului de primăvară, când într-o singură zi putem întâlni 
trei anotimpuri. Sub lințoliul nopții, iarna nu vrea să se dea 
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bătută și se mai furișează uneori, cuprinzând universul cu 
îmbrățișarea-i de gheață. La ivirea astrului zilei, suflul iernii se 
retrage, vărsând potop de lacrimi după isprava-i nocturnă.  
Strălucirea caldă a soarelui aduce trezirea la viață a regnului 
vegetal și animal. Animația capătă o intensitate deosebită, 
explozia vieții cunoscând ritmuri galopante. 

 

 
 

Peste zi când soarele se apropie de pământ, aripa verii 
fâlfâie peste întreaga creație a Divinității. Suflul de viață, adus 
de sosirea primăverii, ne induce regretul că noi, oamenii, care 
suntem în centrul creației armoniilor cosmice, nu murim 
toamna, pentru că în fiecare primăvară, asemenea naturii, să 
revenim la viață tineri și entuziaști. Una dintre podoabele 
primăverii sunt copacii.  
 

 
 

Aceste făclii ale pământului, au viață, pentru ca noi să 
avem viață în toate cele patru anotimpuri ale anului. Toamna, 
când la dezbrăcarea hlamidei frunzișului, prin policromia ce o 
capătă fiecare copac, atât pe ramuri, cât și pe covorul din jur, 
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se creează tablouri imense, de o rară frumusețe, din care 
talentul uman se inspiră. Rămași goi, prin lira ramurilor 
pleșuve, vânturile aspre ale iernii cântă doine de jale și de dor. 
Tot aceste făclii, sacrificate, ii încălzește fizic pe oameni, pentru 
a traversa vicisitudinile temperaturilor de iarnă. Descătușați din 
strânsoarea de moarte a iernii, suflul cald al primăverii, 
înseamnă suflare de viață. Prin bogăția tinerelor ramuri și a 
frunzelor, adierile primăverii, înalță ode Învierii la viață a 
naturii și cântă dulci simfonii, sau orchestrează chemările de 
dragoste prin cântece de păsărele. În acest anotimp al Învierii 
naturii la viață, Cel venit pe pământ pentru a împlini 
proorocirea, urmează Drumul calvarului, moare crucificat, 
sfințind prin aceasta crucea, este îngropat și înviază a treia zi.   
Leagănul împliniri tainei Sfintei Învieri, este leagănul învierii 
mamei natura. Învierea Mântuitorului este ca o binecuvântare, 
o apoteoză a învierii naturii. Natura însăși cântă imnuri de slavă 
prin toată firea ei, primăvară fiind uvertura Învierii, cântecele 
de dragoste și de slavă ale întregii Creații umplând văzduhul, 
glorificându-L pe Cel Răstignit și Înviat din morți. Cuprinși și 
noi, oamenii, de sfințenia jertfei împlinite de Fiul lui Dumnezeu, 
să ne bucurăm, să fim mai buni, mai umani, conștienți de 
călătoria noastră efemeră pe pământ și să aducem slavă Celui 
Înviat din morți, prin fapte bine plăcute Lui.  
  

17.- Sa-ti iubesti aproapele ca pe tine însuti! 
Motto:  O prietenie adevărată este, în viață, ceea ce este o 

oază în pustiu. 
  În prietenie, inima și mintea se contopesc într-un tot 
unitar, se identifică cu voința și dorința de a fi alături de 
semeni.  Aceasta reprezintă, de altfel, o trăsătură esențială de 
personalitate, de a fi om al comunității. Sau, extrăgând 
esențialul din definiția altruismului: "sunt fericit numai în 
măsura în care îmi fac semenii fericiți", iar a-ți face semenii 
fericiți înseamnă să le oferi tot ceea ce ar putea fi bun, frumos 
și adevărat pentru ei. Întreaga viață a omului altruist este o 
pledoarie pentru o astfel de atitudine valorică. Un astfel de om 
îl vei afla permanent cu mâna întinsă oferind totul, fără să 
aștepte să primească ceva în schimb. Sub semnul valorilor 
morale, etice, omul prieten trebuie să le cultive începând de la 
cea religioasă la cea civică, de la cea estetică la cea politică. 
Credința în oameni își are izvorul și se conturează din credința 
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pe care o are fiecare în valorile scripturistice, în trinitate și în 
esență în Atotțiitorul Dumnezeu. Aceasta  deduce că oamenii în 
majoritatea lor sunt cinstiți și buni. Afirmând aceasta mă duce 
gândul la un aforism al lui Goethe: "Să fii caritabil și bun că 
numai aceasta ne deosebește de toate ființele pe care le 
cunoaștem".  
 

 
Icoana Sfinților din Închisorile Comuniste 

 
Cititorule, să nu afișezi zâmbetul amar, ironic provocat de 
neoameni care profită în lumea aceasta, de neostenitatea și 
credulitatea pură a celor care sunt oameni.     

Această meteahnă trebuie să ne facă să devenim mai 
perseverenți în a fi caritabili și buni cu semenii noștri, în a-i iubi 
ca pe noi înșine. Să ne rugăm pentru izbăvirea de apucăturile 
care îi stigmatizează, să se regăsească pe sine și să pășească 
pe calea mântuirii. Omul prieten, trebuie să manifeste în 
faptele sale virtuțile teologice: CREDINȚA, NĂDEJDEA și 
DRAGOSTEA. Împlinindu-le pe acestea va urca la treptele 
virtuților cardinale: ÎNȚELEPCIUNEA, DREPTATEA, BĂRBĂȚIA, 
CUMPĂTAREA. Înarmați cu aceste virtuți putem îmbrățișa 
aproapele nostru cu prietenie și dragoste.  
 

„Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, 
în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va 
ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui său cu sfinţii 
îngeri.” (Domnul Iisus Hristos) 
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18.- Minune la Biserica Ortodoxa Româna Sf. Treime 
Vinerea Mare, 2014 

 

 

      Nor de lumină și binecu-
vântare, deasupra baldachinu-
lui.  
       Vinerea Mare, 2014 - Un 
nor s-a pogorât peste Sfântul 
Baldachin (Mormântul Domnu-
lui), în timp ce părintele coslu-
jitor Constantin Iustin Capsa 
citea Sfânta Evanghelie.        .     
.  Miracol, sau nu, numai 
Dumnezeu știe. 

  O credincioasă a bisericii, Maria (Mary) Comboianu, mi-a 
prezentat o fotografie pe care domnia sa a făcut-o în Vinerea 
Mare (2014), la Slujba Vecerniei, în care s-a oficiat scoaterea și 
amplasarea Sfântului Epitaf pe „Mormântul Domnului” (sfântul 
baldachin), amplasat în mijlocul bisericii. 
  În imagine, este vorba de o lumină (ca un nor luminos ce 
s-a pogorât deasupra Sfântului Mormânt), în timp ce părintele 
coslujitor, preotul Iustin Capșa, citea Sfânta Evanghelie. 
  M-am cutremurat la vederea acelei fotografii, fiindcă am 
asemuit acel nor cu lumina de pe muntele Tabor, la schimbarea 
la Față a Mântuitorului. Gândul m-a purtat de îndată la 
cuvintele Sfântului Grigorie Palama care spunea: "Este lumina 
necreată, neapusă şi neînvinsă şi transcede orice timp şi veac 
şi aceasta este, socotesc, moştenirea celor mântuiţi". 
  Am simțit că și noi, nevrednicii slujitori și credincioși, de 
la biserica Sfânta Treime din Los Angeles, eram martorii 
minunii harului (norului) lui Dumnezeu ce ni s-a împărtășit în 
momentul punerii în Mormânt a Mântuitorului, prin pogorârea 
peste biserica noastră din cerul cel sfânt și dumnezeiesc a unui 
nor deosebit, a harului lui Dumnezeu. Cel puțin asta este 
credința, convingerea mea. Fiecare, însă, poate să creadă ce 
dorește. 
 

"Cei care nu cred în minuni, neagă faptul că Dumnezeu 
se poate descoperi lumii, fiindcă minunea nu este altceva decât 
revelația lui Dumnezeu în lume." 

(Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina) 
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19.- Semnul Crucii,  
de Părintele Constatin Galeriu 

 

       Jertfă și altar de jertfă, 
crucea este în același timp 
semnul lui Hristos și al crești-
nismului.  
Este, după Sfânta Scriptură, 
"Semnul Fiului Omului". 
      Atunci se va arăta pe cer 
Semnul Fiului Omului, spune 
Mântuitorul însuși (Matei 24-
30). 
       Biserica a văzut în acest 
Semn crucea Domnului. Către 
această înțelegere ne conduc 
mărturisirile Sfintei Scripturi. 
Așa, de pildă, semnele săvâr-
șite de Moise prin toiagul lui 
(Ieșire 4,8-18), care apare o 
închipuire a crucii. 

  Sau semnul din viziunea lui Iezechil, când proorocul aude 
„treci prin mijlocul cetății prin Ierusalim și însemnează prin 
semnul tău, adică a crucii („iatau” în alfabetul vechi grec avea 
exact semnul crucii), pe frunte, pe oamenii care gem și care 
plâng din cauza multor ticăloșii care se săvârșesc în mijlocul 
lor!” (Iez.9-4).  
  În Noul Testament de asemenea, dreptul Simeon, 
întâmpinând pe Iisus în templu, rostește către Maica Lui Prea 
Sfânta Fecioară: Aceasta este ca un semn care va stârni împo-
trivire (Luca 2-34), sminteala crucii. Semn de împotrivire, adică 
ceea ce va numi Sfântul Pavel: "sminteala crucii".  
 Tălmăcind împreună cuvintele profetice ale Domnului: 
„soarele se va întuneca și luna nu va mai da lumina ei, iar stele 
vor cădea. Și atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului” 
(Matei 24, 29-30).  
 Sfântul Ioan Gură de Aur observa cu adâncă pătrundere: 
„cât de mare este puterea crucii? crucea este mai strălucitoare 
decât soarele și decât luna, să nu te minunezi că Domnul vine 
purtând Crucea! După cum a făcut cu Toma arătând semnul 
cuielor și rănilor, ...tot astfel și atunci va arăta rănile și crucea 
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ca să arate că acesta a fost răstignit”. Crucea este deci semnul 
identității lui Hristos, după care îl recunoaște.” 

20.- Aurul cenusiu, blazonul mândriei de Neam  
Motto: "Suntem stejari cu rădăcini adânci in lut". 

Din noi se dăltuiesc catapetesme și altare, 
Cu fruntea ramurilor contemplăm spre soare. 
Acel ce ne-a creat, murind, a vrut 
Să fim stejari, al Țării mândru scut." 
       Autorul 

  Citesc cu dragoste de limbă și de neam, informațiile care 
aduc sub ochiul nostru imagini din viața diasporică sau 
compatriotică a fraților noștri. Sufăr când citesc în cotidiene  
știri fulminante despre "isprăvile" confraților scăpați din 
buiestru pe mapamond. Citind, suntem înclinați, noi înșine, să 
credem că România a slobozit în lume numai hoți, escroci, 
cerșetori, fete de consumație, proxeneți, slugi de lux sau 
ordinare, în fine, delincvenți de toate categoriile sau bande 
răufăcătoare, cu curaj dement.  
 

 
 
    Spre norocul majorității noastre, intuim lesne că scenele și 
eroii apocaliptici sunt selecționați și înserați numai pentru faptul 
că ochiul avid de senzațional al cititorului asta caută, prin 
acestea distribuirea de informații tari având asigurată 
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desfacerea. Ca român, care-mi cunosc destul de bine neamul, 
cu plusurile și minusurile lui, citindu-i pe Gr. Ureche, I. 
Neculce, M. Costin, D. Cantemir, N. Iorga și pe toți aceia care 
au avut discernământul și bunul simț să pună sub lupă 
defectele, dar și marile calități ale neamului nostru, am să 
încerc cu toată modestia să prezint cititorului blazonul mândriei 
de neam, aurul cenușiu al românilor. 
  Mândria de Neam debutează prin mândria genealogică, 
închipuită ca un falnic arbore, în care seva mândriei urcă din 
rădăcini spre ramurile care împodobesc înălțimea coroanei, 
mângâiate de adierile astrale în zilele însorite, sau de șoaptele 
tainice ale nopților, când prezentul vorbește viitorului despre 
trecutul nostru luminos sau umbrit. Nu pătrund cu rădăcinile 
mai adânc de perioada română la confluența dintre curgerea 
sângelui roman cu cel dacic, perioadă în care s-a născut 
hibridul daco-roman, acesta conferindu-ne o aură care ne 
plasează spre marile contribuții strămoșești la desăvârșirea 
gloriei vechii ROME. În eseul meu doresc să nu urmăresc 
omagierea unor trăsături de caracter pozitive, cum ar fi: 
curajul, abnegația, cinstea, onoarea, înclinația către umorul de 
situație, încrederea în sine, dorința de libertate, ci pur și simplu 
omagiez mândria originară.  
  Consemnez mândria națională cu mândria de a fi liberi, 
care de-a lungul istoriei a menținut sau salvat ființa națională. 
Pentru a există ca națiune este primordial să existe mândria 
limbii, credinței, culturii, tradițiilor și datinilor. Aceste dezi-
derate nasc elementele care conferă identitatea unui neam. 
Prologul deschide perspectiva aducerii la cunoștința cititorului a 
câtorva exemple care configurează blazonul mândriei de Neam, 
prin nominalizarea unora dintre aceia care au penetrat plafonul 
de inteligență universală, plasându-se între vârfurile par-
ticipante la diviziunea muncii științifice și culturale a lumii. 
  Este vorba de C. Brâncuși, E. Ionescu, H. Coandă, Dr. 
Paulescu, Mircea Eliade, G. Enescu, E. Cioran, Mărăcineanu și 
mulți alții care, să fiu iertat, dacă dimensiunile articolului nu-mi 
permit să-i numesc, fiind foarte mulți. Avansez în primele 
rânduri ale contemporaneității, oprindu-mă doar asupra 
ramurilor care ne prevestesc și ne asigură viitorul. 
  Posibilitățile exprimării științifice au sincronizat armonios 
mintea omului cu mijloacele sofisticate ale informaticii, asi-
gurând individului salturi în spațiul științei, neimaginate. 
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La acest capitol tinerii români excelează atingând, prin 
performanțe, standarde care le-au adus celebritatea. Un mare 
câștig al democrației este libertatea de mișcare, permițând 
plasarea valorilor autentice românești pe orbitele recunoașterii 
capacitive. În toată lumea aurul cenușiu românesc strălucește 
în amfiteatrele celor mai prestigioase instituții de instruire 
științifică și profesională, cum sunt: Oxford, Cambridge, 
Sorbona, Humboldt, Berlin, Harvard, Columbia, Barkeley, 
Lomonosov și multe altele. Aceste instituții inoculează fiilor 
Neamului cunoștințe la care standardele românești, deocam-
dată, nu aduc acoperire capacitivă, dar nici remunerativă. 
Aceste elemente de vârf științific sunt absorbite de tehnologii 
ultraperformante, noi rămânând cu sentimentul mândriei 
naționale. Nutresc o speranță sănătoasă că deschiderea ușii 
U.E., vlăstarele noastre, strălucit instruite, se vor altoi pe 
trunchiurile economiei românești, rodind pentru prosperitatea 
Neamului. Pepiniera purtătorilor de aur cenușiu, pare a fi 
inepuizabilă, văzând cum an de an, la toate confruntările 
științifice internaționale, tineretul nostru pune pe fruntea 
Neamului lauri, de multe ori din metalul cel mai prețios și 
strălucitor. Dau câteva exemple: nu este olimpiadă a științelor 
exacte la care copiii noștri să nu triumfe. Chiar acum când 
elaborez acest material, ne parvine vestea că lotul olimpic 
român care a participat la Olimpiada Internațională de Fizică 
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desfășurată în Spania, la Salamanca, au câștigat trei medalii de 
aur și două de argint în confruntarea cu peste 350 concurenți 
din 74 de țări. De trei ani o echipa de copii de la liceul de 
Informatică Gr. Moisil, din Brașov, cucerește laurii la juniori și 
seniori pe pământ american. Un copil din Iași, de la liceul C. 
Negruzzi, de doar 15 ani, se înscrie de trei ani pe lista 
câștigătorilor în dispută cu peste 365 de concurenți, a unui 
prestigios premiu oferit de N.A.S.A., ca vizionar al plasării în 
cosmos a unor platforme pe care omenirea să trăiască în pace 
și armonie. 
Dau câteva exemple chiar din California: 

• Din munții Vrancei, de acolo de unde Vrâncioaia  
dăruia Marelui Ștefan 7 fii pentru a apară fruntariile și ființa 
țării Moldovei, fiind răsplătită cu 7 munți, un răzeș a repetat 
performanță în zilele noastre, dăruind Țării 7 fii și 4 fete 
asigurând suportul demografic național al existenței noastre.   
Unul dintre cei 7 a poposit cu familia în Los Angeles. Numele 
neaoș românesc vorbește despre genealogia familiei. Fericiții 
părinți sunt Dorina și Pavel Tânjala, al căror urmaș venit în 
America la doar 7 ani, în acest an a absolvit studiile 
Universității Barkeley, confirmând prin ascensiune afirmațiile 
pronunțate despre mlădițele neamului. Bucuria succesului 
poate fi văzută și din fotografia trimisă de familia Tânjala. 
Felicitări. 

• Alt exemplu din sutele de mii, este un tânăr timid dar  
foarte sigur de sine, frumos ca un brad, cu un profil moral cum 
am dori la toți tinerii noștri, a susținut Masteratul în Business 
Administration la Cal-State Los Angeles. Tânărul este Mihai 
Ronai-Pop, venit de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Un 
al treilea exemplu este Doctorul în Fizică Iosif Bena dimpreună 
cu soția sa Cristina. Ambii câștigători ai Olimpiadei de Fizică și 
Matematică. Vin în America cu bursă și parcurg mai multe 
trepte științifice la Harvard, amândoi luându-și doctoratul în 
Fizică. Trec prin etapele de cercetător, post-doctoral până la 
treapta de profesor universitar. De remarcat, chemarea divină, 
în economia de timp găsind resurse pentru a se îmbiserici 
Diacon la Biserica Ortodoxă Sfânta Treime sub îndrumarea 
duhovnicească a Pc. Pr. Protopop Constantin Alecse. Ca o 
ultimă dorință împlinită au fost dăruiți cu o minunată pruncă, 
Ioana. 

• Pe aceeași linie, un alt exemplu, este Dr. Costin  
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Popescu, de asemenea câștigător al Olimpiadei Internaționale 
de Fizică, doi ani consecutivi, și el fiind șlefuit științific la 
Harvard, primind titlul de Doctor Caldech, unde a devenit și 
profesor. Din 2002 a urmat cursuri la Holy Cross unde a făcut 
Master of Divinity, fiind șef de promoție. Înarmat cu un 
impresionant bagaj științific a optat pentru slujirea Bisericii 
fiind un foarte bun preot la o Biserica Ortodoxă pe Coasta de 
Est. Pionieratul teologic și l-a făcut tot la Sfânta Treime sub 
îndrumarea aceluiași preparator duhovnicesc, Pr. Constantin 
Alecse. În balanța dintre cei buni și cei răi am convingerea că 
aurul cenușiu al celor mulți strălucește în țară și în diaspora, 
chiar și atunci când este murdărit de mocirla ticăloșilor. Să ne 
amintim că minți strălucite, exponenți ai Neamului, muncind cu 
mare dedicație științifică, au fost frustrați de cea mai înaltă 
încununare a valorii intelectuale, Premiul Nobel în medicină, 
chimie, prin fraudă intelectuală. Astfel de români fraudați 
intelectual au fost și încă sunt, dar aceasta le amplifică 
strălucirea aurului cenușiu prin efectul indus de solidaritatea 
umană cu cei nedreptățiți. Să ne bucurăm că tineretul nostru 
este pe creasta valului valorii științifice, aducând României 
strălucire prin strălucirea aurului lor cenușiu. (Ion Anton) 

  
21.- De la Tsunami la Sfintele Altare 

Motto: In Biserica afli că exiști. Ce pustiu ar fi spațiul dacă n-ar 
fi populat de Biserici (Petre Țuțea) 

  
  Știu că mă hazardez să scriu despre fenomene față de 
care anul 2005 a demonstrat că hotărăsc soarta vieții 
planetare. Provocarea mi-a determinat-o manifestarea 
devastatoare a uraganului Katrina. 

Este vorba de ceea ce ni se întâmplă, vis à vis de ceea ce 
ar trebui să facă omenirea, ca să nu ni se întâmple ceea ce se 
întâmplă. Pare un filosofic joc de cuvinte, dar nici pe departe 
nu este așa. Am să mă sprijin pe înțelepciuni filosofice și 
teologice ale câtorva gânditori asupra a ceea ce este de fapt 
viața prin om sau omul prin viață, cântărind fenomenele din 
postura mea de mirean, pentru că de la simțirea teologică a 
acestei categorii creștine covârșitoare, omul care are sau ar 
trebui să aibă știință că prin modul în care percepe relația cu 
Dumnezeu, determină modul în care Dumnezeu se apleacă 



CAPIT. III.1.-  ARTICOLE DIVERSE                                 171 

 
 

asupra Creației Sale, care este omul, cu tot ceea ce-l 
înconjoară. 
 

 

Anul 2005 a realizat un cumul de dovezi ale mâniei 
dumnezeiești față de Creația Sa, în mintea oricărui locuitor al 
planetei se naște întrebarea: De ce Doamne? 

  Nu numai din convingeri religioase, ci și din convingerea 
fără echivoc că fără Dumnezeu și fără nemurire nu există 
adevăr.  Nu se spune de mii de ani " Nihil Sine Deo "? Nu este 
un slogan, ci adevărul tuturor adevărurilor, în cazul în care ar 
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putea există mai multe adevăruri. Ori se știe fără demonstrație, 
ci prin cuvântul Sfintei Scripturi, că adevărul este unul singur: 
Dumnezeu. Mai multe adevăruri raportate la existența 
Dumnezeirii ar fi egal cu existența a niciunui adevăr. Iar dacă 
adevărul este unul singur așa, fiind transcendent în esență, 
sediul lui nu este nici în știință, nici în filosofie, nici în artă. Iar 
când un filosof, un om de știință sau artist este religios, atunci 
el nu se distinge de o babă desculță care se roagă Maicii 
Domnului, ci există o legătură sinergică, o punte între pământ 
și Dumnezeu, pe care credința urcă fără opinteli spre Cer, iar 
Dumnezeu revarsă asupra omenirii darurile și harul Său. 

Aceasta cred că este chintesența relației lui cu 
Dumnezeu Creatorul. Când această punte s-a rupt undeva, nici 
de la noi nu mai urcă rugăciunea spre Cer, și Cerul nu mai are 
calea pe care să-și reverse darurile și bucuriile asupra Creației 
Sale. Și atunci se întâmplă ceea ce s-a întâmplat în anul 2005 
când lumea a primit fructele mâniei, induse de nerecunoștința 
noastră față de Dumnezeu, de înstrăinarea noastră în relația 
iubirii de Dumnezeu, atrăgând mânia, care să ne trezească din 
rătăcire și să ne întoarcem fața spre Cer ca să primim Iubirea 
de Sus. N-am nici un moment sentimentul că rătăcesc pe căi 
religioase, ci am convingerea, citind din gândirea teologică și 
filosofică, vis à vis de sentimentele de credință ale unor valori 
spirituale: Nicolae Steinhardt, Dumitru Stăniloaie, Petre Țuțea, 
Ioan Alexandru, Mircea Eliade, Emil Cioran, și nu în ultimul 
rând a călugărului fost cioban Ilie Cleopa, starețul Mănăstirii 
Sihăstria, un filosof născut, nu făcut de știință, ci hrănit la 
sânul religiei creștin-ortodoxe cu laptele sfânt izvorât din 
Sfânta Scriptură, adevărul, care nu are nevoie niciodată de 
susținere de către alte adevăruri enunțate din variate 
convingeri. Și ca să fiu cu picioarele pe pământ, că numai 
atunci putem străbate căile Domnului, citez din P. Țuțea. 
"Intelectul este dat omului, nu ca să cunoască adevărul ci ca să 
primească adevărul". Tot el afirmă că în afara slujbelor 
Bisericii, nu există scară către Cer. Biserica este spațiul sacru, 
încât și vecinătățile devin sacre în prezența ei. Ideea de creație 
reală au adus-o în istorie creștinii. De creat doar Dumnezeu a 
creat, iar omul doar imită. De aceea folosirea cuvântului de 
creație literară, muzicală, artistică, filosofică, izvorăște dintr-un 
sentiment de trufie existențială. Omul nu face altceva decât să 
reflecte în litere, note muzicale, sculptură sau pictură, idei 
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filosofice, crâmpeie de transcendență. Pe această temă Petre 
Țuțea conchide: " Cum să fie creatura (omul) creator, creator a 
fost numai Dumnezeu." Această convingere se sprijină pe 
faptul că religia este expresia unui mister trăit, iar ideologia 
este construită de om. Argumentul actului creației la nivel 
uman, este Iisus Hristos, El fiind eternitatea care punctează 
istoria. Ceea ce nu se cunoaște revelat prin grație divină nu se 
cunoaște nicicum. Așa se explică toate marile descoperiri ale 
omenirii, c-au venit prin inspirație divină. Când Newton a fost 
întrebat cum a descoperit gravitația, a răspuns simplu și sincer: 
Am fost inspirat. Bineînțeles, marea majoritate a desco-
peritorilor lumii, fiind și în parte materialiști n-au adăugat 
"inspirația divină". Aceasta pentru că n-au înțeles că Dumnezeu 
se lasă descoperit omului atât cât îi trebuie, omul deturnând 
obiectul descoperirilor în scopuri distrugătoare. Exemple sunt 
nenumărate: praful de pușcă, fisiunea nucleară, fuziunea 
nucleară, substanțe chimice, medicamente, au fost și sunt 
folosite în scopuri distrugătoare. Hazardul, a făcut ca desco-
peririle menite a face bine, prin forță răului, a făcut că binele ce 
putea fi făcut să se transforme într-un rău apocaliptic. 
 

 

 

Lumea, în anul 2005 (care încă nu s-a încheiat) a trecut 
prin experiențe dureroase care ar trebui să o facă să înțeleagă 
statutul ei față de Dumnezeu și univers și să înțeleagă că noi 
suntem captivi în univers, că numai prin credință ne putem 
salva. 

Tsunami din 26 Decembrie 2004, cutremure, inundații 
devastatoare, uragane, accidente auto și aviatice, actele 
teroriste izvorâte din ura, foamete, sunt fenomene menite să 
atenționeze viața planetară că singură cale de salvare a lumii 
este iubirea de aproapele și iubirea de Dumnezeu. Cu această 
poruncă a venit Hristos pe pământ, a pătimit, s-a răstignit, a 
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murit și a înviat spre mântuirea lumii. Când omenirea va 
înțelege acest imens sacrificiu, se va întoarce cu fața spre 
Dumnezeu, iar Dumnezeu își va revărsa dragostea asupra 
Creației Sale.  
 

 

        Din poemul filosofic a lui 
Lucian Blaga "Vara de 
Noiembrie", Nicolae Steinhardt 
interpretează: Psalmistul cere 
viforului, apelor, gheții, să lau-
de pe Dumnezeu, că El e în 
toate și doar iubirea este ace-
ea care însuflețește, căci întru  

ea Duhul Sfânt dă viață, putere și sens tuturor lucrurilor. Fără 
de iubire totu-i un pustiu, un pustiu structuralist. 

Când omenirea este bântuită de fenomene ucigătoare 
acestea vin din mânie dumnezeiască. Atunci trebuie să 
reflecteze că înțelepciunea are două capete. La capătul de jos 
stă frica de Dumnezeu iar la capătul de sus stă dragostea de 
Dumnezeu. Toată fapta bună se începe cu frica de Dumnezeu și 
se termină cu iubirea de Dumnezeu dragostea fiind legătura 
desăvârșirii. Psalmul 50 al lui David conține un deziderat care îl 
putem realiza numai prin întoarcerea la Dumnezeu. "Jertfa lui 
Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu 
n-o va urgisi". Aceasta o putem realiza numai întorcându-ne la 
Altare  (Ion Anton,  Los Angeles) 

  
22.- Urcusul spre Golgota 

  
În viața de zi cu zi, bunul creștin întâlnește momente de 

tradiție evanghelică și apostolică cu rânduiala canonică pentru 
Biserica universală creștină. Patru sunt sărbătorile din an cu 
dumnezeiești canoane obligatorii: Nașterea Mântuitorului 
Hristos; celebrarea Sfântului Petru; Adormirea Maicii Domnului 
și Învierea Domnului nostru Iisus Hristos (Paștile). Fiecare 
dintre cele patru sărbători creștine este precedată de un canon 
obligatoriu-postul. Postul este cea mai veche poruncă dată de 
Dumnezeu, omului, mai veche decât cele zece porunci date lui 
Moise prin tablele Legii, de aceea nici nu este inclusă între cele 
zece porunci.  
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    Cel mai mare este Sfântul 
și Marele Post al Paștilor. 
Pastorul Enoriei Bisericii 
noastre, a Sfintei Treimi, P.C. 
Părinte Protoiereu Constantin 
Alecse, cu săptămâni înainte 
de a ajunge la poarta Marelui 
Post ne pregătește duhovni-
cește, sfătuindu-ne, să ne  

iertăm între noi pentru a începe postirea cu sufletul curat. 
Ne predică despre importanța postirii și căile prin care 

putem împlini acest dumnezeiesc canon. După intrarea în post, 
cu fiecare ocazie ne vorbește despre modul în care să 
străbatem urcușul spre Lumina Învierii a Fiului lui Dumnezeu, 
despătimindu-ne și despovărându-ne de păcate. 
 

   
 

Părintele ne învață cum să săvârșim buna purtare, având 
dragoste, smerenie, înfrânarea voinței, înțelegere, armonie, și 
trăire duhovnicească. Să avem păreri de rău sincere pentru 
păcatele săvârșite. Astfel, împlinirea jertfei celei cu duhul umilit 
și cu inima smerită să ne scutească de urgisire. Două sunt 
direcțiile împlinirii postirii: înfrânarea cu trupul de la mâncare, 
băutură și curățire trupească, iar a două direcție este postirea 
duhovnicească cu mult mai înaltă decât postirea trupească.   
Postul duhovnicesc desăvârșește postul trupesc. În timp ce 
postul trupesc ne cere să trăim în cumpătare fizică, cel 
duhovnicesc ne cere să postim cu gândul, cu lucrul, cu cuvântul 
și cu toate simțurile noastre. Aceasta înseamnă să punem 
stavilă gurii noastre, să nu spunem minciuni, clevetiri, huliri, 
călcări de jurământ, ocări; ochii să nu rătăcească în direcții 
necuviincioase, ci să vadă curat; urechile să se înfrâneze de a 
asculta lucruri stricăcioase; mâinile să nu facă nedreptăți; ci să 
se ridice cu vrednicie spre Cer; picioarele să nu ne ducă spre 
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păcate și fărădelegi, ci să alerge fără împiedicare pe calea 
fericită a poruncilor lui Dumnezeu; gândurile să nu rătăcească 
spre fapte rele, de ură, de invidie, zavistie, care să ne încline 
spre păcate. Cine reușește să unească armonios cele două 
postiri, trupesc și duhovnicesc, ajunge să fie icoană și filosofie 
a faptelor bine plăcute lui Dumnezeu. Se cuvine să pomenim și 
de marele câștig în sănătatea trupească și sufletească a 
creștinului, prin nevoințele pe care le cere postirea. Se știe că 
din diverse cauze binecuvântate, nu toți pot posti la fel. Cel 
care postește mai puțin, dacă se smerește profund cu inima, se 
ridică la nivelul celui mai îmbunătățit. Avem ca exemplu pilda 
cu banul văduvei, care având puțin a oferit tot puținul ei, în 
timp ce cel care avea mult, a dăruit puțin, acesta din urmă fiind 
mai sărac cu fapta. 

Împlinind canonul postirii și desăvârșindu-l cu taină 
spovedaniei (mărturisirea păcatelor noastre) ne pu-
tem  împărtăși fără de osândă cu Preasfântul și Preacuratul 
Trup și Sânge al Fiului și Dumnezeului nostru. Așa că, venind la 
Biserica biruitoare - Casa Domnului, în care ne întâlnim cu 
Sfânta Treime și cu toate Mărimile Cerești prin mijlocirea 
pastorului credincioșilor, preotul slujitor, putem nădăjdui la 
bucuria trăirii și contemplării Luminei Sfintei Învierii a Domnului 
și Mântuitorului nostru Iisus Hristos (Ion Anton, Los Angeles, 

California, Sfintele Paști, Aprilie 2013) 
 
„Răul nu există ontologic. În Dumnezeu nu există rău. 

Răul este răstălmăcirea libertăţii cu care Ziditorul a înzestrat pe 
oameni şi pe îngeri, creaturile Lui cu conştiinţă liberă. Răul 
începe cu orgoliul lui satan şi cu neascultarea omului." 

(Valeriu Gafencu 1921 – 1952) 
 
23.- Iisuse, Domnul meu, de Tine-mi este sete! 

Iisuse, Domnul meu, de Tine-mi este sete 
Și-adânc mă rog, să nu mă lași, păcatul să mă-mbete 
Spre Tine, zilnic, năvalnic, am pornire 
S-ajung cu sufletu-mi curat, la Sfânta Ta Mărire. 
În fața Ta, îngenuncheat, eu mă aplec stingher, 
Cu cugetul și duhul, smerit iertare-Ți cer 
Și mai presus de totul și de toate, 
Să mă despovărezi Iisuse, de multele păcate. 



CAPIT. III.1.-  ARTICOLE DIVERSE                                 177 

 
 

 
 
Despătimit și ușurat de greaua lor povară, 
Pot, haina curăției, făptura mea s-o ceară. 
Atunci, cu ochi-nlăcrimați, umil privind în Sus 
Uimit eu văd cum gloata Îl bate pe Iisus. 
Văd sângele curgând sub spinii de pe frunte 
Și cuiele-n picioare și în palme, făcându-I răni crunte. 
Văd sângele și apa din coasta SA rănită 
Și cupa cea cu fiere, de lume oferită. 
Pe cruce răstignit, în cruntă nedreptate, 
Să mântuiască lumea, spălând-o de păcate. 
Când Duhul și L-a dat pe crucea-nsângerată, 
A zis de ei; "Nu știu ce fac, Tu iartă-i Sfinte Tată". 
Cu grij-apoi, luându-I Trupul Sfânt 
În giulgiu-nfășurat, L-au pus într-un mormânt... 
A treia zi, uimire, bucurie, cuprinsu-i-a pe toți, 
Aflându-L pe Iisus c-a Înviat din morți! 
 
Și toți o spunem astăzi răspicat: Iisus Hristos din morți a 
Înviat! ! 
Ion Anton, Los Angeles, California 

  
"Din buze mulţi Îl urmează pe Domnul, dar când să treacă 

prin moartea de pe cruce - desăvârşita lepădare de sine - mulţi 
se dau înapoi."  (Părintele Arsenie Boca 1910 – 1989) 
 
  "Când păcătuim, Îl răstignim pe Hristos pentru a doua 
oară."  (Părintele Dionisie Ignat de la Colciu 1909 – 2004) 
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24.- Marturii si Martori ai Istoriei 
Motto : Viitorul se naște în trecut și trece ca un fir de ață prin 

urechile prezentului. 
  
  Alături de miile de documente arhivate, care atestă 
evenimentele apocalipticilor ani 1939-1944, în întreaga lume și 
cu precădere în Europa convulsionata, câteva mărturii de la 
eroi vii ai acelor vremuri și care prin grija Providenței sunt în 
plenitudinea capacităților mentale, vin în susținerea unor 
adevăruri de netăgăduit ale situației evreilor din România și din 
o parte a Europei. Este vorba de doi Oameni, unul evreu, Fred 
Adler-de 91 de ani, încă activ, și Alexandru Nicula, un român 
ardelean - de 99 de ani, preot și fost secretar al Episcopului de 
Cluj și Gherla - Iuliu Hossu, de asemeni încă activ, care fără a 
se cunoaște între ei, în mod independent, au acționat în 
consens pentru salvarea evreilor de la deportarea în lagărele de 
exterminare. 
 

 
 

  Nu am naivitatea să cred că prin mărturiile acestor 
oameni voi schimba opinia lumii și în special a susținătorilor 
unui genocid (holocaust) al evreilor din România, cred însă, în 
proiectarea unui licăr de lumină asupra problemei evreiești din 
România, tratată de atâtea ori cu ură, resentimente și părtinire. 
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  Concep acest material în spiritul respectului deplin 
pentru adevăr al ființei umane. Din documentele de arhivă 
studiate și mărturiile de față, putem concluziona că România a 
diminuat efectele unui război devastator care prin conjunctură 
a adus imense prejudicii însuși poporului român, fiind implicată 
și populația evreiască din România. O recunosc cu onestitate și 
bun simt adevărații evrei care au trăit alături de națiunea 
română, suferințe nu mai puțin atroce decât acelea din lagărele 
morții de la Aushwitz, Treblinka, Dachau, Mathaussen și altele. 
Dar... să ne urmărim martorii. 
  Domnul Fred Adler, născut în 1920 în Reteag, lângă Dej, 
cu rădăcini adânci în pământul românesc. Conflagrația a II-a 
Mondială l-a surprins la Budapesta. După cedarea Ardealului de 
Nord, Ungariei horthyste, Dictatul de la Viena în 1940, i-au fost 
deportați ambii părinți și sora, în lagărul de exterminare de la 
Aushwitz - Polonia, sub ocupație germană. În spațiul neutru - 
Elveția, Suedia, Vatican - s-a constituit o organizație 
internațională de salvare a evreilor de la deportare.  
 

 
Președintele Israelului, Shimon 
Peres, mulțumește poporului 

român pentru salvarea a 400.000 
de evrei în timpul regimului nazist 

 

     La Budapesta această or-
ganizație avea cartierul gene-
ral la Consulatul General al 
Elveției condus de Consulul 
Karl Lutz.     
Fred Adler a aderat la această 
acțiune. În urma eșaloanelor 
deja deportate au rămas ne-
numărate case goale în care 
concentrau alte și alte grupuri 
de evrei pentru deportare.    
     Asupra salvării evreilor din 
aceste grupuri s-au concentrat 
acțiunile Organizației. Măsurile 
de salvare erau schimbarea  

identității, tăinuirea în ascunzători, trecerea legală sau ilegală 
în spațiul neutru prin intervenția energică a Organizației. 
 Tot în numele acestei Organizații acționa în Suedia cu 
mare succes și Raul Walenberg folosind ca metodă în special 
schimbarea identității evreiești. Dintre salvații de Organizația în 
care a acționat și Fred Adler mai sunt supraviețuitori: un 
profesor universitar la New York (Dr. Tomis Karfunkel), care a 
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fost salvat împreună cu mama sa ce-l ținea în brațe. Ca o 
probă vie este și mama nonagenară care acum trăiește la New 
Jerssy, Dora Karfunkel. O salvată, Margareta Laimfigel, trăiește 
în Los Angeles. 
  S-au salvat mii de evrei de la exterminare din ghearele 
horthystilor și nu ale românilor. 
  Dincoace de Tisa, în Ardealul de Nord, se întâmplau fapte 
dramatice, a căror victime ale ocupanților horthyști erau atât 
românii cât și evreii. În acțiunea de salvare s-au implicat 
Episcopul de Cluj – Gherla, Iuliu Hossu, secretarul său 
Alexandru Nicula, născut în 1912, acum în viață și sănătos 
mintal, trăitor în Dej și scriitorul Raoul Sorban salvând peste 
1000 de evrei de la deportare. 
 

  Cea mai eficace metodă a fost trecerea graniței din 
Ardeal în Regatul României cu camionul Episcopiei. 
  Altă cale a fost creștinarea a zeci de evrei, nănaș de 
botez fiindu-le preotul Alexandru Nicula. Pentru spiritul civic cu 
care a acționat, asumându-și orice risc, a fost supranumit 
„Schindler de sub Feleac”, în decembrie 2010 într-un articol 
apărut în „Adevărul de Cluj” sub semnătură Monikăi Krajnik.  
Simbolul Oskar Schindler, un industriaș german, și-a pus în 
pericol viața pentru a salva de la moarte peste 1200 de evrei. 
Povestea sa a fost ecranizată în 1993 de Steven Spielberg în 
filmul „Lista lui Schindler”, câștigător a șapte premii Oscar. 
  Printre evreii salvați de părintele Al. Nicula s-a aflat și o 
figură marcantă a evreilor din România, dar și de peste Ocean, 
rabinul șef al Comunității Evreiești de rit neologic din Cluj, 
Moshe Carmilly-Weinberger, care număra în jur de 18000 de 
membri. Împreună cu scriitorul Raoul Sorban, Moshe a obținut 
o întrevedere la Iuliu Maniu obținând 1200 de vize de intrare în 
Regat pentru evreii refugiați din Cluj. Pentru abnegația sa 
Raoul Sorban a primit titlul de Drept între popoare, din partea 
statului Israel. 
  Potrivit mai multor studii istorice, mii de evrei au scăpat 
de horthysti trecând, în zona Clujului, frontiera în România 
(Regat). Deși aliat cu Germania nazistă regimul de la București 
a fost mai tolerant cu evreii decât cel de la Budapesta. De 
exemplu între 19 martie și 3 mai 1944 toți evreii din Ungaria au 
fost deportați în lagăre. 
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În Regat, Regele Mihai a fost împotriva deportărilor. 
Dintre deportații între 1939-1944 s-au mai întors acasă doar 
30-40% . S-a terminat războiul. 

La 11 iunie 1948, prin Legea naționalizării emisă de noii 
stăpâni comuniști, Fred Adler a pierdut întreprinderea 
moștenită de la părinții lichidați în lagăre, sora, azi Edy Orden, 
scăpând ca prin minune. Minunea a fost mama sa care s-a 
sacrificat cedându-i puțina mâncare ce o primea. Așa a trăit și 
tragedia de a-și îngropa mama în lagăr. Acum trăiește în Los 
Angeles în armonie cu soțul Tedd Orden. Părintele Alexandru 
Nicula este și el sub urmărirea recunoscătorilor comuniști fiind 
arestat de mai multe ori pentru că a fost secretarul Episcopului 
Iuliu Hossu, pentru activitatea didactică și preoțească – (are 
două Facultăți Teologice la Strasbourg și Paris). Acum destinul 
îi pune față în față pe cei doi Oameni. Domnul Adler, salariat la 
fosta proprietate, iar părintele Nicula un proscris al regimului, 
fără servici. S-au împrietenit, Fred prin metode specifice - 
corupție - îl ajută pe preot și în mai multe rânduri îl și salvează 
de la arestare. Acest liant a legat o prietenie care durează de 
63 de ani. 

În 1970 Fred Adler emigrează în SUA la sora și 
cumnatul, care au un prosper business. Aici continuă acțiunile 
caritabile ajutând sute de români, fapt pentru care este 
supranumit "Tatăl românilor”. 
  Părintele a rămas la Dej, fiind țăran, în grădina sa, 
profesor la catedră, preot la Altar, ctitor de Biserică, scriitor. 
  Din anul 1999, norocul m-a adus între acești doi Oameni. 
Am devenit salariatul Companiei „Thrifty Oil” sub Fred Adler și 
confidentul său în multe probleme. Am devenit martorul unei 
legături între două mari suflete, domnul Adler de 41 de ani, la 
fiecare aniversare onorează pe "Omul Nicula”, care tot de 41 de 
ani răspunde prin misive de călduroasă recunoștință. 
  Acum așteptăm cu emoție 14 februarie 2012, când 
Alexandru Nicula va călca pe treapta a 100-a a scării vieții sale, 
iar Fred Adler pe a 91-a. 

Sunt speranțe citind scrisoarea preotului din dec. 2010 
"Pentru mine trece greu timpul, deși nu sunt bolnav și am o 
situație mulțumitoare în sărăcia noastră. Ceea ce suport mai 
greu este starea de spirit. Cele două mari nebunii ale sec. al 
XX-lea: nazismul și bolșevismul, care au alterat natura omului. 
L-au făcut rău, mincinos și necinstit.” 
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Eu cred și sper că mărturiile acestor documente vii, 
participanți direct și foarte activi la salvarea de la deportare a 
multor cetățeni evrei, au o anumită forță probatorie în dispută 
pe tema producerii unui holocaust antievreiesc în România. 

Cred că mințile înfierbântate care pun în seama României 
fapte comise între 1940 și 1944 de către horthysti în Ardealul 
de Nord, prin deportări masive de evrei spre lagărele morții, ba 
mai adaugă și mulții evrei migrați spre URSS, chiar și pe cei 
morți, se vor privi în oglinda adevărului și se vor rușina de 
minciunile încropite din cioburi de neadevăr. Viitorul se naște în 
trecut și trece ca un fir de ață prin urechile prezentului. 

Dar dacă interesele prezentului ne împing la cosmetizări 
ale istoriei, ea, istoria, suferă răni care cu greu se vindecă, 
lecuirea venind din argumentele cu miez de adevăr. Vă aduc ca 
argumente atitudinea celor doi Oameni, care după grozăviile 
fizice și spirituale trăite, nici unul nu manifestă ură, resen-
timente sau dorința de răzbunare. Și vă reamintesc, unul este 
evreu și unul român. Ei ne induc ideea că numai iubirea pentru 
alții, ne poate învăța cum să ne iubim pe noi înșine. Să nu se 
uite că după Război, în România trăiau în jur de 400.000 de 
evrei în bună pace cu românii. 

 
„Istoria-i un ghid mai bun decât bunele intenții 
Dar o parte din ea e o divină operă de ficţiune, 
Trebuie o istorie curată, o istorie cu pretenții,  
A pământului care ne-a răbdat de atâta vreme. 
Istoria e un vast sistem de atenţionare timpurie, 
Ea permite aflarea trecutului, raportat la prezent. 
Istoricul trebuie să dispună de o imensă fantezie 
Și, nu-i rău dacă, în plan literar, are ceva talent. 
 
Istoria e un martor, confirmă trecerea timpului, 
Iluminează realitatea, vitalizează mult memoria, 
Oferă călăuzirea, în viața de zi cu zi a omului, 
Și ne aduce știri din antichitate, cu toată teoria. 
Nu plângeți trecutul, nu vă fie teamă de viitor, 
Trecutul e maleabil, flexibil, ne explică ce-a fost, 
Dar e bine să credem că totul vine de la Creator. 
Doamne, ajută istoriei viitorului să aibă bun rost!" 

                 (Mircea Iordache) 
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25.- Scrisoare deschisa Primului Ministru al Guvernului 
României, Adrian Nastase 

Scrisoarea aceasta ar putea avea un prolog în mai multe 
variante, legate de prim-ministeriatul tău, de obligațiile ce 
decurg din funcția ce o prestezi, de ce incumbă o campanie 
electorală, ce însemnă a fi numit și ce însemnă a fi ales, ce 
însemnă a fi fereastră prin care o lume privește la țara ta, ce 
înseamnă a fi exponentul unui popor.  
 

 
Premierul Năstase și Vladimir Putin 

 

      Eu însă, am să abordez 
această scrisoare, cu cât este 
de necesar să ai 7 ani de 
acasă - apa vie în toate 
variantele mai sus menționate.  
Mă adresez omului Adrian 
Năstase, celui care îmbracă 
haina funcției de Prim Ministru 
în Guvernul României. Am să 
mă exprim, sper, pe înțelesul 
tău, deci nu prea academic. 
Ca să ajung la această con-
cluzie ți-am citit crescătoria de 
perle lingvistice din  

emanațiile intelectual-politice rostite, în special cele din anul 
electoral 2004. 

Așadar, tu ești Prim Ministru al Guvernului României, 
ceea ce însemnă că nu poți face ce vrei și nici să spui ceea ce 
iți vine la gură, ci doar ce trebuie.  În acest principiu, cei 7 ani 
de acasă au un rol primordial. Deoarece acasă ai învățat sau ar 
fi trebuit să înveți aforismul :„ Dacă vrei să nu auzi ce nu-ți 
place nu spune ce-ți place” sau mai pe românește „ce ție nu îți 
place, altuia nu-i face”. Ori  tu auzi mereu ce nu îți place pentru 
că gura ta spune mereu ce îi place (dar nu trebuie). Prologul, 
considerându-l epuizat, trec la conținut. Eu îți înțeleg până la 
un punct disperarea în fapte și vorbe. Ești de 11 ani în funcții 
de stat,  hotărăști destinele unui Neam, ești oglinda internă și 
externă a unei țări, ești etalonul intelectual-politic al unui 
popor, dar încă nu ai cunoscut gustul miraculos al situației de a 
fi ”ales”.  
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Mereu ai fost numit de exponenții puterii la care te-ai 
aliniat, obedient, sau ai pășit în subsolul situației lor moral-
politice (Ministru de Externe, Prim Ministru, și aș zice fără a 
greși că nici ca Președinte al PSD nu ai fost chiar ales ci numit, 
fortuit de tăticul Iliescu, care a accedat  la președinție, la 
puterea întâia în stat). Deci nefiind ales, poporul pe care îl 
reprezinți, adică din cauză că nu are nicio vină de faptul că-l 
reprezinți și în numele lui spui și faci multe vrute și nevrute, 
asta ca să o spun eufemistic. În 2 iulie anul 2004, la 
aniversarea a 500 de ani de la trecerea în neființă a simbolului 
vitejiei neamului românesc, Ștefan cel Mare și sfânt, am fost 
foarte atent la comportamentul tău și al tovarășului Iliescu. 
Probabil complexați de aura Marelui Domn, nu ați catadicsit să 
spuneți mai nimic. Ba tu ai spus o frază referitoare la vitejia 
copiei sabiei Marelui Ștefan, când ai înmânat-o starețului 
mănăstirii Putna.  

Mă așteptam să îngenunchiați în fața Voievodului și să 
rostiți de la nivelul micimii voastre cuvintele potrivite a fi rostite 
în fața unui conducător legendar care a apărat cu brațul, inima 
și mintea, un  pământ pe care azi voi călcați și nu-l onorați, ci-
i  aduceți doar prejudicii materiale și morale. Trăiesc de 10 ani 
în America, determinat să fug de un sistem care l-ai creat și 
condus 11 ani. În paralel cu campania electorală românească 
asist și la campania electorală americană. Și, în America 
campania electorală este o competiție, dar ce competiție!!! Cei 
doi adversari politici au 3 mari argumente cu care se susțin.  
Cine au fost, cine sunt, și cu ce proiecte vin să stimuleze viața 
americanului, să asigure saltul înainte al economiei americane 
și să apere de urgia extremismului invidios, soarta Americii. De 
exemplu,  acum câteva zile, într-un discurs electoral, preșe-
dintele G. W. Bush vine în apărarea adversarului său politic 
John Kerry, în timp ce acesta este atacat de un grup de 
veterani din Vietnam, diminuându-i meritele de luptător în 
Vietnam, afirmând cu fair play:”John Kerry poate fi mândru de 
trecutul său de fost combatant în Vietnam”. Precizez că nu am 
calitatea să apreciez dacă grupul de veterani are sau nu 
dreptate.  

Aduc în antiteză stilul electoral al lui A. Năstase: „Nu mai 
suport să văd obrazul înroșit de palmele jigodiilor”. Jigodiile, 
precizez eu, fiind Stolojan și cu Băsescu, adversarii săi politici 
în campania electorală. Din tabăra adversă, Stolojan spune: 
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„Nu voi răspunde la găleata de lături revărsată de Năstase 
asupra mea”. Și uite așa, din lături în lături se nasc marii 
oameni politici care râvnesc să conducă barcă destinelor 
României pe apele învolburate economice sociale și politice. 
Situația acestei mascarade politico - electorale mă duce cu 
gândul la lupta acerbă a fraților de peste Prut pentru limba 
română - una dintre trăsăturile fundamentale ale identității 
noastre naționale. Sau cum o numește Grigore Vieru: „Limba 
Mamei”.  

Mă întreb, oare limbajul execrabil, golănesc –șmecheresc 
- mârlănesc își trage seva tot din Limba Mamei??? Mă-ndoiesc. 
Și atunci afirm cu toată răspunderea că nici promotorii unui 
astfel de limbaj nu-și au rădăcinile înfipte riguros în trupul Țării. 
Sunt niște șarlatani care-și dispută un os, care de fapt este OS 
din trupul Țării, este soarta unui Neam, este vlaga unui popor 
pe care jefuitorii au epuizat-o pentru încă multă vreme de 
acum înainte. Mă întreb din nou, când A. Năstase afirmă: „ne 
privim seara în oglindă acasă și ne întrebăm dacă am făcut bine 
sau rău” , are puterea să se vadă așa cum este??? Un om 
politic care, împreună cu echipa guvernamentală, a ocrotit, 
încurajat, a promovat corupția în România la nivel de politică 
de stat (vezi în susținerea la Tribunal, spre a-l apăra, a unuia 
dintre delapidatorii naționali -Bivolaru). Spune-mi cu cine te 
însoțești ca să-ți spun cine ești.   Nu în cei 11 ani de înțeleaptă 
și dezinteresată conducere au proliferat marii escroci și jefuitori 
ai României - Temeșan, Hrebenciuc, Jacobov, Vlas, Dinulescu, 
Alexandru Bivolaru, Vântu, Stoica, Mureșan și mulți alții, aflați 
în tot aparatul politic al partidului la putere. Apropos de jafuri: 
îi tot fluturi lui Băsescu et company dosarul flota, ca argument 
de a obține tăcerea și discreditarea lui politică, dar îndrăznesc 
să te întreb, unde a fost dosarul acesta din 1991 până în 2004, 
mai cu osebire în cei 11 ani cât ai fost tu la putere? Unde sunt 
dosarele marilor jefuitori și profitori din anturajul tău politic și 
administrativ?  

Nu doresc să-i mai reamintesc că pătez hârtia, dar sunt 
mulți, foarte mulți în frunte cu cei pe care i-am citat la capitolul 
delapidatorii naționali. Oriunde în lume acești escroci ar plăti 
cel puțin cu libertatea, faptele comise. Dar la noi a devenit un 
eșalon în fruntea căruia este Adrian Năstase pe care cu multă 
îngăduință îl pot numi „tolerantul șef” ca să nu-i zic promotorul.  
Dragă Adriane, îți cer puțină decență. Eu nu-ți sunt adversar 
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politic, ci evadat din raiul creat de tine, și-ți reamintesc că 
periplul tău politic se va încheia curând. Oare așa de puțin te 
respecți tu însuți ca să nu-ți pese cum te vor privi studenții tăi, 
prietenii, familia, cunoscuții, întregul popor român, după ce nu 
vei mai fi decât, poate, un simplu cetățean (în cel mai fericit 
caz). Chiar n-ai învățat nimic din felul în care a fost omagiat 
Reagan, după peste 15 ani de la retragerea sa în afara 
treburilor Țării? Ai văzut cum a fost și este omagiat Ștefan cel 
Mare, după 500 de ani de la moartea sa? Nu crezi că și voi, 
dacă ați fi pus toată capacitatea voastră politică și intelectuală 
în slujba Țării ați fi trăit mai mult și mai bine în viață precum și 
în eternitate decât după această prestație jalnică pe care ați 
avut-o și o mai exercitați în acești ani de tristă amintire. Sunt 
român și în cercurile în care mă învârt, când vine vorba de 
România, vibrez ...dar când vine vorba de conducătorii ei, îmi 
este rușine și nu numai mie! Singurii ambasadori care fac 
imaginea României în lume sunt sportivii de performanță. Toată 
lumea vorbește cu respect și cu admirație de: Nadia, Țiriac, 
Năstase (nu Adrian), Lucescu, Hagi și o întreagă galerie de 
somități sportive. Am vibrat cu emoție când unul din 
videoclipuri în timpul olimpiadei a adus-o de sute de ori în 
memoria lumii pe inegalabila Nadia Comăneci. Cine este 
Năstase, Iliescu, și toată gașcă lor în fața lumii? Conducătorii 
de rușine și pas pe loc ai României??? Nu vă mai făliți cu 
intrarea în NATO și perspectiva UE, că noi știm bine cui se 
datorează acestea. Se datorează sacrificiilor poporului Român și 
al respectului ce-l are România în concertul națiunilor lumii. Voi 
știți că poporul Român este răbdător și iertător. Nu-i puneți mai 
mult la încercare răbdarea și că vă va acorda iertarea. Dar 
lăsați-l odată în pace și în voia Domnului!  

Fie-vă frică și rușine măcar de judecată istoriei, care nu 
iartă pe nimeni. Dixit!!! (Ion Anton, august 2004, Los Angeles, 
California) 

 
„Tot ceea ce se întâmplă în istoria lumii se bazează pe ceva 
spiritual. Dacă acest ceva spiritual este puternic, atunci creează 
istoria lumii. Dacă este slab, atunci îndură istoria lumii.” 
                                           citat din Albert Schweitzer 
„Istoria lumii este progresul în conştiinţa libertăţii.” 

citat din Hegel 
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   CAPITOLUL III. 2. 
REPORTAJE ECCLESIASTICE 

 

CAPIT.III.2.a.-ANIVERSARI RELIGIOASE 
  

1.- IPS Arhiepiscop +Nathaniel. a fost sarbatorit în 
cadrul Protoieriei Pacificului (ROEA) 

(25 de ani de episcopat) 
  

 

La împlinirea celor 25 de ani 
de arhierie (1984-2005), tag-
ma preoţească şi credincioşii 
parohiilor şi misiunilor Epis-
copiei Ortodoxe Române din 
America şi Canada, de la Vatra 
Românească,Grass-Lake/ 
Jackson, Michigan, au hotărât 
să-şi sărbătorească Ierarhul, 
IPS Arhiepiscop Nathaniel, în 
tot timpul anului 2005, cu 
manifestaţii religioase şi soci-
ale coordonate şi organizate  

de fiecare protoierie în parte. 
La sfârşitul săptămânii de la 29-30 octombrie 2005, 

Protopopiatul Pacificului şi-a cinstit Înaltul Ierarh prin slujbe 
religioase, şi întâlniri sociale organizate în cadrul a 3 parohii din 
sudul Californiei, şi anume: Parohia Sfânta Ana, din Pomona; 
Parohia Sfânta Treime, din Los Angeles, şi Parohia Sfânta 
Maria, din Anaheim, California. 
  

Liturghie Arhierească la Parohia Sfânta Ana 
din Pomona 

 
Păstorită de către părintele Cătălin Mitescu PhD, având 

co-pastor pe părintele Andrew Lesko, parohia ortodoxă Sfânta 
Ana din Valea Pomonei a fost prima binecuvântată, în cadrul 
protoieriei noastre, cu prezenţa, şi slujirea Arhierească a 
Înaltului Ierarh sărbătorit, IPS Nathaniel, la sâmbăta morţilor, 
29 octombrie crt. 
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  Însoţit de părintele protopop Constantin Alecse, Vlădica 
Nathaniel a fost întâmpinat, de către preşedintele consiliului 
parohial, la intrarea în capelă, cu tradiţionala pâine şi sare, şi 
de către preotul paroh cu Sf. Cruce şi Sf. Evanghelie. 
Preşedinta reuniunii doamnelor a oferit Înaltului Prelat un 
buchet de flori. 
 

 

      După înveşmântare Înaltul 
Ierarh, înconjurat de preoţi-
mea prezentă a pontificat 
Sfânta şi Dumnezeiasca Litur-
ghie, oferind la sfârşit un emo-
ţionant cuvânt de învăţătură 
duhovnicească. 
    Credincioşii, adunaţi într-un 
număr mare, considerându-se 
faptul că slujirea a avut loc  

într-o zi de lucru, au participat apoi la slujba parastasului (la 
sâmbăta morţilor), oferit în memoria răposatei Daniela Mitescu, 
 mama părintelui Cătălin Mitescu, decedată în ziua precedentă 
slujirii, în amintirea părintelui John Limbeson, fondatorul şi 
primul paroh al bisericii Sfânta Ana,  precum şi în memoria 
tuturor celor răposaţi, foşti credincioşi ai parohiei, şi membrii 
decedaţi ai familiilor enoriaşilor acestei comunităţi. 
  A urmat apoi o agapă frăţească oferită de către parohie 
în cinstea Arhipăstorului sărbătorit, IPS Arhiepiscop Nathaniel, 
în cadrul căreia s-u rostit câteva cuvântări, şi s-a oferit Înaltului 
Oaspete un cadou din partea parohiei. 
 
  Sărbătoarea s-a încheiat cu împărtăşirea arhiereştilor 
binecuvântări tuturor participanţilor, şi intonarea Imnului 
arhieresc Pre Stăpânul... Întru mulţi ani, Stăpâne! 
  
 

„Azi Biserica te chemă cu al său glas, 
Ca să vii la rugăciune-n orice ceas 
Şi s-asculţi slujba cea sfântă, 
În Altar îngerii cântă, lui Iisus, 
Heruvimi cu aripi multe vin de sus.” 

       (Din Imnul Ortodoxiei) 
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Festivităţile din cadrul centrului protoieresc 
Liturghie Arhierească urmată de Banchetul Aniversar, la 

Parohia Sfânta Treime din Los Angeles. 
  
  Duminică 30 octombrie 2005, Înaltul Ierarh Nathaniel a 
fost cinstit de către preoţimea co-slujitoare şi enoriaşii parohiei 
Sfânta Treime, şi câţiva preoţi ai protoieriei, care păstoresc 
biserici şi misiuni româneşti din alte State de pe Coasta 
Pacificului, care au făcut sacrificiile de a fi alături de noi la 
această sărbătoare. 
 

 
Clerici și credincioși, cu Vladica +Nathaniel 

 
  La intrarea în biserică, înainte de orele 10:am, IPS 
Arhiepiscop Nathaniel a fost întâmpinat cu tradiţionala pâine şi 
sare, de către dl Ion Anton, preşedintele consiliului; şi un bu-
chet de flori, de către dna Getta Jercan, preşedinta  reuniunii, 
şi un cuvânt de „bine-aţi venit!”. 
  Părintele paroh Constantin Alecse, protoiereul 
Protopopiatului Pacificului, dimpreună cu ceilalţi 8 preoţi co-
slujitori, l-a întâmpinat pe IPS Sa cu Sfânta Evanghelie si 
Sfânta Cruce, după care întregul alai a purces în mijlocul 
bisericii pentru înveşmântarea Vlădicului şi începerea serviciului 
divin. 
  După înveşmântare, Vlădica Nathaniel a binecuvântat 
întru ipodiacon pe citeţul Panait-Lucian Cufuioti, oferind 
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credincioşilor din biserică un cuvânt de învăţătură despre 
Ierarhia bisericească şi slujirea lui Hristos. 
  În cadrul Sfintei Liturghii arhiereşti, IPS Sa a hirotonit 
întru diacon pe ipodiaconul Narcis Stoica, pe seama parohiei 
Sfânta Ana din Valea Pomonei. 
  IPS Sa Arhiepiscopul Nathaniel a fost înconjurat, în 
cadrul serviciului divin, de următorii clerici co-slujitori: prea 
cucerniciile lor: Constantin Alecse, paroh al bisericii Sf. Treime 
şi protoiereu al Protopopiatului Pacificului; Cătălin Mitescu PhD, 
parohul bisericii Sfânta Ana, din Pomona; Virgil Suciu, ataşat la 
parohia Sf. Ioan Botezătorul, din Phoenix Arizona; Ioan Cătană, 
parohul bisericii Sf. Trei Ierarhi, din Seattle Washington;  Virgil 
Anton, îmbisericit la Sfânta Treime, şi slujitor al capelanatului 
Pogorârea Sf. Duh, din Los Angeles - California;  Andrew Lesko, 
co-pastor al bisericii Sfânta Ana, din Pomona - California; 
William-John (Bill) Clark, din Prescott - Arizona, asociat, şi 
reprezentantul parohiei Sf. Ioan Botezătorul din Phoenix - 
Arizona; Gabriel Bulz, parohul misiunii Nașterea Domnului din 
Albuquerque - New Mexico; nou-hirotonitul diacon Narcis 
Stoica, biserica Sf. Ana din Pomona; şi comunicant în cadrul 
Sfintei Liturghii, pc Gabriel Ashie, pensionat, biserica antiohiană 
Sf. Luca, din Garden Grove - California. 
 

 

        La finele Sfintei Liturghii, 
IPS Arhiepiscopul Nathaniel a 
împărtăşit participanţilor un 
emoţionant cuvânt catehetic. 
        După binecuvântarea cu 
agheasma mare, Înaltul Pre-
lat, preoţimea co-slujitoare şi 
credincioşii participanţi la 
Sfânta Liturghie, s-au strâns  

laolaltă în faţa monumentului din curtea bisericii, care 
reprezintă Icoana Botezului Domnului, unde au imortalizat pe 
peliculă istoricul eveniment. 
  Banchetul oficiat, oferit de parohia Sfânta Treime în 
numele Protoieriei Pacificului, s-a servit în sala mare parohială. 
Au participat cca 200 de persoane. 
  În cadrul banchetului au prezentat prinos de recunoştinţă 
Înaltului Ierarh, la cea de a 25-a aniversare de arhierie 
următorii: protoiereul Constantin Alecse, în numele preoţimii şi 
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credincioşilor parohiilor şi misiunilor Protopopiatului Pacific; dl 
Ion Anton şi dna Getta Jercan, în numele consiliului parohial, şi 
respectiv reuniunii doamnelor bisericii gazdă; prea cucerniciile 
lor William-John Bill Clark, în numele parohiei Sf. Ioan 
Botezătorul din Phoenix, Arizona; Ioan Cătană, în numele 
parohiei Sfinţii Trei Ierarhi din Seattle, Washington; şi Gabriel 
Bulz, parohul misiunii Naşterea Domnului din Albuquerque New 
Mexico. 
Apreciem sacrificiul familiei dlui consul general al României 
Cătălin Ghenea care, a condus maşina, de la San Francisco la 
Los Angeles, timp de 5-6 ore, în dimineaţa acestei zile, pentru 
a fi alături de comunitatea noastră la acest eveniment istoric. 
Un cuvânt de aleasă mulţumită aducem, în numele întregii 
comunităţi, distinsei familii Dwight şi Vera Luchian-Patton, 
proprietarii şi directorii publicaţiei „Clipa”, nu numai pentru 
onoarea ce ne-au făcut-o de a fi prezenţi, în persoană la acest 
eveniment, ci şi pentru anunţarea evenimentului sărbătorit, în 
mai multe numere consecutive ale revistei „Clipa”. 
  Reuniunii doamnelor, organizatorilor banchetului, şi 
tuturor participanţilor, le adresăm un cuvenit cuvânt de 
mulţumire pentru toate sacrificiile făcute. 
Prima parte a banchetului s-a încheiat cu prezentarea unui 
cadou din partea parohiei IPS Sale Arhiepiscopul Nathaniel, şi a 
unei torte „cât roata carului”, pe care scria „Întru Mulţi Ani 
Stăpâne!” la cea de „A 25-a aniversare de arhierie”. 
  ÎPS Sa a adus un părintesc cuvânt de mulţumire 
organizatorilor banchetului, şi s-a rostit apoi rugăciunea de 
mulţumită/încheierea agapei. 
  În cea de a doua partea a banchetului, artiştii locali au 
delectat participanţii cu muzică şi dans până seara târziu. 
  

Vecernie Arhierească                                                                              
la Parohia Sfânta Maria din Anaheim 

  
  În seara zilei de duminică 30 octombrie crt., la orele 
7:00 pm, Vlădica Nathaniel era aşteptat în faţa bisericii Sfânta 
Maria din Anaheim, California, de către parohul locului, pc 
Cornel Avramescu, câţiva preoţi co-slujitori, şi mulţime de 
credincioşi. 
  După tradiţia împământenită, Înaltul Ierarh a fost 
întâmpinat cu tradiţionala pâine şi sare, de către preşedintele 
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consiliului parohial, şi un frumos buchet de flori din partea 
reuniunii doamnelor. 
 

 

Părintele paroh Cornel 
Avramescu a întâmpinat pe 
IPS Sa Arhiepiscopul Nathaniel 
cu Sfânta Evanghelie şi Sfânta 
Cruce. 
  În procesiune, Înaltul 
Ierarh este condus de preo-
ţimea co-slujitoare în mijlocul 
bisericii pentru închinare, în 
intonarea atât de melodică a 
imului arhieresc, şi axionului 
Maicii Domnului. 

După închinare tipiconală, Vlădicul este condus la jilţul 
arhieresc din Biserică, de unde va împărtăşi arhiereştile 
binecuvântări, până în timpul vohodului vecerniei, după care va 
merge în Sfântul Altar, de unde va prezida până la fine 
Vecernia cea Mare, Arhierească. 
  IPS Sa a fost înconjurat în cadrul Vecerniei de către pc 
lor Constantin Alecse, de la biserica Sf. Treime din Los Angeles; 
Cornel Avramescu, parohul bisericii Sf. Maria, biserica gazdă, 
din Anaheim; Simion Poptelecan, de sub jurisdicţia IPS Sale 
Nicolae Condrea (ROAAC),  p. cuv. Ilarion, de la schitul 
mânăstirii Rohia, aflat în vizită în USA, şi nou hirotonitul diacon 
Narcis Stoica, de la parohia Sfânta Ana din Pomona. 
Mai mulţi „copii de altar”, au ajutat în timpul Slujbei Vecerniei. 
La sfârşitul Vecerniei, pc Cornel Avramescu, parohul locului, a 
adresat în numele parohiei un călduros cuvânt de bun venit IPS 
Sale Arhiepiscopului +Nathaniel. 
  IPS Sa Vlădica +Nathaniel a rostit un mişcător cuvânt de 
învăţătură credincioşilor, şi preoţimii co-slujitoare, şi – în 
timpul miruitului – a împărtăşit arhiereşti binecuvântări, 
impresionantului număr de credincioşi participanţi. 
  Încă o notă demnă de menţionat aici este şi faptul că, în 
timpul Slujbei Vecerniei, corul parohiei a oferit o înaltă trăire 
duhovnicească tuturor participanţilor, prin răspunsurile liturgice 
atât de melodice. 
  Vlădica, preoţimea co-slujitoare şi credincioşii, au 
participat apoi, în sala mare parohială la un copios banchet, 
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care s-a încheiat prin câteva cuvântări, şi prezentarea 
Vlădicului cu un cadou, şi a unei gustoase torte, pe care era 
înscrisă urarea „Happy 25th Anniversary to Episcopacy Your 
Eminence Archbishop +Nathaniel”. 
 

 
 

  Seara s-a încheiat în Anaheim, prin cuvântul de 
mulţumită, şi apreciere, din partea IPS Arhiepiscopul Nathaniel. 
In încheiere acestui articol, reflectând asupra evenimentelor 
enumerate mai sus, din Sudul Californiei, de la finele 
săptămânii 29 şi 30 octombrie, 2005, putem declara fără 
păcătuire că s-a înregistrat un bine-meritat succes, în toate 
acţiunile organizate de către Protoieria Pacificului, la cea de a 
25-a Aniversare de Arhierie a Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop 
+Nathaniel Popp.  Întru Mulţi Ani, Stăpâne! – Many Years, O 
Master! 
  

Credinţa cea ortodoxă a lui Iisus, 
Cu şapte Taine curate, cum le-a spus, 
Cine Trupul lui primeşte, 
Cu Iisus se-mpărtăşeşte, dragul meu 
El trăieşte, cu nădejdea-n Dumnezeu. 
                  (Din Imnul Ortodoxiei) 
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2.- A 65-a aniversare a Bisericii Sfânta Treime 
(La moment aniversar!) 

MOTTO: 

"Cine are o Limbă, are o credință. Cine are o credință, are o 
Biserică. Cine are o biserică, are o Țară." 

  
           Aspirația omului către mai bine l-a smuls din pământul 
în care s-a născut și l-a îndreptat spre lumi în care, material să 
se împlinească. La plecare, în bagajul sau a luat cu sine trei 
comori personale, care îl definesc că etnie și ființă umană: 
Limba, Credință și Tradiția. 
  Acestea i-au asigurat identitatea, manifestarea limbii se 
produce prin actul de comunicare cu semenii săi de aceeași 
etnie, tradiția o împlinește în viață de zi cu zi prin trăirea 
obiceiurilor din moși strămoși. Credință însă, că s-o 
săvârșească are nevoie de un loc în care să se întâlnească cu 
Divinitatea. Acest loc l-a lăsat moștenire Fiul lui Dumnezeu, 
Domnul nostru Iisus Hristos și este Biserica. 
 

 

     Oamenii au migrat pe alte 
meleaguri, au fost adoptați de 
alte neamuri, trupește s-au 
împlinit, dar sufletul are 
nevoie de un sprijin spiritual 
pe care îl găsește numai în 
relația cu Dumnezeu. 
       Dragostea lui Dumnezeu 
pentru omenire s-a relevat  

prin trimiterea pe pământ a singurului Sau Fiu pentru 
mântuirea lumii prin pătimire, moarte și Înviere. 
   
Că ne realizăm material și dorim să-i mulțumim Domnului 
pentru împlinirea dorințelor, că nu ne realizăm și mergem să ne 
tânguim aceluiași Mântuitor pentru nereușită noastră, în 
ambele ipostaze mergem în sfânta biserica și-l invocăm pe 
Dumnezeu. 
  Oricâte satisfacții materiale am avea pe pământ sau 
neîmpliniri, nevoia de sinergism cu Sfânta Treime ne cheamă la 
biserica. Aici putem comunica cu Dumnezeu și realizăm că nu 
suntem singuri în univers. Credință noastră nestrămutată în 
Dumnezeu o manifestăm în biserica, pentru că numai ea ne 
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unește cu Dumnezeu și pentru că în ea se află în permanentă 
Hristos, Mântuitorul nostru și Sfântul Duh. 
  De aceea biserica este exonerata de păcatul greșelii, 
fiind stâlpul și temelia adevărului. Credem în biserica deoarece 
numai în ea putem săvârși cele Șapte Taine. Numai prin ea ne 
putem mântui. 
  Nu ne învrednicim de mântuire în afară bisericii, pentru 
că numai biserica, numită trupul tainic al lui Hristos, păstrează 
toate darurile mântuirii. 
  Când Sfinții Părinți, în primele două Sinoade ecumenice 
din anii 325 și 381 de la Niceea și respectiv Constantinopol, au 
formulat Simbolul Credinței, în articolul 9, mărturisesc credință 
noastră în așezământul sfânt întemeiat de Iisus Hristos pentru 
mântuirea noastră, ilustrând și însușirile sfintei biserici. 
 
"Cred într-una sfânta, sobornicească și apostolească biserică".  
 
  Biserica, în cazul nostru biserica ortodoxă, are că scop să 
ajute pe om să se ridice spre Dumnezeu și să împace pe om cu 
întreagă zidire, pe care a tulburat-o prin căderea să în păcat, 
adică să creeze acea armonie dumnezeiască dinainte de 
căderea în păcat, între om și Dumnezeu, între om și restul 
creației. De aceea biserica ortodoxă sfințește toate, bine-
cuvântează cele curate, spală cele întinate, ajută prin sfintele 
taine, prin jertfă liturgică, și prin o suită de rugăciuni și ierurgii 
să se refacă acea armonie din Eden între Dumnezeu și creație. 
Scopul bisericii ortodoxe, prin chemarea să mistică este de a 
coborî cerul pe pământ și pe Dumnezeu în inimile oamenilor. 
  Ea sfințește, binecuvântează și se roagă pentru toți și 
pentru toate. Biserica lupta că fiecare inima de creștin să fie 
comoară de taină a sfintei treimi, iar pământul pe care trăim să 
fie transformat în raiul ceresc. Primele emigrări au fost 
întreprinse la sfârșitul secolului XIX-lea, începutul sec. XX-lea 
de câțiva temerari pionieri ai emigrației. 
  Imediat ce s-au stabilit pe pământul american, odată cu 
asigurarea celor de trebuință, au simțit și nevoia împlinirii 
duhovnicești. Așa se face că la 1904 a fost zidit primul locaș 
ortodox românesc pe teritoriul Statelor Unite, la Cleveland-
Ohio. Odată cu formarea nucleelor comunităților românești s-
au construit o serie de biserici printre care în 1939 și la Los 
Angeles, biserica din Verdugo Rd. cu hramul la Sfânta Treime. 
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 Istoria Imigrației Românești în America 

   
 

Biserica lui Hristos există de 2004 ani, dar așezământul 
fizic al bisericii apostolice din Verdugo Rd. dăinuie numai de 65 
de ani. Este puțin pentru eternitate, dar este mult pentru 
existența noastră. Cât de mult este o demonstrează suită de 
preoți care au slujit la Sfântul Altar în acești 65 de ani. 
 

 

 

  
Bun Venit la Vatra Românească! 

 
  Desigur că, construirea bisericii Sfânta Treime în 1939 
nu a fost decisă într-o zi. 
  Detaliile premergătoare au fost multe și pe o întindere 
largă de timp. Esențial este că un grup de emigranți români cu 
dragoste de Dumnezeu și cu inimile pline de credință au 
hotărât construirea sfântului locaș. 
  Dumnezeu i-a binecuvântat spre păstorirea comunității 
românești la parohia Sfânta Treime, pe preacucernicii preoți: 



CAPIT.III.2.-  REPORTAJE   ECCLESIASTICE                           197 

 
 

Martin Ionescu, Grigore Coste, Victor Bărbulescu, Anchindim 
Ușieru, Richard Grabovschi, iar din 1982 și până azi de P.C. 
Părinte Protopop Constantin Alecse. 
 

 
Pr. Grigore Coste, și Consiliul Parohial 

 
  La instalarea că preot paroh, Părintele Constantin Alecse 
a adresat o simțită scrisoare de suflet comunității românești 
care-și caută mântuirea în biserica Sfânta Treime, încheind 
mesajul cu câteva pătrunzătoare duhovnicești: "Nu se poate 
exprimă în cuvinte omenești, recunoștință și mulțumirea pe 
care eu v-o datorez pentru tot ceea ce ați făcut și în prezent 
faceți pentru biserica. 
  Credeți-mă însă, că Dumnezeu vă v-a răsplăti însutit. De 
aceea mă rog că Bunul Dumnezeu să vă țină în sănătate 
deplină și să va binecuvânteze pe toți, înscriindu-vă numele în 
cartea vieții.". Sunt convins că după 22 de ani de spornică 
păstorire a comunității românești de la biserica Sfânta Treime, 
dacă părintele Constantin Alecse s-ar adresa enoriașilor săi de 
azi, ar folosi aceleași calde cuvinte cu aceleași optimiste 
îndemnuri spre credință, încât fiecare să devenim un secerător 
spornic al lanului bogat de roade, un lucrător activ în via 
Domnului, spre slavă Sfintei Treimi. Concomitent cu 
sărbătorirea aniversării sunt finalizate toate preparativele 
pentru punerea pietrei de temelie a unui nou sfânt locaș 
precum și a unui complex cultural și de locuit în Sunland. 
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  Prezența IPS. +Nathaniel Întâi Stătătorul Episcopiei de la 
Vatra, încununează evenimentul și prilejuiește binecuvântarea 
începerii lucrărilor de zidire, programată pentru Sâmbătă 6 
Noiembrie orele 4:00 P.M., prin oficierea unei slujbe de 
vecernie la locația din Sunland. 
 
  Prin această I.P.S. Arhiepiscop +Nathaniel, pune pecetea 
începerii lucrărilor unui îndrăzneț proiect, spre bucuria împlinirii 
unui vis de 17 ani a unor vrednici enoriași, sprijinitori fervenți 
ai parohiei Sfânta Treime și ai întregii comunități românești. 
Este vorba de familiile: Iosef Oros, Miron Butariu, Miron Bonca, 
John Cepoi, Nick Olar, Traian Pincu, Mircea Popa, Dumitru 
Cocea, Dumitru Bădescu și alții. Dintre aceștia Miron 
Butariu,Traian Pincu, Mircea Popa, Dumitru Cocea, veghează 
din ceruri la bună întocmire a lucrărilor, iar pe pământ se 
bucură prin urmașii lor. 
 

  
Biserica, privire de ansamblu, din curtea 

mică 
Iconostasul bisericii 

( donația dnei Ioana Matei) 

 
  Locul amplasării noului proiect s-a sfințit în 14 Iunie 
2003 afirmându-se ca un eveniment pentru unitatea noastră 
cerească, duhovnicească, ca unitate în Sfânta Treime. 
  Trebuie să înțelegem că noi respirăm în Biserica prezența 
iubitoare a Sfintei Treimi, deoarece toate slujbele ortodoxe se 
săvârșesc în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, deci 
toate sărbătorile, toate sfintele taine, se împlinesc spre slava 
Sfintei Treimi. 
  Deoarece Sfânta noastră Biserica, în care ne căutăm 
mântuire, are hramul de ziua Pogorârii Sfântului Duh, iar acolo 
unde Sfântul Duh este prezent, este întreagă Sfânta Treime, să 
ne rugăm Sfintei Treimi pentru buna reușită a transpunerii în 
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fapt a marelui nostru proiect de construcție spre slavă Tatălui și 
a Fiului și a Sfântului Duh, iar vechiul așezământ să dăinuie 
întru mulți ani. 
Așa să ne ajute Dumnezeu! Ion Anton, Los Angeles 
Preluat din - www.clipă.com/index.html 
(ANUL XIV, November 4, 2004, No. 67) 
 

3.- Al 69-lea Congres 
al Episcopiei Ortodoxe Române din America, 2001 

 
Cu o zi înainte de deschiderea lucrărilor celui de-al 69-

lea Congres al Episcopiei, a avut loc Conferință clerului din 
Episcopia Ortodoxă Română din America. Cu acest prilej, Înalt 
Prea Sfințitul Arhiepiscop Nathaniel a arătat că propune 
dezvoltarea a trei teme majore la acest Congres: ''Starea 
spirituală a parohiilor¦ misiunilor din Episcopie''; ''Chemarea 
misionară și evanghelizarea''; ''nevoia de a lucra pentru 
unitatea Bisericii Ortodoxe în America de Nord''. 
 

 

Vatra Românească:  la unul din Congresele Episcopiei ROEA 

 

Au fost prezentați noii clerici primiți în rândurile 
Episcopiei și s-au discutat probleme legate de pastorația și 
administrația parohiilor și misiunilor. S-a discutat despre 
progresul realizat în dialogul cu reprezentanții Arhiepiscopiei 
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Ortodoxe Române din America și Canada ce ține de Patriarhia 
Română, în perspectiva refacerii unității. Cu această ocazie s-a 
recomandat Consiliului Episcopesc și ulterior Congresului ca, 
Comisia de Dialog să poată discuta oficial în numele Episcopiei 
noastre. 
 

  

Vatra Românească: Instantanee de la Congresele Episcopiei ROEA 

 

Părintele Cornel Todeasa, doctor în Teologie, a prezentat 
un studiu asupra „Pastorației în față morții”, arătând între altele 
că „pentru creștinii ortodocși, moartea reprezintă o trecere din 
viață de aici la viața veșnică”. Disertația, presărată de 
istorioare și anecdote, a fost primită cu un viu interes atât de 
clerici cât și de delegații mireni la Congres (unde a fost 
prezentată ulterior). 

Părintele Anton Frunză a prezentat un studiu cu privire la 
activitatea misionar - evanghelică și situația Misiunilor din 
cadrul Episcopiei noastre. În după amiază aceleiași zile a avut 
loc ședința Consiliului Episcopesc dinaintea Congresului. 
Congresul Episcopiei în anul 2001 a debutat vineri 29 iunie 
2001 la orele 10:00 a.m. cu o slujbă de invocare a Duhului 
Sfânt săvârșită de Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscop +Nathaniel 
ajutat de către Prea Cucernicii Părinți Laurence Lazăr, Remus 
Grama și Remus Bleahu. În prealabil toți delegații la Congres s-
au înregistrat. 

Vlădicul a prezentat oaspeții la Congres: Prea Cuviosul 
Părinte Justin Marchiș și Prea Cucernicul Părinte Nicolae 
Brânzea, din Patriarhia Română, care au vizitat Statele Unite la 
invitația Departamentului de Stat. S-a cântat apoi „Veșnica 
pomenire” pentru vrednicii de pomenire Episcopul +Policarp și 
Arhiepiscopul +Valerian, cât și pentru clericii care s-au mutat la 
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Domnul în cursul anului trecut Pr. John Ivașcu, Pr. Mircea 
Marinescu și Pr. Timotei Popovici. 

A urmat apelul, și constatându-se că un număr de 96 de 
delegați erau prezenți, ședința a fost declarată oficial deschisă. 
Au fost numiți secretarii ședinței și ceilalți funcționari. La 
agenda deja publicată s-a adăugat alegerea laicilor din 
Tribunalul bisericesc și a Consiliului Episcopesc. În ziua de 
sâmbătă, 1 iulie au fost prezenți un număr de 103 delegați. 
Sub președinția Înalt Prea Sfințitului Arhiepiscop +Nathaniel au 
început lucrările Congresului. Vlădicul a îndemnat pe cei 
prezenți să cugete asupra celor trei teme amintite mai sus: 
„Starea spirituală a parohiilor¦ misiunilor din Episcopie”; 
„Chemarea misionară și evanghelizarea”; „nevoia de a lucra 
pentru unitatea Bisericii Ortodoxe în America de Nord”. Înalt 
Prea Sfințitul a subliniat faptul că a reprezentat Episcopia prin 
co-slujire cu ierarhi ai diferitelor jurisdicții reprezentate în 
SCOBA. 

Au urmat prezentarea rapoartelor diferitelor depar-
tamente ale Episcopiei și discuții pe marginea lor. Astfel s-a 
aprobat: acceptarea Parohiei ''Bună Vestire'' din Montreal, 
Quebec, Canada în Episcopie; ca un număr de 6 misiuni să 
devină parohii: „Sf. Mihail și Gavril” din Sacramento, CA; „Sf. 
Cruc” din San Jose, CA; „Sf. Ana„ din Jacksonville, FL; „Buna 
Vestire” din Grand Rapids, MI; „Sf. Mihail și Gavril” din Middle 
Village, NY; „Sf. Andrei” din Mckees Rocks, PA; înființarea 
Mânăstirii de călugări „Înălțarea Domnului” din cadrul Centrului 
„Sf. Andrei” din Detroit, MI 
Din rapoartele prezentate s-a reținut: 

Raportul Departamentului de asistență creștin-caritabilă: 
cei $100,000 colectați pentru Fondul de caritate ai 
Arhiepiscopului au fost investiți cu aprobarea Consiliului 
Episcopesc în stock market și investiția s-a depreciat în urma 
fluctuației marketului. S-a arătat cu acest prilej că numai 2 
protoierii au contribuit în realizarea acestor bani: Michigan și 
Ohio, Western Pensylvania. S-a solicitat ca și celelalte protoierii 
să contribuie la realizarea acestui fond. 

Din discuțiile purtate pe marginea raportului Depar-
tamentului de educație religioasă (prezentat de către P.C. Pr. 
Ian Pac-Urar) s-au desprins următoarele: programul de 
educație religioasă de la Centrul de Studii creștin-ortodoxe „Sf. 
Andrei” nu va debuta în această toamnă; Episcopia nu are un 
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program propriu de educație religioasă - Sunday School - ci 
recomandă folosirea programelor Arhidiocezei grecești sau ale 
OCA. Toți vorbitorii au subliniat necesitatea educației religioase 
în Sunday School și în familie. S-a arătat cã oricât de buni 
profesori ar avea copiii în Sunday School și oricât de bine ar fi 
organizată Sunday School, tot familia - părinții, sunt cei dintâi 
și cei mai importanți profesori de religie ai copiilor. 
  Raportul Departamentului de Misiuni (P.C. Protopop 
Constantin Tofan) și discuțiile purtate pe tema raportului au 
arătat care sunt dificultățile cu care se confruntă preoții 
misionari. S-a arătat, de asemenea, că contribuția tuturor 
parohiilor a fost de numai $1,200 și că, de fapt, fiecare parohie 
este obligată prin rezoluția Congresului de acum 3 ani să 
includă în buget o sumă de bani pentru misiuni. 

Raportul Departamentului de Publicații (P.C. Diacon 
David Oancea) a arătat că se lucrează la tipărirea unei noi cărți 
pentru Sf. Liturghie. Vorbitorii au solicitat tipărirea a două 
cărți: una pentru preoți, mai completă decât cea actuală și alta 
pentru laici, mai simplificată. 

Din raportul Comisiei de relații externe (P.C. Pr. Remus 
Grama) a reieșit că s-a continuat dialogul în vederea unificării 
celor 2 Episcopii Ortodoxe românești din America; se așteaptă 
în acest moment rezultatul alegerilor de Episcop din cealaltă 
Episcopie. 

În ceea ce privește construirea unui Centru administrativ 
și infirmerie pentru taberele de vară de la Vatra, acest lucru nu 
se poate realiza deocamdată în condițiile în care nu există 
decât $90,000 din cei $180,000 necesari. 

Vor trebui, de asemenea, aduse anumite îmbunătățiri 
unor clădiri de la Vatra care nu mai corespund din punct de 
vedere a normelor în vigoare în privința pericolului de incendiu 
până în anul 2002. 

Raporturile Organizațiilor auxiliare ARFORA, Brotherhood 
(Frăția Ortodoxă) și AROY au arătat importantă pe care acestea 
o au pentru întărirea parohiilor și a credinței ortodoxe. 

Au avut loc alegerile pentru Consiliul Episcopesc. Astfel, 
au fost aleși în Consiliul Episcopesc: Clerici: Prea Cucernicii 
Părinți: Leo Copacia, Remus Grama, Laurence Lazăr, Romey 
Rosco, Ian Pac-Urar și supleant, Casian Fetea. Laici: John 
Bujea, George Cantor, Elizabeth Ciocănea, Vasile Gheorghiu, 
George C. Fatsy, Cornelia Merchant, Viorel Nikodin, Vasile 
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Stoicescu, Philip Toconita, Mary Ann Moga Zarb și supleanți 
Peter Bugariu, și Michael Chiriac. Că membri laici ai Tribunalului 
au fost aleși: Dan Chirțu și Adela Price; supleanți Wayne Wright 
și Ilie Nemeș. 

În fiecare zi s-au săvârșit slujbele Sf. Liturghii și a 
Vecerniei, urmate de predici conform programului stabilit de 
Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscop Nathaniel. De asemenea un 
număr de preoți au fost programați pentru spovedanii. 

În ziua de vineri, după slujba Vecerniei a avut loc slujba 
de Te-Deum pentru ziua independenței Statelor Unite. Au 
oficiat Prea Cucernicii Părinți Protoierei Laurence Lazăr, Daniel 
Nenson, Simion Pavel, Viorel Sasu și Pantelimon Stanciu. 

Sâmbătă la orele 17:00 s-au încheiat lucrările 
Congresului Episcopiei pe anul 2001. Duminică a fost oficiată 
Sf. Liturghie Arhierească într-un sobor impresionant de preoți 
(cca 60 la număr), răspunsurile fiind date de corul Parohiei „Sf. 
Treime” din Miramar, Florida, sub conducerea Dr. Adelina 
Strasnei. Cu acest prilej, Părintele Diacon David Oancea a fost 
hirotesit Arhidiacon. 

A urmat un banchet la care au fost prezenți aproximativ 
500 de oaspeți. 

Congresul a fost găzduit în mod deosebit anul acesta de 
către Orthodox Brotherhood of Canada, iar chioșcul a fost 
deservit de Reuniunea Doamnelor de la Parohia „Sf. Cruce” din 
Hermitage, Pennsylvania. 
Ion Anton, Participant 
  

4.- Liantii Unitatii: 
Manifestari culturale 2006 la Sfânta Treime 

  
Aproape sau departe de vatra strămoșească, romanul 

prin construcția lui sufletească, în momentul de Sărbătoare, 
este fericit numai în măsură în care împarte fericirea cu 
confrații săi sau cu alte neamuri. 
Starea afectivă converge spre polul unității, a trăirilor de grup. 
Salbă de Sărbători prilejuită de Nașterea Domnului și preluarea 
ștafetei vremii de un tânăr an, prin jocul hazardului, sunt 
plasate între două Istorice Uniri a fraților de aceeași identitate - 
Unirea Întregirii Neamului de la 1918 și cea de la 24 ianuarie 
1859. 
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  Amândouă fiind împliniri cruciale ale năzuințelor de 
veacuri a celor de-o credință și o limba. Animați de asemenea 
simțăminte entuziaste, după înfăptuirea unității la masă 
tratativelor, urmează o lungă și dificilă cale, aceea a înfăptuirii 
unității sufletești. 
 

 
Corala Ars Carminis 

  În acest sens organizații culturale de masă, Panteonul 
credinței strămoșești - Biserica, ambasadori luminați ai 
neamului, acționează în sensul aducerii fraților în unitatea de 
credință și cultură, pentru că din firele dragostei de glie, să se 
țese trainicul brâu al unității. 
  Un loc de trăire a idealurilor spirituale este Biserica 
indiferent de confesiunea ce o îmbracă. Manifestările culturale 
în diaspora sunt poli de atracție pentru comunități, oricât de 
dispersate ar fi în spațiu. 
  În luna decembrie 2006 ne-a vizitat un grup coral Ars 
Carminis format din 8 tineri talentați și entuziaști. Au concertat 
în zilele de 16 și 17 decembrie, încântând cu glasurile și verva 
lor tinerească, sute de ascultători adunați la Biserica Sfânta 
Treime din Verdugo Rd., parohia P.C.P. Constantin Alecse; la 
Biserica Sf. Maria din Anaheim, păstorită de P.C.P. Cornel 
Avramescu, unde au dat plini de trăire duhovnicească, 
răspunsurile liturgice, după care au susținut un concert de 
colinde românești și internaționale. A urmat o agapă frățească 
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un alt prilej de comuniune. Seară, au concertat la parohia din 
Hollywood păstorită de Arhimandrit Nicodim. 
  Dirijor și solist vocal Siluan Eloi. Mesajul lor a nins în 
sufletele ascultătorilor petale de crin, au semănat la cei care i-
au ascultat prima oară roditoarele semințe ale milenarelor 
tradiții, iar pe cei care au nostalgia mirifică a plaiurilor natale, i-
au transportat în vremurile care au devenit frumoase și scumpe 
amintiri. 
  Din inițiativa părintelui Constantin Alecse, s-au format 
grupuri de colindători care au vestit în multe case bucuria 
Nașterii Mântuitorului. 
  De asemenea, Consiliul Parohial și Reuniunea Doamnelor 
au organizat un banchet, Revelionul 2007, în sala mare 
parohială. 
  S-au depus eforturi deosebite, sacrificându-se chiar 
propria bucurie de a petrece, pentru că cei 170 de compatrioți 
și invitați să se simtă bine. 
  Au făcut această Președinta Consiliul Parohial – d-na 
Livia-Ecaterina Literat, Președinta Reuniunii Doamnelor – d-na 
Getta Jercan, dna Preoteasa Elena Alecse, dl Constantin Jercan, 
d-na Sabina Popescu - rezervații și împreună cu administratorii 
Lenuța și Ioan Cociuban au asigurat decoratul și ambientul 
sălii. 

O contribuție importantă și-au adus fam. Vasile Rotaru, 
Cadia și Predescu - respective dna Mariana Cadia cu fiica și 
nepoata. 
  O notă aparte se cuvine fam Ana și Grigore Birtoc care a 
contractat formația muzicală, au găzduit-o și a fost peste tot- 
la bar, la bucătărie, la servitul invitaților toate făcându-le cu 
altruism și bucurie. 
  Coloana Sonoră a fost susținută de orchestra Rapsodia 
Ardealului, din Chicago. Antrenul a fost pe toate gusturile și 
vârstele. Ne-au purtat pe aripile muzicii: șeful orchestrei - 
Mitică Grigoruț, organist și vocal, Dănuț Lazăr, saxofon, Romică 
Andras, acordeon, iar în avanpost fiind tânăra solistă vocală - 
Lăcrimioara Baboi, aducând prin vocea ei caldă acorduri 
melodice din toate zonele țării - muzică populară, ușoară, 
cântece de petrecere, melodii mai noi sau retro, răscolind în 
fiecare, după vârstă, entuziasm tineresc, dragoste de viață, sau 
fiori nostalgici. 
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  Ritmurile orchestrate au indus în cei de pe ringul de dans 
unduiri mlădioase, picioarele au vorbit ochiului despre firea 
fiecăruia, pașii au fost când de balet, mângâind ringul, când cu 
revărsări de energie tumultoasă, iar mișcarea mâinilor a 
modelat în aer formele grațioase ale Eutherpei. 

Sub impulsul chemării frățești a fost și un grup de 
români basarabeni integrându-se armonios în atmosfera 
sărbătorească. Numesc câțiva: Victoria și Anatol Resmeritza, 
Alexandra și Valeriu Arvat, Victoria, Ecaterina, Mârșa, Rita, 
Liuba. 

Numai ce invitații au spus adio ultimelor imagini din anul 
vechi și întorși spre musafirul așteptat cu mari speranțe și 
încredere, i-au urat entuziaști Bun Venit, cântându-i-se Mulți 
ani trăiască. 
  Anul care a venit marchează și un eveniment major, 
mult așteptat pentru România, revenirea în marea familie a 
Europei, din care fusese izolată de imensul lagăr împrejmuit cu 
sârmă ghimpată de către discipolii diavolului – maleficii 
comuniști. 
  Cu siguranță, că deschiderea ușilor de intrare în 
concertul țărilor civilizație, naște sau ar trebui să nască în 
fiecare român sentimentul unor așteptate gesturi și obligații de 
răspuns primitoarelor gazde. 

Spre dimineață ne despărțim cu credință că spiritul de 
unitate al Neamului a fost din totdeauna fermentul regenerării 
fizice și spirituale. Panteonul credinței ne unește, ne cheamă 
deoarece în el Îl întâlnim pe Dumnezeu, care este IUBIRE, așa 
să ne ajute întru Mulți și fericiți ani.  Ion Anton – Los Angeles 

 
„Arta are una dintre cele mai frumoase identități, 
E activitatea omului de a produce valori estetice, 
E totalitatea operelor ce aparțin acestei activități, 
Și care folosește mijloace de exprimare specifice. 
 
În artă sunt lacrimi ascunse  adânc pentru cuget, 
Arta-i copilul naturii, vedem cu trăsăturile mamei, 
Natura e revelație a lui Dumnezeu, al Lui zâmbet. 
Doamne, miluiește-ne pe noi cu toată forța artei!” 

    Mircea Iordache 
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5.- Vizita PS Sale +Irineu                                                                                          
în Protoieria Pacifica, 2003 

  Din încredințarea Înalt Prea Sfințitului Arhiepiscop 
NATHANIEL,  în luna martie a.c.,  P.S. Sa Episcopul Vicar 
+IRINEU de la Vatra Românească,  a efectuat o vizită în 
parohiile și misiunile Protoieriei Coastei Pacifice,  păstorită de 
P.C. Pr. Constantin Alecse. 
  
Parohiile din statele: Washington, Oregon și Arizona, urează 
„Bun Venit” noului Părinte Duhovnicesc 

  

  

Sfințirea Bisericii Ortodoxe Române din Portland, Oregon 

 

  Începând cu data de 24 ianuarie 2003, din încredințarea 
Înalt Prea Sfințitului Arhiepiscop +Nathaniel, Prea Sfințitul 
Episcop - Vicar +Irineu a efectuat o rodnică vizită în parohiile 
Episcopiei noastre din statele Washington, Oregon și 
Arizona.  Ca întotdeauna prezența unui ierarh într-o parohie 
este un prilej de bucurie și sărbătoare pentru comunitatea 
locală a credincioșilor, și această vizită arhierească a fost 
așteptată cu nerăbdare și în atmosfera festivă de către preoții 
și credincioșii locului. 
  Prea Sfințitul Episcop, însoțit de Prea Cuviosul Părinte 
Ierodiacon Sebastian, au sosit la Portland, unde au fost 
întâmpinați la aeroport de către PC Părinte Romulus Barr, PC 
Părinte Vasile Muntean și de reprezentanți ai consiliilor 
parohiale.  Înconjurat de preoți și diaconi, a două zi, sâmbătă, 
25 ianuarie, Prea Sfinția Sa a slujit slujba Vecerniei Mari de 
sâmbătă seara la Parohia Sfânta Maria după care a rostit 
cuvânt de învățătură și îndrumare sufletească pentru mulțimea 
de credincioși prezența.  
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Sfințirea Bisericii Ortodoxe Române din Portland, Oregon 

 
 Prea Sfinția Sa a încurajat pe cei prezenți să fie exemple 
creștine, demne de urmat, mai buni și iertători că oameni în 
această lume plină de ispite și încercări.  La sfârșitul slujbei, în 
sunetul clopotelor și al cântării imnului arhieresc, Prea Sfinția 
Să ieșind din locașul de rugăciune, binecuvântând credincioșii, 
a fost condus de către preotul paroh PC Romulus Barr la sala 
socială unde a fost pregătită o agapă creștinească pentru cei 
prezenți în cinstea ierarhului oaspete. 
  Luându-și rămas bun și mulțumind tuturor pentru 
frumoasa primire și găzduire în această parohie, Prea Sfințitul 
+Irineu a continuat drumul vizitelor sale pastorale, poposind la 
cea de-a doua parohie din zonă, Biserica Pogorârea Duhului 
Sfânt din Oregon City, păstorită de către PC Părinte Vasile 
Muntean.  Duminică dimineață, 26 ianuarie, Vlădica Irineu, a 
fost întâmpinat la intrarea noului locaș de rugăciune al 
comunității de către Părintele Paroh Vasile Muntean, urându-i 
„Bun Venit” oaspetelui.  Sfânta Liturghie Arhierească a fost 
slujită de către Prea Sfinția Sa, înconjurat de preotul paroh și 
ierodiaconul Sebastian.  În cadrul Sfintei Liturghii, cu ocazia 
împlinirii a 16 ani de la trecerea la cele veșnice a vrednicului 
arhiereu +Valerian, Prea Sfinția Sa a rostit un trisaghion și 
rugăciuni de pomenire pentru cel ce a fost vrednicul ierarh, 
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Arhiepiscopul +Valerian, părinte sufletesc al acestei Episcopii 
de peste 30 de ani. În încheierea sfintei slujbe, ierarhul a rostit 
un cuvânt de învățătură și a felicitat preotul paroh, consiliul 
parohial și credincioșii pentru frumoasă realizare în construirea 
noii biserici, care reprezintă credința și dragostea lor față de 
Bunul Dumnezeu și de neam.  Consiliul Parohial a oferit mai 
apoi o masă bogată cu ocazia vizitei înaltului oaspete. 

Luni, 27 ianuarie, Prea Sfinția Sa a avut o întâlnire cu 
consiliul parohial al Bisericii Pogorârea Duhului Sfânt, unde au 
fost discutate probleme în legătură cu lucrările de finalizare ale 
bisericii și de construire a unei săli sociale.  Vlădicul a încurajat 
membrii consiliului parohial să fie exemple demne de urmat 
tuturor credincioșilor, prin a dovedi corectitudine, înțelegere și 
colaborare pentru bunul mers al Bisericii pe acest continent. 
  Pe durata șederii Prea Sfinției Sale în această zona, au 
fost vizitate unele locașuri de cult și mănăstiri: Mănăstirea de 
călugări benedictină „Sfântul Înger” și mănăstirea Româno - 
Catolică de maici „La Grotte”.  Acestea fiind centre de 
spiritualitate pentru comunitatea creștină din această zonă. 
  În ajunul praznicului Sfinților Trei Ierarhi, Prea Sfinția Sa 
a slujit slujba privegherii cu litie, la Misiunea cu același nume 
din Seattle, Washington, cu ocazia sărbătoririi hramului.  Iar în 
însuși ziua praznicului, Prea Sfințitul Episcop a slujit Sfânta 
Liturghie Arhierească fiind înconjurat de preotul paroh PC 
Părinte Ioan Catană, PC Părinte Ioan Andrișoaia, care a venit 
de la Vancouver pentru această ocazie și PC Părinte Vadim, 
parohul Bisericii Rusești, unde Misiunea ține sfintele slujbe, și 
PC Ierodiacon Sebastian.  Cu această ocazie, rostind cuvânt de 
învățătură, Prea Sfinția Sa a scos în evidență importantă celor 
Trei Stâlpi ai Ortodoxiei și rolul lor în lumea creștină ca 
învățători ai Bisericii și ce exemple de urmat sunt pentru 
misionarismul creștin ortodox din acest continent.  La sfârșitul 
sfintelor slujbe misiunea a oferit un banchet tuturor oaspeților 
cu ocazia hramului.  Spre seara aceleiași zile, Prea Sfințitul 
+Irineu a avut o întâlnire cu o parte din membrii consiliului 
parohial la reședința familiei Nick Mureșan, care s-a dovedit a fi 
o gazdă tradițional românească față de înaltul oaspete. 
 
     "Credința în Hristos este esența vieții omului. Vă dați seama 
că, dacă pentru o clipă Dumnezeu nu ar fi în viața noastră, 
toate ar fi fără un scop, fără un rost."- (Dr. Ștefan Mindea) 
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Vizita arhierească a Prea Sfințitului Irineu  
în Phoeniza, Arizona 
 

 

       Vizita arhierească a Prea 
Sfinției Sale a luat sfârșit în 
această zona de nord a țării și 
în ziua de 31 ianuarie, vlădică 
s-a îndreptat spre sud unde a 
poposit la parohiile din statul 
Arizona.  Ajungând în zona 
deșertului, a fost întâmpinat 
de către cler și credincioși cu 
mare bucurie.  

  Primul popas, în ziua de 1 februarie, l-a făcut la misiunea 
Sfânta Cuvioasă Paraschiva din Phoenix, unde alături de 
părintele paroh PC Vasile Pârâu și clerul din zonă, Prea Sfinția 
Sa a slujit slujba privegherii cu litie pentru praznicul împărătesc 
Întâmpinarea Domnului.  La sfârșitul slujbei, după împărțirea 
litiei și miruirea credincioșilor, Prea Sfințitul Episcop Irineu, a 
rostit un frumos cuvânt de suflet și mulțumire gazdelor. 
 

 

Phoenix, AZ:  Pr. Protopop 
Constantin Alecse la o întâlnire cu 

membrii consiliului parohial al 
bisericii Sf. Ioan Botezătorul 

 

      În însăși ziua marelui 
praznic..al….Întâmpinării 
Domnului, la 2 februarie, 
Prea Sfințitul Episcop a slujit 
Sfânta Liturghie la Biserica 
Sfântul Ioan Botezătorul din 
Glendale, Arizona, fiind în-
conjurat de un sobor de 
preoți format din preotul 
paroh PC Gheorghe Libotean, 
PC Virgil Suciu, PC Filimon 
Bărbos, PC Vasile Pârâu și 
Ierodiaconul - Sebastian.  
 Răspunsurile la Sfânta  

Liturghie au fost date de noul înființat cor bărbătesc, condus de 
către Părintele Arhidiacon Dan Ungureanu.  Sărbătoarea s-a 
încheiat cu un banchet festiv și un program folcloric ardelenesc 
oferit de către talentații artiști ai acestei parohii. 
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   Pe durata șederii, gazdele au oferit o scurtă vizită 
oaspetelui la minunatele locuri turistice de atracție și de 
spiritualitate din această zonă.  În sunet de clopot, Prea Sfinția 
Sa Episcopul +Irineu, a fost întâmpinat la Mănăstirea 
Grecească Sfântul Antonie cel Mare din deșertul Arizonei, de 
către Părintele Stareț Prea Cuviosul Paisios.  Ierarhul și alaiul 
sau au fost conduși în biserica mare a mănăstirii unde s-au 
închinat la Sfântul Altar și la raclele cu sfinte moaște, după care 
a efectuat un mic tur în cadrul mănăstirii întreținând convorbiri 
cu viețuitorii acestei sfinte mănăstiri.  În după amiază aceleiași 
zile, sub duiosul sunet al clopotelor din deșert, ierarhul și-a luat 
rămas bun de la Stareț și viețuitorii mănăstirii, mulțumindu-le 
pentru primire și promițând o reîntoarcere într-un viitor 
apropiat. Întorcându-se la centrul eparhial de la Vatra 
Românească, Prea Sfințitul +Irineu, a prezentat Înalt Prea 
Sfințitului Arhiepiscop +Nathaniel, cu mulțumire realizările 
constatate în parohiile și misiunile vizitate.  Cu nădejdea că 
această vizită pastorală a fost de folos, zidirea duhovnicească și 
întărirea Bisericii noastre Ortodoxe din America, rugăm pe 
Bunul Dumnezeu să binecuvânteze dragostea și bunătatea 
tuturor preoților și credincioșilor care au primit cu multă 
bucurie și ospitalitate pe Prea Sfințitul Episcop +Irineu, în 
prima sa vizită pastorală din această zona. 
  Întru mulți și rodnici ani de slujire sfânta, Prea Sfințite 
Stăpâne! 
  
Parohia Sfânta Maria din Anaheim 

  
  Duminică 23 Martie crt.,  P.S. Sa,  împreună cu un sobor 
de preoți și diaconi a pontificat Arhierească Liturghie la Parohia 
Sfânta Maria din Anaheim,  păstorită de P.C. Pr. Cornel 
Avramescu. 

Un număr impresionant de credincioși (peste 250) veniți 
de la mai multe parohii,  au ținut să-l întâmpine pe Înaltul 
Prelat cu tradiționalul colac din pâine și cu sare și să asiste la 
Sfânta Liturghie îndestulându-se cu folositoare cuvinte de 
învățătură duhovnicească. 
  La predică,  după pericopa evanghelică,  cu cuvinte 
calde,  blânde, a insistat pe necesitatea manifestării dragostei, 
iubirii aproapelui, înfăptuirii faptelor bune ca sentiment 
creștinesc comunitar, în toate acțiunile noastre. 
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  Ca viața noastră să fie duhovnicească, este necesar să 
împlinim câteva precepte: 

- să începem ziua cu Dumnezeu în suflet și s-o încheiem cu 
Dumnezeu, slăvindu-L; 

- să fim prezenți la biserică pentru trăirea sfintei liturghii și 
participarea activă la viața comunitară; 

- să căutăm zilnic cuvântul lui Dumnezeu; 

- să ne curățim de păcate prin post și rugăciune, spovedanie și 
împărtășanie; 
 

 

Sfintele Paști: Vlădica +Irineu și 
preoți ai Protoieriei Coastei Pacifice 

 

Un cuvânt ales a avut 
P.S. Sa pentru grija cu care 
trebuie să îndrumăm și să 
ocrotim copiii în spirit de 
dragoste pentru Dumnezeu, 
de biserică, de credința 
strămoșească, altoită atât de 
fericit pe primitorul pământ 
american, pentru valorile 
umane, pace și binevoire. Ca 
viitori credincioși adulți,  au 
misiunea sfânta de a transmite  

 generațiilor viitoare cuvântul Sfintei Scripturi.  
  Hramul bisericii fiind cu numele Preafericitei Maici a 
Mântuitorului Hristos, P.S. Sa a înălțat cuvinte alese, de 
venerație , Potirului Nesecat prin care Dumnezeu a coborât pe 
Pământ, prin lucrarea Duhului Sfânt, pe Unicul Său Fiu, să ne 
mântuiască și să avem viață din belșug. 
   Cerul și Pământul se înfrățesc în laude și cântări, prea-
mărind-o pe aceea care s-a învrednicit a fi Maică a lui Hristos - 
Dumnezeu, Cel venit în lume, la plinirea vremii, pentru izbă-
virea neamului omenesc din robia păcatului și a morții. 
  Un mare număr de credincioși, dintre care mulți copii, au 
primit Sfânta Cuminecătură. 
  Ca un semn de prețuire pentru osteneala depusă și un 
îndemn la și mai multă râvnă viitoare întru împlinirea misiunii 
de păstorire a credincioșilor P.S.Sa +IRINEU, a înmânat 
gramate părintelui paroh Cornel Avramescu, corului parohial 
prin Doamna preoteasa Eugenia Avramescu, Comitetului de 
Doamne prin Doamna Ioana McKey și Consiliului Parohial prin 
Domnul Șerban Calciu. 
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Vlădica Irineu, și clericii ROEA, la Anaheim 

  Părintele paroh Cornel Avramescu a adresat un cald 
cuvânt de bun-venit Înaltului Oaspete, și-a manifestat bucuria 
pentru numeroasa prezență creștină la Sfânta Liturghie, 
exprimându-și satisfacția că Sfântul Lăcaș care este rodul 
ostenelii personale și a multora dintre enoriașii prezenți, adună 
la sânul său duminecă de duminecă, mulți credincioși flămânzi 
de cuvântul lui Dumnezeu. 
 

  Vizita din Anaheim s-a încheiat cu o frumoasă agapă, cu 
o numeroasă participare. 
  În timpul agapei Vlădică Irineu s-a întreținut cu 
participanții, pentru fiecare având un cuvânt de învățătură, de 
mângâiere și un îndemn la râvna susținută în credință. 
  Întrucât atât Părintele C Avramescu cât și Doamna 
preoteasa E. Avramescu, printr-o fericită coincidență, în luna 
martie își sărbătoresc ziua de naștere, P.S. Sa Episcopul 
+IRINEU, a adresat alese cuvinte de felicitare, cu urări de 
rodnicie în Via Domnului și o viață lungă închinată slujirii lui 
Dumnezeu în folosul întregii comunități. 
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La noua locație a Bisericii  „Sfânta Treime” din Sunland 
  
  Luni 23 martie crt., înainte de a se deplasa la Clearmont 
(Pomona), spre a oficia Slujba Vecerniei, însoţit de Părintele 
Protopop Alecse, şi de cei 2 diaconi, PS Sa +Irineu a vizitat, şi 
a admirat locaţia din Sunland, unde se construieşte noua 
Biserică Sfânta Treime. 
 

 
2003 - Vizită la Catedrala Greacă 

Sfânta Sofia: Vlădica +Irineu, 
ieromon. Mihail, teologul Dan 

Hoarste și pr. C. Alecse 
 

„Aici, parcă mă simt 
acasă, la Făgăraş” – a afirmat 
cu emoţie Vlădica Irineu. 
   Deşi îmbrăcat în sutană, 
PS Sa a insistat să meargă 
prin iarba crescută până la 
brâu, până la Sfânta Cruce, 
plantată la mijlocul dealului 
acum aproape 14 ani (iunie 
1989), la a 50-a aniversare a 
bisericii, de către Înaltul 
Arhiepiscop +Nathaniel, cu 
ocazia sfinţirii locului. Aici, 
Vlădica a înălţat o rugăciune, 

pentru spor duhovnicesc, şi binecuvântare în urcuşul greu ce-l 
vom avea în cale, construirea noii biserici şi a edificiilor 
parohiale. O plimbare de vreo 2 mile, pe creasta proprietăţii, şi 
barajul primăriei (de cca 4 mile lungime), ce-ţi oferă o 
privelişte a oraşului, de 360 grade vedere, a fost mai mult 
decât bine-venită. 
  Tot în această zi, Vlădica a vizitat scena istorică a 
„Crucificării şi Învierii”, un unicat în toată lumea, din muzeul 
Parcului Memorial Forest Lawn, din Glendale; precum şi un tour 
de orizont, mai ales pentru tinerii diaconi Sebastian şi Iustin, a 
istoricului “Hollywood”, cu bulevardul stelelor. 
 
  "Intrând în Biserică, leapădă mintea ta şi vei deveni 
înţelept cu adevărat; leapădă lucrarea voii tale şi vei începe să 
lucrezi cu adevărat; leapădă-te de tine însuţi şi vei deveni cu 
adevărat propriul stăpân. Ah, de-ar pricepe lumea 
înţelepciunea asta!" - Sfântul Teofan Zăvorâtul 1815 - 1891 
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Pomona Valley 
 
  Însoţit de Părintele Protopop, de diaconul Vasile 
Şimonca, de la Sfânta Treime, şi cei 2 diaconi însoţitori, PS 
Episcop +Irineu s-a deplasat în localitatea Clearmont 
(Pomona), spre a săvârşi Slujba Vecerniei la parohia Ortodoxă 
Sfânta Ana. 
 

  
 
Ajuns în localitate în jurul orelor 6:30 pm., după înveşmântare 
într-una din încăperile special amenajate în acest scop de 
biserica gazdă, PS Episcop +Nathaniel a purces în procesiune 
spre intrarea în capelă.  
 

  
 
  Din soborul clerului co-slujitor au făcut parte Cucerniciile 
Lor: Arhimandritul Peter (Pantheleimon) Costarakis, parohul 
Bisericii Ortodoxe Greceşti „St. Elijah” din San Bernardino, 
Protopopul Constantin Alecse, dr. Cătălin Mitescu, parohul 
locului, Andrew Lesko (asociat), şi diaconii Vasile Şimonca, 
Sebastian şi Iustin (însoţitorii Vlădicului), şi inginerul Narcis 
Stoica, care avea să fie hirotesit întru această seară întru 
ipodiacon. 
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  Dna Victoria Ursa, preşedinte, în numele Consiliului 
Parohial, l-a întâmpinat pe Înaltul Prelat cu tradiţionala pâine şi 
sare, iar parohul locului, dr. Cătălin Mitescu, cu Sfânta 
Evanghelie şi Cruce. 
 

 
Parohul Cătălin Mitescu și acoliții 

săi în timpul Sfintei Liturghii 
 

      Întreaga slujbă s-a oficiat 
în limba Engleză. La finele 
Vecerniei, Vlădica Irineu a 
sfinţit nou-confecţionatul ico-
nostas, şi a hirotesit întru ipo-
diacon pe dl inginer Narcis 
Stoica. 
     Vlădica Irineu a împărtăşit 
apoi participanţilor un mişcă-
tor cuvânt de învăţătură, şi 
încurajare spre creştere du-
hovnicească şi numerică. 

  
  În încheiere, Vlădica Irineu a mulțumit co-slujitorilor, cu 
referinţă specială la Arhimandritul Peter (Pantheleimon) 
Costarakis, parohul Bisericii Ortodoxe Greceşti „St. Elijah” din 
San Bernardino, menţionând faptul că PS Sa a fost hirotesit în 
Arhimandrit de însuşi Patriarhul Ecumenic. 
  A mulțumit apoi parohienilor pentru frumoasa primire, 
oferindu-le în dar o frumoasă icoană, iar preotului slujitor, 
Părintelui Cătălin, i-a oferit Gramata Episcopală şi Crucea 
Episcopului +Irineu. 
  Binecuvântata seară s-a încheiat cu o cină, oferită de 
parohie, cu bucate de post. 
  
La Parohia Sfânta Treime din Los Angeles 

  
Seria vizitelor a continuat marți, 25 martie crt., la 

Parohia Sfânta Treime din Verdugo Rd., Los Angeles,  păstorită 
de P.C. Pr. Protopop Constantin Alecse, prin grija căruia s-au 
împlinit și cele de cuviință vizitei. 
  Fiind Marele Praznic al Bunei Vestiri, P.S. Sa +IRINEU, 
împreună cu un impresionant sobor de preoți și diaconi din 
protoieria Coastei Pacifice a pontificat arhierească liturghie. Din 
soborul co-slujitor, alături de Înaltul Prelat, au făcut parte:  Pr. 
Dănuț Pălănceanu (Las Vegas,  NV), Pr. Bill Clark (Los 
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Angeles,  CA,  capela "Sf.Treime",  hirotesit duhovnic în cadrul 
Sfintei Liturghii praznicale,  din această zi), Pr. Constantin 
Alecse (Los Angeles,  protopop,  biserica gazdă),  Pr. Cătălin 
Mitescu (Pomona),  Pr. Silviu Vasilie (Palm Springs),  Pr. Virgil 
Anton (San Diego), Diaconul Iustin (însoțitor al PS 
Sale),  Diaconul Sebastian (însoțitor al PS Sale),   Diaconul 
Vasile Șimonca (Los Angeles),  Ipodiacon dr. Iosif Răzvan Bena 
(hirotesit în cadrul serviciului praznical), Ipodiacon Narcis 
Stoica (Pomona),  Ipodiaconul Liviu Constantinescu (Los 
Angeles), Citeţii Gabriel Vamvulescu şi  Irinel Dumitrașcu (Los 
Angeles). La finele Sfintei Liturghii a sosit, după ce slujiseră în 
propria-I parohie, și Pr. Cornel Avramescu (Anaheim, CA), 
 

  

ROEA - Ședință de protopopiat (P.C.P) Ședință de protoierie cu Vlădica 
+Irineu 

 
Sfintele Paști: Vlădica +Irineu și clerici ai Protoieriei C.P. 
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 Cu toate că Marele Praznic a căzut în cursul săptămânii, 
biserica a fost plină cu credincioși dornici să-l întâmpine pe 
Înaltul Ierarh și să participe la arhierească slujba. 
 

 

Vlădica +Irineu și credincioșii Bisericii Sf. Treime 

 

  Preasfinția Sa Episcopul +IRINEU, a fost întâmpinat cu 
tradiționalul colac de pâine și sare și cu minunate flori de către: 
Doamna Emilia Tatu, președinta Consiliului Parohial, domnul 
Constantin Jercan, vicepreședinte, doamna Getta Jercan, 
președinta Reuniunii de doamne, doamna preoteasa Elena 
Alecse și doamna Preoteasa Luminița Pălănceanu, precum și 
mulți membri ai auxiliarelor parohiale. 

După înveșmântare, Vlădică +Irineu a binecuvântat întru 
ipodiacon pe citețul bisericii Sf. Treime, Răzvan Bena. Sfânta 
Liturghie a fost un prilej de înălțare spirituală și trăire 
duhovnicească. Răspunsurile liturgice au fost date de vocile de 
excepție care sunt: Domnii Gabriel Vamvulescu şi Irinel 
Dumitrașcu, la care s-a adăugat vocea ipodiaconului Răzvan 
Bena. În cuvântul său P.S. Episcop Vicar +IRINEU Duvlea, a 
împărtășit celor prezenți binecuvântările și purtarea de grijă a 
Înalt Prea Sfințitului Arhiepiscop +NATHANIEL, asigurându-ne 
că-l va informa asupra vieții comunitare și duhovnicești din 
protoierie. Despre Praznicul Bunei Vestiri, Vlădică a arătat că 
Biserica Ortodoxă cinstește cu aleasă bucurie și cuvenită 



CAPIT.III.2.-  REPORTAJE   ECCLESIASTICE                           219 

 
 

evlavie închinată Sfintei Fecioare Maria, Născătoarea de 
Dumnezeu. 
  Îngerii se bucură împreună cu oamenii și cele de jos cu 
cele de Sus prăznuiesc taină cea din veac ascunsă, întruparea 
de la Sfântul Duh  a Fiului lui Dumnezeu în pântecele preacurat 
al Sfintei Fecioare. Astăzi prăznuim intrarea Arhanghelului 
Gavriil la Fecioara Maria,  întâmpinând-o cu cuvintele transmise 
peste veacuri: "Bucură-te ceea ce ești plină de dar, Marie, 
Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei." 
Copleșită de această mare cinste Fecioara spune cu emoție 
adâncă: "Fie mie după cuvântul tău." 

  Se cuvine că într-o zi ca aceasta să devenim și noi 
vestitori ai vieții celei noi, ai bunei-voiri între oameni, ai iertării 
și ai păcii prin Buna Vestire venită în lume. 
  Pentru că parcurgem Marele Post al Paștelui, P.S. Sa 
+IRINEU a atras atenția că Biserica , însemnând comuniunea 
credincioșilor,  aceștia să participe cu râvnă ca păstrători de 
sfințenie, postul fiind un timp al înălțării noastre spirituale al 
pregătirii duhovnicești, al despătimirii de păcate, de mani-
festare a dragostei față de aproapele, al iertării, al mărturisirii 
păcatelor, al primirii Sfintei Taine a împărtășaniei, pentru a-L 
primi cu sufletul curat pe Domnul nostru Iisus Hristos, care a 
pătimit pentru noi, a murit, S-a îngropat și a înviat din morți 
dându-ne nouă viață veșnică. La rugăciunea amvonului, înainte 
de binecuvântarea finală, P.S. Sa a înduhovnicit proaspătul 
hirotonit întru preot, PC Pr. John Clark, de la capela parohiei 
Sfânta Treime. 
  Și cu această ocazie, P.S. Sa +IRINEU a înmânat 
gramate de apreciere pentru activități pastorale desfăşurate, 
unora dintre clericii co-slujitori. 
  A urmat slujba parastasului în memoria ctitorilor şi 
binefăcătorilor parohiei Sfânta Treime, în memoria eroilor 
basarabeni, făuritori ai unirii Basarabiei cu Patria Mamă 
(eveniment naţional sărbătorit în această zi de către parohia 
gazdă), şi în memoria răposaţilor familiilor Ion Anton, şi Pr. 
Virgil Anton, care au ridicat pomenire anuală întru această zi. 
  După Sfânta Liturghie, slujba parastasului și bine-
cuvântarea arhierească, a urmat o masă comunitară, şi  un 
cuvânt aniversar susținut cu competență și o înalta trăire 
patriotică de Domnul Nicolae Rusu, comemorând Unirea 
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Basarabiei prin voința națională cu Patria Mama, România, în 
momente de mare cumpăna socială și politică, internațională. 
  Latura artistică i-a aparținut românului din Basarabia, 
artistul emerit Anatol Resmeritza, care prin câteva cântece ne-
a picurat în suflete mărgăritare de dragoste de Ţară, de frați și 
de împlinirea aspirației de unire cu Ţara, pentru refacerea 
întregului, care este România. Momentul s-a imortalizat cu 
executarea de fotografii de enoriașii doritori. 
 
Vizită la parohia din staţiunea balneară Palm Springs 
 

 

    Biserica Sfinților Arhangheli 
Mihail și Gavril, Palm Springs, 
CA - PC Preot dr. Ioan Cozma 
este parohul bisericii, iar co-
slujitor PC Preot Silviu Vasile 
(pensionar). Duminica, 2 mar-
tie 2014, parohia a ținut 
adunarea generala a parohiei  

prezidată de protoiereu, Fr. Constantin Alecse. 
 

  
 
Vizite ierarhice: parohia a fost onorată de vizita Eminenței Sale 
în perioada 6-8 noiembrie 2013. Vineri 8 noiembrie, de 
sărbătoarea Sfinților Mihail si Gavril, Eminența Sa a slujit 
Sfânta Liturghie, urmată de o masă festivă oferită de parohie. 
  Conferința preoților Protoieriei Coastei Pacifice – relatare 
separată în articolul următor al revistei Palm Springs 

  Spre seara zilei de marţi, 25 martie crt., după încheierea 
prăznuirii Bunei Vestiri în cadrul parohiei Sfânta Treime din Los 
Angeles, anturajul PS Sale Episcopul +Irineu, din care au făcut 
parte şi cei doi diaconi însoţitori, şi-a continuat itinerariul 
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pastoral în sudul Californiei, în staţiunea balneară Palm 
Springs. 
 

 

 

  Părintele Silviu Vasilie, parohul Bisericii Ortodoxe 
Române „Sfinţii Arhangheli” din localitate, şi dl Ioan Sighiartău, 
care a împlinit vocaţia de „şoferul Vlădicului”, l-au escortat pe 
Înaltul Prelat la noua destinaţie. 
  De fapt, localitatea Palm Springs era cunoscută Înaltului 
Prelat, de mai mulţi ani, mai bine zis de vreo 10 ani, când – 
fiind încă stareţ la Sâmbăta – a fost invitat de tânărul teolog 
Eugen Rusu ca să participe la ceremonia hirotonirii sale întru 
preot pe seama parohiei din Palm Springs. 
  Ajuns în plină seară în Palm Springs, ce altceva era de 
făcut acolo, la acea oră decât să cineze a doua oară, după 2 
ore de condus. Familia Părintelui Silviu Vasilie s-a pregătit în 
acest sens, cu multă cuviinţă. 
  A doua zi, miercuri 26 martie crt., ziua s-a început cu 
micul dejun  şi o scurtă vizită într-o altă staţiune pitorească Big 
Bear Lakes. 
  La orele 6:30 pm., reîntors în Palm Springs, PS +Irineu, 
este întâmpinat, înainte de începerea Slujbei de Vecernie, de 
către enoriaşii parohiei Sfinţii Arhangheli, din localitate. 
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  Părintele Paroh îl întâmpină pe Înaltul Ierarh cu Sf. 
Evanghelie şi Cruce; dl Pompiliu Ivan, preşedintele Consiliului, 
oferă Vlădicului tradiţionala pâine şi sare, iar tânărul Andrei 
Vasilie (nepotul părintelui), în numele tinerilor, oferă Prea 
Sfinţitului un buchet de flori. 
  Vecernia a fost prezidată de către PS +Irineu, ajutat de 
părintele Paroh Silviu Vasilie, şi de diaconul Iustin.  Răspun-
surile stranei au fost date de părintele diacon Sebastian. Au 
participat cca 40-50 de credincioşi, însetaţi a asculta cuvânt 
duhovnicesc din partea Ierarhului, care în Cuvântul Său, a adus 
cuvenita proslăvire Măicuţei Domnului, a cărei Prăznuire se 
făcuse cu o zi înainte (Sărbătoarea Bunei Vestiri). A urmat apoi 
o masă copioasă, oferită în sala parohială, de către membrii 
Consiliului şi Reuniunii de Doamne. 
  A doua zi, joi 27 martie crt.,  înainte de a se îndrepta 
spre San Diego, Părintele Episcop a făcut o vizită d-lui Aurel 
Vlaicu, încapacitat la reședinţa sa, unul din fondatorii acestei 
parohii. De asemenea a vizitat şi casa pentru „vârstnici şi 
neajutoraţi”, pe care o conduce cu atâta competenţă şi dăruire 
de sine distinsă familie Ioan şi Cornelia Sighiartău. 
  
Misiunii Înălțarea Sfintei Cruci din San Diego 

  

 

Sâmbătă 29 Martie P.S. 
Sa Episcopul Irineu a pus 
pecetea înființării Misiunii 
Înălțarea Sfintei Cruci de la 
San Diego, deschizând oficial 
porțile către Episcopia de la 
Vatra Românească. Mica 
familie de credincioși care se 
străduiesc să formeze nucleul 
unei comunități creștine-orto-
doxe la San Diego, a venit cu  

dragoste să întâmpine pe Înaltul Prelat, ieșindu-i înainte cu 
pâine și sare, prin președinta Comitetului de doamne, Doamna 
Maria Pașcanu, și cu flori, de către Domnul Joseph Buibas, 
Președintele Consiliului Bisericesc. 
 I s-a cântat Înaltului Oaspete „Pre Stăpânul și Arhiereul 
Nostru”, după care P.S. Sa Irineu a oficiat Sfânta Liturghie.  
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Răspunsurile liturgice au fost date de micul cor al misiunii, 
condus competent de Domnul Joseph Buibas. 
 

  

 

 

 

  În cuvântul său de învățătură, Vlădica a insistat pe 
importanța ca toți creștinii care vin la Biserică să fie pătrunși de 
dragostea de cuvântul lui Dumnezeu, de iubirea aproapelui, de 
iertare, de despătimirea apucăturilor lumești, de pizmă, de ură 
și să fie pătrunși de emoția duhovnicească, că intrând în 
Biserica lui Hristos se întâlnesc cu însuși Mântuitorul. 
  Sfânta Liturghie a fost înălțătoare pentru cei în care 
trăiește Domnul Hristos, având revelații de profundă trăire 
spirituală. 



224                                                 NIHIL SINE DEO 

 
 

  P.S. Sa +Irineu a înmânat o Gramata preotului Misiunii 
P.C. Pr. Virgil Anton, ca semn de încurajare în misiunea de 
păstorire ortodoxă și de îndemn la împlinirea dorinței 
creștinești de zidire a unui Sfânt Locaș. După Arhiereasca 
binecuvântare, la o scurtă agapă, enoriașii s-au întâlnit cu 
Înaltul Prelat, primind fiecare cuvânt de folositoare învățătură 
duhovnicească. 
  În după amiază aceleaşi zile, Vlădica Irineu a fost 
condus, dimpreună cu cei 2 diaconi, la aeroportul John Wayne, 
din Orange County, spre a zbura la San Francisco, 
continuându-şi vizita pastorală la parohiile: Învierea Domnului, 
din Heyworth, Înălţarea Sfintei Cruci, din San Jose, Sfinţii 
Arhangheli, din Sacramento, şi Mânăstirea Ortodoxă Sfânta 
Cruce, din Casto Valley. 

Destinul 
 

Destinul este o forță sau voință supranaturală, 
Care ar putea hotărî în mod fatal și  irevocabil  
Tot ceea ce se petrece în viața omului, o iveală, 
Predestinare, hărăzire, sorocire, rost inevitabil.  
 
Dincolo de destinul ființei e un destin universal, 
Al cărui simbol nu poate fi altceva decât „crucea‟ 
Fiecare mergem pe drumul crucii, pe al nostru val, 
Știm că oriunde există un om, există și crucea sa. 
 
Domnul ne dă destin, „crucea‟ ce-o putem duce, 
Ne dă speranța și bucuria că o vom putea purta, 
Destinul este ca, obstacolele să le putem învinge, 
El e destinul conștiinței, care ne poate reprezenta. 
 
Destinul nu-i legat de noroc ci, poate, de alegere, 
Nu e un lucru pe care să-l aștepți, ci să-l realizezi, 
Mulți confundă destinul și cu o proastă conducere, 
Singura regulă e să accepți destinul și să-l urmezi. 
 
Omul şi destinul său reprezintă ceva inseparabil, 
Se provoacă și se creează reciproc, ca și un ecou, 
Destinul este ecoul lui Dumnezeu, și este infailibil, 
Avem doar un destin, și-n cer doar un Dumnezeu 
    Mircea Iordache 
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6.- Bucuria  Învierii,   
Ziua Mamei, Omagiu Monarhiei 

  După  Călătoria prin cele șapte săptămâni ale Postului 
Mare, fiecare se prezintă cu vrere sau fără vrere în fața lui 
Dumnezeu, oglindindu-se prin măsura faptelor sale. 
 

  
Madonna Hristos a Înviat! 

 

  
Stema Regală Cinstirea Mamelor 

 
   Despovărați de păcatele noastre prin Taina Sfintei 
Spovedanii, curățați prin Sfânta Euharistie venim cu bucurie la 
Înviere pentru a-L întâlni pe Cel care ne-a mântuit, răsărind din 
mormânt dându-ne nouă viață și lumină, cu moartea pre 
moarte călcând, umplând cerul și pământul de lumină. Această 
bucurie s-a manifestat prin migrarea dreptcredincioșilor în 
număr mare (dar niciodată suficient de mare) umplând curțile 
bisericilor pentru a primi lumina și viața pe care Hristos 
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Dumnezeu le-a adus pentru ca, la căldura luminii, noi să avem 
viață și s-o avem din belșug. Ceea ce a creat un sentiment 
pozitiv a fost că preponderența a avut-o tineretul, inoculându-
ne mulțumirea că credința, tradițiile sunt în mâini bune, care să 
le ducă mai departe, prin acestea un neam putând să aibă 
identitate și continuitate. Învierea ne-a chemat să ne întâlnim 
cu Hristos Înviat, cu mireasă Lui - Biserica, care are Viață 
numai când obștea o umple venind la întâlnirea cu Mirele Iisus, 
cu noi înșine și unul cu altul. Doar Biserica este aceea în care 
ne întâlnim tot postul să ne tânguim și să plângem văzând cum 
pătimește Domnul Iisus, pentru a ne despovăra de păcate. Tot 
Biserica după miracolul Învierii ne îndeamnă să ne veselim 
după cuviință, să se bucure tot pământul și să prăznuim toată 
lumea cea văzută și nevăzută. Animați de acest îndemn 
Biserica Ortodoxă Română Sfânta Treime din Verdugo Road a 
chemat obștea să se întâlnească la un banchet-duminică, 1 mai 
2005. 
 

 

 

  Prin purtarea de grijă a PCP Protoiereu și Paroh al 
Bisericii Constantin Alecse, împreună cu Consiliul Parohial, 
Reuniunea Doamnelor și mulți Voluntari au organizat un 
banchet al bucuriei, apreciat pozitiv de participanții care au 
umplut sala parohială. Spațiul nu ne permite să enumerăm pe 
toți aceia care și-au adus aportul și din cauza că pomenind pe 
unii nu vrem să nedreptățim pe alții. Îmbietoare au fost 
organizarea, meniul și un program cultural pentru toate 
vârstele. Omul orchestră, maestrul Ionică Ardeleanu, virtuosul 
acordeonist Marian Milita și o voce plină de viață, sau i s-ar 
putea spune și o viață tânăra plină de voce, Nicoleta Voitec au 
umplut sala și sufletele participanților cu acorduri mai noi sau 
nemuritoare. Este îndeobște știut sau mai mult simțit că omul 
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se poate ridica deasupra existenței sale pe calea muzicii. În 
fond una din hranele sufletului este și muzică. Ea începe cu 
adevărat acolo unde cuvintele se sfârșesc, putând exprima 
inefabilul. Dacă n-ar fi muzică infernul zgomotelor care ne 
înconjoară ne-ar copleși, ne-ar distruge. Doar muzica ne 
însoțește fericit în bucuriile, în singurătățile și în tristețile 
noastre. Muzica este considerată ca o minune a armoniei, 
mijlocitoare nebuloasă între spirit și materie. Când se umple 
sufletul de acordurile muzicale trupul se încarcă cu energii 
nebănuite, eliberându-le doar prin dans. Pentru a încânta 
sufletul cu muzica trebuie însă să ai har (noi ii zicem talent). Cu 
har sunt binecuvântați toți aceia care ne-au picurat în suflet 
prin pâlniile urechilor torente de note muzicale, măiestrit 
compuse și interpretate. Le mulțumim. 
  O foarte plăcută surpriză a constituit-o tânăra formație 
Bosquito care a adus alte efluvii muzicale, care s-au sincronizat 
fericit prin alternanță cu prima formație. Bosquito este o 
formație cu elemente de vârste diferite dar care încearcă să 
redescopere în fiecare zi iubirea și inspirația! 
  În calitate de președinte al Consiliului Parohial mă alătur 
și eu frumoaselor urări înserate de PCP Constantin Alecse în 
paginile revistei Clipa numărul 699 din 7 mai, a.c., manifestând 
consens cu aprecierile exprimate. Că spusele mele au acoperire 
o poate confirma distinsa familie Vera și Dwight Luchian-
Patton, sufletul și trupul publicației, care ne-au făcut cinstea și 
bucuria să răspundă invitației noastre și să participe afectiv la 
buna noastră dispoziție. Tot la capitolul activități culturale s-a 
înscris și parada pălăriilor, la care cea mai mică participantă 
purta pe umeri 3 anișori. De fapt majoritatea participantelor au 
fost copii, care prin inocența lor plină de candoare, prin 
stângăciile lor au adus un plus de bună dispoziție. Câștigătoare 
a fost inițiativa de reluare a unei frumoase tradiții, care cu 15-
20 ani în urmă era un act cultural nelipsit de la numeroasele 
întâlniri ale comunității româno-americane, când biserica era 
un colț de Românie, unde se întâlneau Credința, Limba, Tradiția 
și Obiceiul, după care toți cei smulși din pământul țării pentru a 
trăi demni și liberi, tânjeau. Banchetul bucuriei Învierii s-a 
încheiat într-o notă de plinătate sufletească, cu gândul la 
hramul Bisericii, care va fi la Duminică Rusaliilor. 
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7.- Duminica, 8 mai, s-a sarbatorit ziua Mamei. 

  La încheierea sfintei liturghii PCP C. Alecse a oficiat un Te 
Deum, prin care s-au înălțat rugăciuni de pomenire a mamelor 
plecate dintre noi și pentru sănătate, viață lungă, pace și 
bucurii, mamelor care sunt între noi. S-a omagiat mama, în 
cuvântul Președintelui Consiliului Parohial, ca fiind izvorul vieții 
pe pământ prin mijlocirea căreia Bunul Dumnezeu perpetuează 
specia umană după creația Sa. 
  În continuare a fost omagiată Monarhia. Încă de la 1856, 
când Principatele Române se aflau sub suzeranitate turcă, prin 
tratatul de la Paris se hotărăște convocarea adunărilor ad-hoc, 
care să consfințească Unirea Principatelor sub conducerea unui 
principe străin (în mod ereditar). 
 

 

Maica Domnului, modelul perfect al 
mamelor dintotdeauna 

 

         Totuși la 1859 are loc 
Unirea Principatelor Române 
sub Domnia luptătorului de la 
1848 - Alexandru Ioan Cuza. 
Cuza acceptase aprioric nece-
sitatea unui domnitor străin, 
astfel că la 1866 este ales prin 
plebiscit Carol-Ludovic de 
Hohenzollern Sigmaringen, ca-
re devine domnitorul Carol I. 
El pășește pe pământul 
Principatelor la 10 mai 1866 
depune jurământul de credință 
față de țară, pe care îl va 
respecta cu mare sfințenie, iar 
10 mai devine sărbătoarea  

națională a României, până la 30 decembrie 1947, când 
hoardele roșii au gonit buna cuviință din România. 
  La 10 mai 1877 Carol I proclamă solemn Independența 
absolută a României. În august 1877 domnitorul Carol I are o 
întâlnire cu țarul Alecsandru al II-lea și marele duce Nicolae, și 
se hotărăște preluarea conducerii trupelor ruso-române de 
către Carol I. Au loc lupte grele cu jertfe inimaginabile și turcii 
cer armistițiu încheindu-se pacea de la San Stefano. Este 
necesar de subliniat că după marea victorie asupra unui 
imperiu care făcuse legea în lume, începând cu 1453, când a 
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trecut în istorie existența Imperiului Bizantin, România care a 
plătit cu o imensă jertfă de sânge și vitejie nu numai că n-a 
participat la tratative dar a fost și amputată de județele din 
sudul Basarabiei. Deci în față rușilor poți pierde și atunci când 
câștigi. 
  La 10 mai 1881, prin lege, România devine din Principat, 
Regat, sub încoronarea lui Carol I ca rege. Pe apele tulburi ale 
istoriei, Regatul navighează cu regele Carol I la timonă până în 
1914 când regele moare și izbucnește primul război mondial la 
care România este neutră. 
  În 1914 preia regalitatea Ferdinand. 
  În 1916 Consiliul de Coroană hotărăște intrarea 
României în război de partea Antantei. Mare probă de fidelitate 
a Regelui Ferdinand este a luptelor crâncene de la Mărăști, 
Mărășești și Oituz, în care, cu mari jertfe zdrobește trupele 
germane. Lui Ferdinand i se mai zice și Întregitorul, deoarece la 
1 decembrie 1918 Marea Adunarea de la Alba Iulia proclamă 
unirea Transilvaniei cu Regatul. Lui Ferdinand îi succede la tron 
controversatul rege Carol al II-lea, care tronează până în 1940, 
când fiul său Mihai devine rege al românilor. În anii care 
urmează după 1940, tânărul rege Mihai dă o probă de înaltă 
maturitate, conducând barca destinelor României printre 
stâncile colțuroase aflate sub apele tulburi ale zbuciumatului 
deceniu V al secolului XX. La 30 decembrie 1947 regele Mihai 
este obligat, de comuniștii hibrizi ruso-români, să abdice și 
astfel se încheie o etapă foarte importantă din istoria României 
Moderne care a durat 81 de ani, perioadă în care România și-a 
căpătat independența de stat, a devenit regat, s-a întregit și a 
atins în 1938 o dezvoltare socio-economică pe care nu a mai 
atins-o până în zilele noastre. 
Cele trei evenimente omagiate în cuvintele de mai sus sunt 
omagiate și în câteva versuri: 
 

Pentru Bucuria Învierii 

Hristos a înviat din morți, 
Cu moarte pre moarte călcând 
Și celor din morminte 
Viață dăruindu-le ! 
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Pentru mamele române 

În noapte-n agitata țară, 
Nu-i nimeni cine să audă 
Un glas înăbușit de mamă, 
Al lutului prea sfântă trudă. 
La noi nădejdile de mâine 
Un neam din noapte și le-ndreaptă 
Și de la pruncii voștri, MAME 
Seninul dimineții așteaptă. 
Cuvântul vostru-i o putere, 
Nebiruită nici de-o lege 
Și ziua visurilor noastre 
Din noapte poate s-o dezlege 
Uniți-va în gând, voi mame 
Și-un gând sfințește a voastră viață. 
Copiii voștri să ne-aducă 
Lumina dincolo de ceață. 

Pentru Monarhie 
de Vasile Alecsandri 

Trăiască Regele / În pace și onor, 
De țară iubitor / Și-apărător de țară. 
Fie Domn glorios / Peste noi 
Fie în veci norocos / În război 
O, Doamne Sfinte, / Ceresc Părinte  

Susține cu a ta mână, / Coroana română 
Trăiască Patria / Cât soarele ceresc 
Rai vesel pământesc 
Cu mare falnic nume 
Fie-n veci ocrotit 
De nevoi 
Fie-n veci locuit de eroi 
O, Doamne Sfinte 
Ceresc Părinte, 
Întinde a ta mână 
Pe Țara Română! 

       ION ANTON, Los Angeles California, mai 2005 
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CAPIT.III.2b.-OMAGIERI PAROHIALE 

1.- Cuvânt la Sarbatoarea 
Zilei Nationale a României 

(Biserica Sfânta Treime, Los Angeles, 29 noiembrie 2015) 
 

Credincioşii Bisericii Sfânta Treime din Los Angeles au 
sărbătorit, duminică 9 noiembrie Crt., Ziua Naţională A 
României. La finele Sfintei Liturghii s-a oficiat un tedeum 
închinat actului istoric sărbătorit, şi acelora care prin jertfa lor 
au făcut posibilă Marea Unire. 

 

 

   După tedeum, d-l Ion Anton a ţinut 
un Cuvânt mişcător despre „cel mai 
important eveniment din istoria 
poporului român”, înfăptuirea statului 
unitar român - România Mare - care a 
fost proclamată şi consfinţită de 
Adunarea Naţională de la Alba Iulia 
ținută la 1 Decembrie 1918, această zi 
istorică devenind cea mai mare 
sărbătoare a întregului popor român. 
Vorbitorul a făcut o scurtă incursiune 
în istoria evenimentelor ce au  

precedat Marea Unire. 
 „Acum 97 de ani, de 1 Decembrie, 1918, se încheia 

procesul de unificare a principatelor române şi România Mare 
devenea țara şi mama moldovenilor, ardelenilor şi muntenilor 
— un vis mai vechi şi mereu râvnit, de la Mihai Viteazul 
încoace, pus pe rol, la Iaşi, în 1859, de domnitorul Alexandru 
Ioan Cuza prin Unirea Moldovei cu Muntenia şi desăvârşit la 
1918, prin hotărârea Adunării Naţionale de la Alba Iulia, sub 
sceptrul regelui Ferdinand I. Ţările Române aveau nevoie să se 
consolideze Administrativ şi politic, pentru a putea rezista 
amenințărilor şi provocărilor din vecinătatea imediată sau mai 
îndepărtată, de care nu a fost cruţată, de-a lungul Istoriei, 
niciodată. Şi Unirea s-a împlinit.  Cât despre lupta politică 
actuală din România, vorbitorul a accentuat, fără ură şi 
părtinire, că poporul român este un popor brav, generos şi 
iubitor de glie, însă, există şi inşi, clasa politică actuală, care se 
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hrănesc, se adapă, şi-au făcut meserie, partide şi averi, teze de 
doctor şi titluri academice, mulţi trecând prin mai multe 
guverne, sau au deţinut misiuni diplomatice, au mandate de 
deputaţi în Parlament, etc, etc – şi toate acestea pe contul 
«luptelor» partinice care, de fapt, subminează interesele 
româneşti şi sărăcesc naţiunea.  Citându-l pe istoricul 
basarabean Petru Grozavu, vorbitorul a amintit faptul că 
aceştia (actualii politruci, n.red.) „au lătrat, în cor ori separat, 
şi mai latră şi azi la Istorie (i.e. jarteaua #3-TV), fără să 
înţeleagă, elementar, că Istoria nu este o vacă rămasă de 
cireadă, ca să se teamă de lătratul căţeilor. «Moda lătratului», 
însă, nu se termină aici. Există voci, din interior dar şi din 
exterior, care, periodic, ne sugerează, «prieteneşte», că în 
cazul în care nu vrem să ne lepădam de Istorie, ar trebui, cel 
puţin, să ne învăţăm «a da pagina», adică să sărim peste ea, 
peste perioade, nume, evenimente, adevăruri istorice… Stop! 
Istoria nu este o fată mare, care sar putea mărita în fiecare zi 
şi, de fiecare dată, cu un alt mire şi într-o altă rochie. Istoria 
este un fapt împlinit şi trebuie să rămână ca atare, fără nici un 
fel de farduri, anestezii şi operaţii plastice, la ordinul şi placul 
micilor trecători prin politică. În caz contrar, va trebui să 
suportăm nişte stări periodice de «comă istorică», cu 
consecinţe grele pentru identitatea noastră etnică, lingvistică, 
culturală, religioasă şi, desigur, istorică...”Vorbitorul şi-a 
exprimat profunda îngrijorare privind actele teroriste 
internaţionale, ce se petrec sub ochii noştri, în care scop a scris 
şi un eseu intitulat Zile Apocaliptice (vezi pagină #4 a prezentei 
reviste Viaţă Creştină). Mulţumim d-le Ion Anton pentru 
documentata conferinţă, şi vă asigurăm de cuvenita 
recunoştinţă a întregii noastre comunităţi. Părintele Constantin 
Preluare de la Revista Viața Creștină, Vol 55, Issue 7-12,2012 
 

„Patria este mediul politic, social și cultural 
În care-și duce fiecare popor lupta și viața, 
Este teritoriul locuit de un popor, locul natal, 
Climat propice dezvoltării cuiva sau a ceva, 
Patria-i zâmbetul, bucuria, faptele și dăruirea, 
E dragostea de pace, dorința pentru mai bine 
Și este credința-n Hristos că ne dă mântuirea. 
Doamne, ocrotește-ne patria, speranța-i în Tine!” 

      MI 
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2.- Eternizarea Marelui Grigore Vieru 
Motto: 

Dacă visul unora a fost ori este, să ajungă în Cosmos, eu viața 
întreaga am visat să trec Prutul 

 

 
Conferențiarul și poetul 

 

Figura emblematică a 
Basarabiei, un simbol al basa-
rabenilor, Grigore Vieru a scris 
totdeauna pentru aceia care l-
au înţeles şi l-au ascultat.  
     S-a adresat unor oameni 
care aveau nevoie de el, ave 
trecutul lor, identitatea lor 
ameninţată, despre limba ro-
mână, omenie, despre pămân-
tul străbun, despre revenirea 

la patria mama România, şi despre multă iubire. Grigore Vieru 
a fost mistuit de mitul unităţii neamului sau, era un unionist 
împătimit şi a plecat dintre noi cu această neîmplinire.  

Figura lui fragilă nu dădea de bănuit ce forţă ascunde 
spiritul său. Am scris cu ceva ani în urmă un articol despre 
această trăsătură a sa intitulându-l: Grigore Vieru când sfânt 
pentru unii, când zmeu pentru alţii.  Cu oamenii-oameni, 
comunica evlavios, parcă spunând rugăciuni, cu duşmanii 
idealurilor Basarabiei, devenea pe dată dârz, un cuget tare, un 
spirit baricadat în faţa imposturii şi ameninţării. A dispărut 
năprasnic  şi acest lucru ne face să vorbim despre Grigore Vieru 
cu alte timpuri ale verbului. El nu s-a autointitulat "poet al 
neamului său" ci a fost asimilat ca atare.  

 Aşa cum singur spunea că el este alcătuit din mai mulţi 
oameni: poet, tribun social, compozitor, prozator etc., el nu a 
fost niciodată şablonând, ci a fost mereu şi în toate, el însuşi.  
   Românii din America l-au avut că oaspete în mai multe 
rânduri, dar cea mai fertilă comuniune cu spiritul sau l-au avut 
în urmă vizitei din 2002-2003, când oricât de captivaţi sunt 
trăitorii din America de iluzia banului, au găsit timpul să-l 
întâlnească şi să-l cunoască pe marele poet.  

Am mai scris-o că în toate comunităţile în care a descins, 
Grigore Vieru a fost întâmpinat ca un vechi prieten, cu care te 
reîntâlneşti după mulţi ani. A fost asimilat ca un mesager al 
aspiraţiilor acelora de pe pământul de origine. 
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 Animat de ecoul acelor trăiri şi a multor întâlniri la 
Chişinău, Iaşi, Bucureşti, Putna, Vatra Dornei, românii 
americani au constituit un comitet de iniţiativă pentru a cinsti 
prin eternizare la Iaşi (primul oraş în care a păşit poetul la 
prima vizită în România în 1973 ) memoria marelui dispărut. La 
mulţi conaţionali s-a apelat pentru susţinere financiară, puţini 
au răspuns faptic însă.  

Iaşiul a avut sensibilitatea ca prin Domnul Gheorghe 
Nichita primarul oraşului, prin directorul economic domnul 
Victorel Lupu, Consiliul Municipal să aprobe fără rezerve 
finanţarea unui bust Grigore Vieru, cu amplasarea în renumitul 
parc Copou, lângă Alecsandri, Creangă, Junimiştii secolului XLX 
şi XX şi lângă statuia şi teiul "Luceafărului poeziei româneşti, 
Eminescu", a cărui lacrimă Grigore Vieru, s-a considerat toată 
viaţa. În momentul dezastrului poetul se întorcea de la 
comemorarea a 150 de ani de la naşterea lui Eminescu sărbă-
torită la Cahul, când destinul, poate cine ştie, i-a scos în cale 
acel hotar prin care a trecut în veşnicie. 

 Săvârşirea acestei lucrări n-ar fi fost posibilă fără 
solicitudine şi omenie din partea unor exponenţi ai primăriei 
municipiului Iaşi cum ar fi, domnul Director Ing. Mihai Chirică, 
domnul Mihai Pricop, şi a reprezentanţilor Consiliul Mondial 
Român - iniţiatorul lucrării, Ing. Mihai Ciobanu şi artist plastic 
Rodica Postolache, care nu şi-au precupeţit timpul şi energia da 
a cinsti memoria aceluia pe care l-au cunoscut şi l-au iubit, 
Grigore Vieru.  

Pentru execuţie s-au găsit oameni de suflet, arhitectul 
Gheorghiţă Vornicu - Gheorghe, prof univ. Ioan Carcea, care 
pentru sume modice au executat o lucrare de o ţinută artistică 
excepțională. Bustul lui Grigore Vieru te priveşte blajin, 
ocrotitor cu un zâmbet coborât din altă lume, lumea umbrelor. 
Discutând cu domnul Vornicu, mi-a explicat că în tot timpul 
executării mulajului a vorbit cu lutul din care l-a plăsmuit încât 
a simţit că i-a dat suflet. Credem că prin această lucrare 
împlinim o parte din visul marelui poet al Neamului, de a-l 
etniza şi acolo unde a visat să ajungă până în 1973, pe malul 
drept al Prutului.  Nu în ultimul rând se cuvine a evidenţia 
entuziasmul cu care au îmbrăţişat iniţiativa noastră domnul 
senator Titus Corlăţean, Preşedintele Comisiei de Politică 
Externă a Senatului şi domnul Eugen Tomac, Ministru Secretar 
de Stat al MAE. 
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 Componența comitetului de iniţiativă: Ciucă Virgil, Pr 
Constantin Alecse, Pr Theodor Damian, Rodica Bostan, Mircea 
Popescu, Dumitru Caranfil, Neculai Popa, Anatol Răzmeriţă, 
Radu Luchian, Ion Anton, Constantin Hagiu, Mihai Stan, Vasile 
Bechis. Eterna și pioasa memorie! (Eveniment ținut la Iasi, 
Romania, prezentat în Revista Viața Creștină, Vol. 52, issue 5-
12) 

 
3.- Unirea Principatelor Române si Comemorarea poetului 

Grigore Vieru 
(Los Angeles –22 ianuarie 2012) 

  
  Aniversarea Unirii Principatelor Române, a avut loc 
duminică 22 ianuarie 2012, la finele Sfintei Liturghii, printr-o 
Slujbă a Te-Deumului, şi un cuvânt comemorativ, rostit de dl 
Ion Anton, care a subliniat dubla însemnătate a acestei 
aniversări: Unirea Principatelor, şi comemorarea de 3 ani de la 
plecarea la veşnicie a poetului basarabean Grigore Vieru. La 
această comemorare, poetul ar fi împlinit vârsta de 76 de ani.  
 

 

        Ca un omagiu pios, în 
memoria marelui „Bădiţa 
Vieru”, reproducem, mai jos, 
crâmpeie din cuvântul confe-
renţiarului: „IMO Grigore Vieru 
- În loc de urări, condo-
leanţe!…”:  
... Anul acesta, când marele 
poet Grigore Vieru ar fi 
împlinit 76 de ani, cu inima  

îndoliată, ca a tuturor românilor veritabili, găsesc cu greu 
câteva cuvinte, spre a exprima tragedia unui întreg neam 
provocată de dispariţia sa. Fizic, izvorul cuvântului său a 
încetat să mai curgă. 

Spiritual, megaopera sa multilaterală va constitui mărturia 
de simţire a unui neam, şi a aspiraţiilor sale. Multe deziderate 
s-au înfăptuit, dar poetul a murit cu regretul unei mari 
neîmpliniri. Prutul desparte, încă, în două părţi, trupul 
sângerând al României. … Nu mi-am propus să scriu azi despre 
marele poet, căruia i-am fost adeseori în preajmă, dar vă invit 
să citiţi, pe internet, interviul pe care i l-am luat în 2002, cu 
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prilejul vizitei sale în America (California), prin care se prezintă 
singur… De asemenea am publicat câteva încercări poetice 
(poezie, dar şi proză…!), înainte că „Bădiţa Grigore” să fi trecut 
la veşnicie, cât şi după, în momente de deznădejde, fiind 
hărţuit de câteva condeie boante, care au picurat otravă, în 
sufletul marelui dispărut. Dintre acestea menţionez: Grigore 
Vieru, văzut de aproape; Interviu cu poetul academician 
Grigore Vieru; Limba Română, Poetului Grigore Vieru (În 
Memoriam); Ne-a părăsit marele poet Grigore Vieru; Nu ucideţi 
lumina! (în apărarea poetului Grigore Vieru); Poezie - Lui 
Grigore Vieru (aniversarea a 73-a); Poezie - IMO poetului 
Grigore Vieru, s.a. Dumnezeu să-l odihnească în pace, în 
Panteonul marilor figuri, ale neamului românesc! (Preluare din 
Revista Viața Creștină, Volume 55, Issue 1– 6, 2012) 
  

4.- Unirea Principatelor, 
(Ziua Culturii Naţionale Române, comemorarea poeților Mihai 

Eminescu şi Grigore Vieru) 
  

 
Bustul lui Grigore Vieru plasat pe 

Aleea Clasicilor din Chișinău 
 

      Împlinirea celor 165 de 
ani de la naşterea poetului 
naţional al României, Mihai 
Eminescu, s-a omagiat la 
Biserica Ortodoxă Sf. Treime 
din L A, California, duminică 
18 Ianuarie 2015, la finele 
Sfintei Liturghii.  
S-a comemorat de asemenea 
Unirea Principatelor Române, 
şi cei 6 ani de la trecerea în 
eternitate a marelui poet ba-
sarabean Gr. Vieru (2009). S-
a slujit un parastas de obşte, 
în cadrul căruia s-au pomenit 
înfăptuitorii Unirii Principatelor  

Române, marele M. Eminescu, poetul basarabean Grigore Vieru 
(pomenire de 6 ani), Paulina Ciocan (pomenire de 6 luni), 
Ecaterina Livia Literat (pomenire de 9 zile) şi Alexandra 
Potângă (pomenită de 3 ani).  
  După obiceiul împământenit la Biserica Ortodoxă 
Română din Los Angeles, California, părintele Constantin 
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Alecse, parohul locului, şi toţi clericii şi mirenii bisericii, au 
participat la slujba unui Te Deum, la finele Sfintei Liturghii 
duminicale, urmată de o conferinţă rostită de istoricul Ion 
Anton, dedicate întreitei sărbătoriri: Eminescu, poetul nostru 
naţional, nemuritorul Grigore Vieru, lacrima lui Eminescu, şi 
Unirea Principatelor Române.  
  Conferenţiarul a subliniat, între altele, legătura pe care 
marele Eminescu a avut-o cu Biserica Ortodoxă. Eminescu a 
avut cuvinte elogioase la adresa bisericii, pentru faptul că a 
plămădit şi a păstrat limba română aici, la Dunăre, păstrând 
totodată unitatea lingvistică şi spirituală a poporului român, 
mai ales păstrând identitatea sa în faţa multor popoare 
migratoare şi a unor vecini de alt neam. În una din cele 9 
scrisori ale lui Eminescu, în prima scrisoare, el are o premoniţie 
a ceea ce se va întâmpla după trecerea sa în nefiinţă.  
  Interpretând plecarea sa în eternitate, poetul Grigore 
Vieru notează că, aflându-se într-o stare agitată, sub semnul 
cumpenei între Dumnezeu şi cel  rău, şi-a propus să vină din ce 
în ce mai stăruitor cu ceva care s-o cumpănească, s-o îmbu-
neze, cântecul şi zicerea aforistică, adică, proverbul, în epocile 
când omul nu are timp pentru reflecţii şi este orbit de atâtea 
neclarităţi; acestea par a fi mijloacele cele mai eficiente şi mai 
moderne.  
  Grigore Vieru a fost omagiat de mari personalităţi ale 
spiritului românesc. Academicianul Ion Simion l-a numit poet 
cu lira-n lacrimi, un simbol al renaşterii spirituale şi naţionale a 
Basarabiei. Nichita Stănescu l-a numit ca un adevărat poet care 
transfigurează natura gândirii în natura naturii. Zoe Bușulenga 
îl numeşte pe Grigore Vieru poetul care se face ecoul tuturor 
fiinţelor, contopindu-se în sufletul neamului său.  
  În toată viaţa sa poetul a privit eternitatea ca pe o 
situaţie imprevizibilă şi inevitabilă.  
  Vorbind despre Unirea Principatelor Române de la 1859 
precizăm că un rol important în dezvoltarea conştiinţei 
naţionale şi afirmarea necesităţii strângerii laolaltă a tuturor 
românilor în unice hotare, în cadrul unui singur stat naţional, 
independent, l-a avut activitatea desfăşurată de oamenii de 
cultură moldoveni, munteni şi transilvăneni în cadrul instituţiilor 
înfiinţate în prima jumătate a secolului 19.  
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  Literatura contemporană privind Unirea Principatelor 
Române din 24 ianuarie 1959 a devenit ecoul învolburărilor din 
care avea să se plămădească România Modernă.  
 

 
Carol I Ferdinand I Carol al II-lea Mihai 

 
  Desfăşurarea lucrărilor Divanurilor ad-hoc, acţiune de 
propagandă unionistă, unirea Moldovei cu Ţara Românească 
prin dublă alegere că domn a lui Alexandru Ioan Cuza, apoi 
şirul faptelor politice, care în 1864 duce la forme instituite 
complete, în fine, figura lui Cuza Vodă în care Unirea dobândea 
personificarea ei atât de populară, au inspirat deopotrivă pe 
prozatori, poeţi, dramaturgii şi oratorii vremii. 
   Evenimentul s-a încheiat printr-o agapă frăţească ad-
hoc. La mulţi ani, România! şi eternă amintire făuritorilor Unirii 
Principatelor, marilor poeţi EMINESCU şi VIERU!, şi tuturor 
celor comemoraţi. Participant (Sursa: Revista Viața Creștină, 
Vol. 58, 1-6, 2015) 
 
  „Să păstrăm și să cultivăm darul unității naționale ca 
fiind un simbol al demnității poporului român, obținut cu multe 
jertfe și multe eforturi spirituale și materiale, spre slava 
Preasfintei Treimi, binele țării noastre și bucuria românilor de 
pretutindeni. Să confirmăm adevărul esențial că numai prin 
Cruce s-a ajuns la Înviere și numai prin luptă jertfelnică 
românii au dobândit unitatea, libertatea și demnitatea 
națională. Astăzi, într-o lume globalizată şi secularizată, nive-
latoare de identităţi culturale pentru câștig de capital financiar 
imediat, România trebuie să își păstreze identitatea şi să îşi 
promoveze simbolurile şi valorile spirituale. (…) Doar o mai 
bună cunoaștere a identității şi a demnității naţionale ajută un 
popor să se dezvolte şi să dăinuie în istorie, intrând în dialog 
demn şi creator cu alte popoare.” (PF +Daniel)  
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5.-Cinstire prin neuitare, de Ion Anton 
("Ziua Mamei" La Biserica Sfânta Treime -2006) 

 
  Intrată în rânduiala Bisericii Sfânta Treime din Verdugo 
Road, tratarea cu mare cinstire a evenimentelor care 
marchează momente din viața poporului român, Duminică 14 
Mai 2006 prin grijă P.C. Pr. Protopop Constantin Alecse după 
Sfânta Liturghie s-a oficiat un Te-Deum înălțându-se rugăciuni 
pentru toate mamele din lume pentru monarhie și eroii 
neamului, care s-au jertfit pentru apărarea gliei străbune și 
slavă sfintei lui Dumnezeu Biserici. N-au fost uitate nici mamele 
care au trecut în veșnicie. 
 
OMAGIEREA MAMEI 
În oceanul lumesc, locul mamei este primordial. 
 
  De la proto-mama lumii, Eva, și până în zilele 
noastre,mama a fost figura centrală,care a zămislit viață și 
după locul fiecăruia, hărăzit de Dumnezeu,fructul dragostei 
feminine a cuprins de-a lungul istoriei planetare paleta tuturor 
caracterelor.  
 

 
Conferențiarul oferă câte o floare 

doamnelor din biserică 
 

      Prin mama Creatorul asi-
gură perpetuarea actului cre-
ației. Numai puterea de a 
realiza că oricare om are o 
mamă, care a investit în el 
dragoste fără margini, grijă 
fără odihnă, eforturi imense 
pline de dăruire, ne-ar face să 
fim caritabili și buni, să înțe-
legem că pe acest pământ 
este loc pentru toți și că nu 
avem nimic ce nu putem  

împărți, deoarece Dumnezeu a dat totul, tuturor. 
 Realizând că, chipul mamei este sinonim cu tot ce 
cuvântul poate exprimă înălțător și altruist să omagiem și să 
cinstim binecuvântată zi a mamei, prin respect, dragoste, 
pioșenie, pentru cele care nu mai sunt printre noi și să o 
plasăm în panteonul ființelor sacre inimii și conștiinței noastre 
și demne de iubire până la divinizare,deoarece fără mame 



240                                                 NIHIL SINE DEO 

 
 

nimic n-ar fi fost în univers. Înțelegând sărăcia cuvântului 
prozaic, de a zugravi chipul drag al mamei, apelez la cuvântul 
meșteșugit, poetic în care figurile de stil dau culoare poeziei și 
muzicalitate universului feminin. O fac printr-un fragment 
dintr-o "Odă închinată femeii", femeii și femeii-mame, de către 
poetul basarabean Dumitru Matcovschi: 
                    
                   "Sărut femeie mâna ta" 

 
Sărut femeie mâna ta, 
Întotdeauna muncitoare, 
Atât de mică și de floare, 
Sărut femeie,mâna ta! 
Ca o aripă ce-a zburat 
Și-a obosit neobosită, 
Să odihnească liniștită, 
Ca o aripă ce-a zburat. 
Copiii dorm în cuibul lor, 
Nevinovat li-i somnul mamă, 
Copiii dorm în cuibul lor. 
Și-alături, mâna ta, aici, 
La căpătai ca o lumină, 
Alintătoare și blajină, 
Alături, mâna ta aici. 
Pământu-n ea a încăput, 
Cu măr domnesc și lună nouă 
Cu strugur copt, scăldat de rouă, 
Pământu-n ea a încăput. 

          Cinstire prin neuitare, de Ion Anton, eveniment dedicat 
„Zilei Mamelor”, ținut la parohia Sfânta Treime din Los Angeles, 
a fost menționat de unele site-uri românești de referință. 
Astfel: 
          Biserica Sfânta Treime, din localitatea Verdugo Road a 
fost duminică, 14 mai, locul de oficiere a unui Te-Deum, ocazie 
cu care au fost înălțate rugăciuni pentru toate mamele din 
lume, pentru monarhie și pentru eroii neamului, care s-au 
jertfit în apărarea gliei străbune și slava sfintei lui Dumnezeu 
Biserici, informează Romanian Global News. Evenimentul s-a 
înscris în linia generală a cinstirii evenimentelor care 
marchează momente din viața poporului român… Radio Trinitas 
din Iași ... Biserica Sfânta Treime din Verdugo Road, a fost 
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duminică, 14 mai, locul de oficiere a unui Te-Deum, ocazie cu 
care au fost înălțate rugăciuni pentru toate mamele din lume, 
pentru monarhie și eroii neamului, care s-au jertfit pentru 
apărarea gliei străbune și slavă sfintei lui Dumnezeu 
Biserici... Romanian Global News 
 

6.- Slavindu-L pe Hristos 
Crăciunul 2006 - Sf. Treime: Colinde, 

Crăciunul cu Înalți Oaspeți din România 
  
Astăzi S-a născut Hristos, Mesia chip luminos; 
Lăudați și cântați și vă bucurați…… 
 

  
 Participanți la Slujba de 

Crăciun 
Subsemnatul și duhovnicul meu în 

timpul programului 
 

          Biserica Ortodoxă Română Sfânta Treime, din Verdugo 
Road, Los Angeles, California, păstorită de P. C. P. Protoiereu 
Constantin Alecse, a revărsat credincioșii, în marea sală 
parohială, cei care au dorit să-L întâmpine pe Pruncul Iisus la 
prima Sa venire, depășind cu mult capacitatea Bisericii. 
Mulțimea a dorit să înceapă Marea Sărbătoare îmbogățindu-se 
duhovnicește, participând la Sfânta Liturghie, încununată de 
Troparul Nașterii Mântuitorului. A co-slujit alături de P. C. P. 
paroh Constantin Alecse, părintele Virgil Anton, la strană, 
răspunsurile liturgice fiind date, în tonalități înălțătoare, de d-l. 
Gabriel Vamvulescu. La Sf. Altar, au ajutat Ipodiaconii Liviu 
Constantinescu și Panait Cofuioti. După săvârșirea celor 
sacerdotale, toți participanții au fost invitați în sala parohială, 
unde Doamnele Reuniunii au pregătit gustări. De asemenea, 
distinsele doamne Maria Pincu și Emilia Popa, au servit un 
bogat meniu spre pomenirea neuitatului enoriaș, Traian Pincu, 
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care în urmă cu șapte ani, chiar în ziua Nașterii Domnului, s-a 
săvârșit din viață. 
 

  
Silvia Totan, Gabriel, Daniel Stoica & 

soprana 
Tinere talente din România ne-au 

colindat la L.A. 
 

          În continuare, din inițiativa dlui Gabriel Vamvulescu și 
prin purtarea de grijă a părintelui Constantin Alecse, am fost 
onorați cu prezența doamnei profesor de pian, dr. Silvia Totan, 
șlefuitoarea talentelor diamantine, bas bariton G.Vamvulescu; 
tenorul Daniel Stoica, invitat al scenelor din Austria, Ungaria și 
al celor românești; soprana Georgeta Grigore, de la Opera din 
Craiova, care la doar 31 de ani, are în repertoriu însuflețirea 
eroinelor din Tosca, Falstaff, La Boheme, Carmen, Cavaleria 
Rusticană, etc..., cât și un bogat repertoriu simfonic din J S 
Bach; Handel; Mozart; Beethoven. 
  Doar patru, dar au reușit să deschidă ferestrele sufletelor 
noastre și să le inunde cu armonii bine plăcute. I-am admirat și 
ascultat cântând colindele noastre, cu cuvinte simple și 
răscolitoare. Auzindu-le acordurile melodice, vocea d-lui Gabriel 
Vamvulescu îți sugerează ecourile Carpaților, înaltele, lui D 
Stoica sunt că freamătul falnicilor codri ai României prin 
frunzele și ramurile cărora suflarea vântului cânta cu milioane 
de voci, tainicele doine milenare izvorâte din duioasele suflete 
ale străbunilor iar vocea sopranei Georgeta Grigore, sugerează 
susurul apelor care după ce coboară tumultos descătușate din 
strânsoarea munților își găsesc liniștea sub îmbrățișarea 
mănoaselor câmpii ostoindu-le zbuciumul primar. 
  După ce ne-au desfătat sufletele ascultând nemuritoarele 
colinde românești, fiecare dintre cei trei protagoniști, acom-
paniați profesional și cu căldură mentorului, și-au etalat 
talentul în mod individual. 
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Participanți la programul de colinde 

 

          Daniel Stoica a dat tonul cu nemuritoarea Granada. 
Acordurile pianului prefațează dezlănțuirea furtunii, intrarea 
vocală a tenorului parcurge un crescendo sunetele escaladând 
treaptă cu treaptă până la acute, când interpret și ascultători, 
sunt cuprinși de extazul trăirii ritmului, atingând apogeul 
plăcerii auditive. 
          După tumultul Granadei, vocea caldă a sopranei coboară 
liniștea în universul nostru prin revărsări de acorduri, turnând 
picături de bucurie în auzul nostru în timp ce pianul modelează 
armonios prin acompaniament, mărgăritare sonore. 
  Este rândul lui Gabriel Vamvulescu ca printr-o inter-
pretare de înalt profesionalism, să ni-l aducă pe scenă pe Ion-
Nebunul din Năpasta, de Sabin Drăgoi, care fiind acuzat de o 
crimă pe care n-a comis-o, are accese de nebunie, din haosul 
cărora se conturează vedenii cu Maică Domnului. Interpretul, 
prin gravitatea vocii și jocul de scenă, zugrăvește drama lui 
Ion, făcându-ne s-o trăim alături de el și să-i fim solidari sau 
compătimitori, spre a-i îndulci nenorocirea. Vedenia cu Maica 
Domnului, induce în sufletul său zbuciumat, un licăr de lumină, 
sugerându-i calea spre izbăvire. 
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          Și așa, într-un timp relativ scurt, am trăit o multitudine 
de sentimente, de la cele duhovnicești la cele culturale și 
comunitare. 
  Dar iată că-și face apariția Moș Crăciun, prin Paul 
Eremenco, care, de sub bogata poală a tradiționalului brad, 
oferă daruri micilor enoriași, plini de emoții și bucurie. 
  Așa s-a împlinit prima zi de prăznuire comunitară a 
Nașterii Domnului, după care ne-am îndreptat la casele noastre 
spre a desăvârși bucuria adusă pe pământ de Nașterea Celui 
fără de început. 
 

7.- Radacinile Unirii (2008) 
 

Motto:            
Unde-i unul nu-i putere 
La nevoi și la durere.             
Unde-s doi, puterea crește             
Și dușmanul nu sporește. 
(Hora Unirii, de Vasile Alecsandri.) 

 

 

Nu trebuie să fii un mare 
istoric ca să realizezi necesitatea 
actului Unirii, ca formă de soli-
daritate socială și politică pentru 
a lupta, fie împotriva unor forțe 
care subminează ființă națională 
a unui stat, libertatea și inde-
pendența sa, fie împotriva unor 
factori interni cu același efect. 
Aceasta cu atât mai mult, cu cât, 
în context fiecare unionist este o 
particulă constitutivă a edificiului 
Unirii.  

De aceea, fiecare partici-
pant trebuie să știe legătura 
indisolubilă dintre cauza și efect, 
adică de ce face ceea ce  

face, iar după săvârșirea actului conștient al unirii, care sunt 
efectele ei asupra evoluției sociale, economice și politice, 
asupra înfăptuitorilor ei. 
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Unirea este un act liber consimțit, altfel nu este decât o 
alianța sau un act coercitiv. 
 

 

         Unirea este acțiunea 
aducerii la același numitor a 
trăsăturilor definitorii ale iden-
tității de neam; limbă, credin-
ță, cultură, tradiții. Sub acest 
aspect poporul român a trăit 
trei mari momente de Unire; 
în anul 1600, Unirea vremel-
nică a Moldovei, Țării Româ-
nești și Transilvaniei, înfăptu-
ită de Mihai Viteazul; în 1859, 
Unirea Principatelor Române 
care dăinuie peste veacuri; 

și Marea Unire de la 1918, când, lângă Principate, s-au alipit cu 
un mare entuziasm patriotic, Bucovina, Basarabia și Ardealul. 
  Despre singura Unire care a rezistat timpului, cea de la 
1859, se cuvine să vorbim în preajma lui 24 Ianuarie 2008, 
când se împlinesc 148 de ani de la înfăptuire. Unirea efemeră 
de la 1600, a lăsat în conștiința celor care au trăit-o, urme 
adânci transmise peste veacuri, ca fiind singura soluție pentru 
ca Principatele Române să-și asigure independența de stat și 
dezvoltarea economică, socială și politică, armonioasă. 
   Momentul favorabil s-a ivit în vâltoarea zbuciumatului 
secol 19, când scânteia Revoluției Franceze a aprins vâlvătaia 
dorințelor popoarelor de a se scutura, atât de dominația 
externă din cele patru zări, cât și de exploatarea sălbatică din 
interior, ca fenomen al presiunii domniilor impuse și a 
nesățioasei boierimi. Flacăra a cuprins primele șase decenii ale 
sec. 19. 
  În 1821 - Răscoala lui T Vladimirescu și la 1848 -1849 
revoluția din cele trei provincii cu populație românească - 
Moldova, Țara Românească și Transilvania. Trei imperii își 
dispută dominația asupra Principatelor Române – cel austriac, 
cel țarist și cel otoman, care în fața iminenței ca Principatele 
să-și capete independența, s-au aliat înăbușind pe rând 
vâlvătaia. Răscoala lui T. Vladimirescu a fost înăbușită în 
sânge. 
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  Revoluția de la 1848 – 1849, care a avut dimensiuni 
sporite, a reprezentat, totuși, un eveniment fundamental în 
dezvoltarea României moderne. Cu toate că Revoluția s-a 
desfășurat în condiții socio-politice specifice fiecărei provincii, a 
avut un caracter unitar prin programele care au trasat 
obiectivele sociale, economice, politice, culturale, naționale și 
colaborarea permanentă între conducătorii revoluționari, având 
ca scop edificarea statului unitar român, modern. 
  Revoluționarii de la 1848, rămân sufletul și mintea 
mișcării unioniste. 
  În focul evenimentelor expansioniste ale celor trei imperii 
pomenite, se avântă Franța, Marea Britanie și Regatul 
Sardiniei. Emigrația română face ca problema românească să 
devină subiect de discuție al diplomației continentale. 
  După Războiul Crimeii, în contextul tratativelor de pace  
(1856) se intensifică propaganda necesității unirii Principatelor.  
Exilul unionist antrenează în această cauză personalități de 
prestigiu din Europa, care agreează cu Unirea, susținând-o.   
Europa se împarte în două: pro unioniști și anti unioniști, 
generând conflicte diplomatice între cele două părți. 
 

 

        Pe plan intern, constituirea 
adunărilor ad-hoc, compuse în 
majoritate din unioniști, își fac 
program în care prevăd: res-
pectarea autonomiei, Unirea 
Principatelor într-un singur stat 
numit România, puterea legiui-
toare să fie încredințată unei 
adunări obștești în care să fie 
reprezentate toate interesele na-
ției. Voința de unire a românilor 
a făcut obiectul întrunirii pute-
rilor europene, în vara lui 1858, 
spre a elabora Convenția - 
Constituția Principatelor.  
Aceasta prevedea măsuri moder-
ne de organizare, cum ar fi: 

separarea celor trei puteri în stat, desființarea privilegiilor de 
clasă, egalitate în fața legilor, drepturi politice pentru creștini, 
libertatea individuală.  
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  Conform Convenției de la Paris, au început pregătirile 
adunărilor elective. Adunarea electivă a Țării Românești, nu se 
opunea Unirii dar avea candidații ei : Gh. Bibescu și B. Știrbei; 
Moldova susținea pe M. Sturza și pe fiul său, Gr. Sturza. Partida 
națională, majoritară în adunare, avea candidatul ei, pe Al. I. 
Cuza, participant la evenimentele de la 1848 și 1857 și 
comandantul oștirii. Astfel, în 17 Ianuarie 1859, este ales 
Domn al Moldovei. O delegație mergând spre Constantinopol ca 
să aducă la cunoștință Porții, opțiunea adunării elective, face un 
popas la București, influențând opinia partidei naționale din 
adunarea electivă pentru a-l alege drept candidat tot pe Al. I 
Cuza și astfel la 24 Ianuarie 1859, se săvârșește Unirea, visul 
de veacuri al românilor. Românii sunt primii care constituie 
statul unitar român, aceasta fiind începutul unei ere noi în 
sistemul politic al Europei. 
  Domnia lui Al I. Cuza -24 Ianuarie 1859 - 11 Februarie 
1866, este o perioadă bogată în reforme vitale pentru existența 
statului unitar român. Primul pas al Domnitorului, a fost de 
desfășurarea acțiunile diplomatice pentru recunoașterea inter-
națională a Unirii. Astfel, în martie 1859, Franța , Anglia, Rusia, 
Prusia și Sardinia, recunosc Unirea. În Septembrie 1859, 
Austria și Turcia, ostile Unirii, neavând încotro recunosc actul 
înfăptuit. Pe linie administrativă au loc multiple reforme, 
contopirea serviciilor de vamă, unificarea cursului monedelor și 
administrației telefonului, ziua de 24 ianuarie fiind proclamată 
drept sărbătoare națională, iar zimbrul și vulturul devin părți 
componente ale stemei. Dar reformele fundamentale ale Unirii 
au fost: 
- reforma agrară 
- reforma electorală 
- secularizarea averilor mănăstirești și preluarea autocefaliei 
Bisericii Române față de Patriarhia de la Constantinopol. 
- s-a elaborat o nouă Constituție, care îmbunătățește Convenția 
de la Paris (1858), prin introducerea unor instituții noi, - 
Senatul bicameral și Consiliul de stat - care elaborează legi. 
- reforma Învățământului, cu gratuitatea celui primar și 
înființarea primei Unități de Învățământ Superior din România 
(1860). Domnia lui Alexandru Ioan Cuza, a demonstrat Europei 
maturitatea politică a Națiunii Române, care a reușit, într-o 
epocă de mare agitație socială și de profunde transformări, să-
și impună voința națională. 
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8.- Ziua Nationala a României 
     Două Comemorări Naționale (2003-2004) 

  
Din inițiativa P. C. Părinte Protopop Constantin Alecse, 

Parohul Bisericii Sf. Treime, duminică 30  noiembrie 2003, după 
Sfânta Liturghie s-a oficiat un Te Deum închinat zilei Naționale 
a Poporului Român și acelora care prin jertfa lor au făcut 
posibilă Marea Unire din 1918. 
 

 

Printre participanți s-au 
aflat oaspeți de seamă ai vieții 
culturale româno-americane. 

Este vorba de câțiva dintre 
participanții la festivitățile cul-
turale organizate la și de către 
Consulatul General al României, 
respectiv poetul, scriitorul și 
directorul Editurii Criterion și al 
revistei Origini, Gabriel Stănescu, 
poeta și criticul literar Petra Vlah, 
artistul plastic Ovidiu Lebejoară, 
poetul Dan David, poetul Ion 
Nedelescu. După Tedeum, Ion 
Anton a ținut un cuvânt despre 
evenimentul cel mai important 
din întreagă istorie a poporului 
român, înfăptuirea statului 

unitar român - România Mare - care a fost proclamată și 
consfințită de Adunarea Națională de la Albă Iulia, ținută la 1 
Decembrie 1918, această zi istorică devenind cea mai mare 
sărbătoare a întregului popor român. 

Acest lucru a fost posibil în urma unei lupte de veacuri a 
poporului român, primul stat unitar român fiind înfăptuit încă 
din 1599, pentru scurt timp, de către Mihai Viteazul. 

Pentru ca unitatea națională să se contureze a fost 
nevoie de timp, pentru a se cristaliza masa etnică omogenă, 
unitatea economică și nu în ultimul rând lingvistico-culturală, 
comunitatea psihico-spirituală, interesele și aspirațiile comune, 
toate generând o conștiință de sine a poporului român. 
  S-au citit versuri închinate eroilor din cartea de aur a 
neamului. 
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  Au fost prezentați enoriașilor parohiei, oaspeții pomeniți 
mai sus și poeta Petra Vlah a citit din creațiile lirice ale celor doi 
poeți care și-au lansat culegerile de debut cu o zi înainte - Dan 
David și Ion Nedelescu.  
 

9.- Unirea Principatelor Române 
(Din cuvântul aniversar, rostit de Ion Anton, duminică 25 

ianuarie 2004, la sfârșitul Slujbei Te-Deumului) 
 

Înăbușirea revoluției din 1848, nu a pus capăt dorinței 
românilor de a înfăptui programele propuse. La aceasta, un rol 
important l-au avut exilații români care s-au împrăștiat în 
întreaga Europă. 

Imperiul Otoman și Rusia Țaristă, sfidând interesele 
poporului român și asigurându-și dreptul de a dispune de 
soarta acestuia, încheiau la Balta Liman - în primăvara anului 
1849 - o Convenție, valabilă pe șapte ani și care știrbea grav 
suveranitatea Principatelor. 
  Prin Convenție, domnitorii celor două țări, considerați 
înalți funcționari ai Imperiului Otoman, erau numiți direct de 
sultan, cu acordul puterii "protectoare" (Rusia) pe timp de 
șapte ani; Adunările obștești (ordinare și extraordinare) se 
suspendau, locul lor fiind luat de Consilii sau Divanuri Ad-hoc; 
în Principate erau staționați 25.000 de soldați pentru fiecare din 
cele două puteri; în baza Convenției au fost numiți domnii: 
Barbu Știrbei, în Țară Românească, și Grigore Alexandru Ghica, 
în Moldova. 
  Împotriva celor decise la Balta Liman, emigrația română 
a adresat un protest Adunării Naționale Franceze, și din 
inițiativa lui C.A. Rosetti, la Paris, la începutul lunii iunie 1849, 
s-a constituit Comitetul Democratic Român. 
  Războiul Crimeii, declanșat în cursul anului 1853, a fost 
un rezultat al contradicțiilor dintre puteri și a avut importante 
consecințe pe plan european; înfrângerea Rusiei a creat un nou 
echilibru pe continent, și a îngăduit ca problema românească să 
fie tratată că o problemă europeană. 
 
  „Dacă puterea se uneşte cu dreptatea, ce poate fi mai 
presus de această unire?”   (citat clasic din Eschil) 
 



250                                                 NIHIL SINE DEO 

 
 

 

       Prin tratatul de pace 
încheiat la Paris la 18 / 30 
martie 1856, Principatele 
Române erau situate sub ga-
ranția colectivă a Puterilor 
semnatare ale actului inter-
național. Se solicită întrunirea 
la București a unei comisii  

alcătuite din reprezentanții statelor semnatare, având obligația 
de a cerceta starea internă a țării și a face propuneri cu privire 
la reorganizare. 
  Turcia trebuia să se îngrijească de convocarea, în cele 
două Principate, a unor Divanuri Ad-hoc, care să dea expresie 
dorinței românilor. Încă de la începutul lucrărilor Congresului, 
reprezentanții marilor Puteri erau informați în legătură cu 
dorința de unire a românilor, și în timpul dezbaterilor a ieșit în 
evidentă poziția diferită a Puterilor față de Unire. Franța 
susținea înfăptuirea Unirii sub un principe străin; pentru Unire 
s-au pronunțat Rusia, Prusia și Sardinia; Anglia nu s-a 
pronunțat, problema rămânând deschisă. Împotriva Unirii au 
fost de la început, Turcia și Austria, pentru că fiecare avea sub 
stăpânire teritorii românești. 
  După anul 1853, pașoptiștii moldoveni și munteni s-au 
reîntors masiv în țară; conducătorii mișcării unioniste s-au 
organizat în câte o formațiune politică denumită "Partida 
națională"; s-au format Comitete ale Unirii, care au făcut o 
largă popularizare programului politic național: autonomia și 
neutralitatea Principatelor, unirea, prinț străin, guvern 
reprezentativ, o singură Adunare. 

Lucrările Adunării Ad-hoc s-au deschis în septembrie 
1857, și pentru prima oară au fost prezenți și deputați țărani, și 
tot pentru prima oară toate forțele sociale și politice erau 
chemate să se pronunțe într-o chestiune crucială pentru viitorul 
României. În zilele de 7-8 / 19-29 octombrie, Adunările Ad-hoc 
ale Moldovei și Țării Românești au votat rezoluții asemă-
nătoare, exprimând, unanim, voința lor de unire: unirea 
Principatelor într-un singur stat; autonomia și neutralitatea 
noului stat astfel format; prinț străin dintr-o familie domnitoare 
europeană, inviolabilitatea noului stat, guvern reprezentativ și 
constituțional, garanția colectivă a celor 7 puteri. 
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  Cererile Adunărilor Ad-hoc, cuprinse într-un raport al 
Consiliilor puterilor europene, au fost înaintate reprezentanților 
puterilor garante la Conferință de la Paris din 10/22 mai - 7/19 
august 1858. A fost adoptată o Convenție care cuprindea 
statutul internațional și principiile de organizare a Principatelor; 
se oferea românilor o unire incompletă. 
  Statul astfel rezultat urma să se numească Principatele 
Unite ale Moldovei și Valahiei, dar cu excepția a două instituții 
cu adevărat unice - Comisia Centrală și Înalta Curte de Casație 
și Justiție - ambele cu reședința la Focșani, în cele două țări ar 
fi trebuit să fie doi domni, adunări și guverne separate. Trebuie 
precizat că prin Convenție, nici nu se încuraja, nici nu se 
descuraja "Partida Națională" din cele două țări în aspirația ei 
spre unire, întrucât nicăieri nu se stipula că domnii aleși în cele 
două țări trebuie să fie persoane separate. 

Convenția de la Paris cuprindea o serie de principii 
importante, precum abolirea privilegiilor și a monopolurilor, 
statornicea raporturile dintre proprietari și țărani pe baze noi, 
moderne; legea electorală prevedea un cens ridicat, restricție 
incompatibilă cu progresul. 
 

 

Era nevoie ca unirea să 
fie înfăptuită printr-un energic 
act național, care să pună 
diplomația europeană în fața 
unui fapt împlinit. De aceea, 
pe bună dreptate V. Boerescu, 
în "Naționalul" din 14/26 au-
gust 1858 arăta: "Europa ne-a 
ajutat ... rămâne a ne ajuta 
noi înșine.  

Noi mulțumim Europei că ne-a arătat că Unirea poate fi 
posibilă". 

În Adunarea Electivă a Moldovei, după mai multe 
dispute, a fost propus și ales în unanimitate domn la 5/ 17 
ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza, "om nou la legi noi" - 
după cum aprecia Mihail Kogălniceanu. 

Adunarea Electivă a Țării Românești era însă dominată 
de conservatori, de aceea victoria cauzei naționale era posibilă 
numai prin intervenția hotărâtă a maselor. 
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Peste 30.000 de oameni s-au aflat în preajma clădirii 
Adunării în acele zile istorice; într-o ședință secretă deputatul 
Vasile Boerescu a propus la 24 ianuarie 1859 alegerea tot a lui 
Alexandru Ioan Cuza, propunere acceptată în unanimitate. 

Alegerea aceluiași domn în ambele Principate a repre-
zentat o însemnată victorie a poporului român în lupta pentru 
formarea unui stat național unitar. 

Puterile europene, întrunite la Conferința de la Paris, la 
26 august / 6 septembrie 1859, și sub presiunea evenimentelor 
internaționale - izbucnirea războiului Franței și a Sardiniei 
împotriva Austriei era iminent - au fost nevoite să accepte 
faptul împlinit de români; Cuza a fost recunoscut ca domn al 
Principatelor, recunoaștere limitată, însă, numai la durata vieții 
acestuia. 

Actul de la 24 ianuarie 1859, a inaugurat politica faptului 
împlinit și a determinat, pe plan internațional, o reacție 
contradictorie: acceptată de către Franța, Rusia, Sardinia și 
Prusia, primită cu rezervată prudență de guvernul englez, dubla 
alegere a lui Cuza fiind combătută de Turcia și Austria. 
  Situația creată în cele două Principate a fost obiectul 
Conferințelor de la Paris 26 martie / 7 aprilie - 25 august / 6 
septembrie, unde, în final, a fost recunoscută dublă alegere de 
toate puterile europene. Un rol important în realizarea acestui 
obiectiv, în lipsa unor reprezentanțe diplomatice, l-au avut 
misiunile speciale, trimise în capitalele europene pentru a 
explica faptele și a purta tratative cu Puterile semnatare ale 
Tratatului de la Paris. 

Recunoașterea internațională a dublei alegeri și a Unirii 
depline deschidea perspectiva înfăptuirii României moderne. Un 
sprijin deosebit de important în punerea în practică a marilor 
reforme, l-a avut domnitorul din partea cabinetului condus de 
către Mihail Kogălniceanu (12/24 octombrie 1863 - 26 ianuarie 
/ 7 februarie 1865). 

În timpul guvernării Kogălniceanu au fost adoptate: 
legea secularizării averilor mânăstirești, legea organizării 
puterii armate, legea instrucțiunii publice, legea comunală și au 
fost, după modelul francez, puse în practică, codul penal și de 
procedură penală și legea organizării judecătorești. Legile 
electorală și rurală cu toate că au avut anumite limite au ajutat 
mult la dezvoltarea ulterioară a tânărului stat.  
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Prin Proclamația (dată la 26 august 1864) se putea citi 
printre altele: "De astăzi voi sunteți stăpâni pe brațele voastre; 
voi aveți o părticica de pământ, proprietate și moșie a voastră; 
de astăzi voi aveți o patrie de iubit și de apărat". 

Situația dificilă din interior, unde Cuza era suspectat de 
radicali că ar intenționa să perpetueze regimul personal, 
neliniștea provocată pe plan extern de temerile că România ar 
dori să-și proclame independența, au slăbit pozițiile 
domnitorului și au reanimat activitatea monstruoasei coaliții, 
hotărâtă să-l înlăture; complotiștii au reușit să-și realizeze 
planurile, atrăgând de partea lor o parte din rândurile armatei 
(colonelul C. Haralambie, maiorul D. Lecca, ș.a.), l-au 
constrâns pe domnitor să abdice în noaptea de 10/22 -11/23 
februarie 1866; a fost instituită o locotenență domnească, 
alcătuită din L. Catargiu, N. Golescu și colonelul Haralambie din 
partea armatei. Conducerea guvernului a revenit lui Ion Ghica; 
apoi Senatul și Comisia au proclamat ca domn pe Filip de 
Flandra, din casa domnitoare belgiană, dar acesta n-a acceptat 
coroana. 
În istoria noastră națională, Alexandru Ioan Cuza reprezintă o 
personalitate incontestabilă; în perioada cât el s-a aflat la 
cârma țării au avut loc transformări structurale ce au deschis 
drumul spre dezvoltarea statului român; Cuza a manifestat 
competență și patriotism, a condus cu demnitate și dezinteres 
având asigurat un loc statornic în memoria poporului nostru. S-
a stins din viață, departe de patrie, la Heidelberg, în Germania, 
în noaptea de 15 mai 1873, și a fost înmormântat la 
Ruginoasa. În fața mormântului, Mihail Kogălniceanu spunea; 
"Veșnica lui amintire nu se va stinge din inimile noastre și ale 
fiilor noștri; și cât va avea țara aceasta o istorie ... cea mai 
frumoasă pagină va fi aceea a lui Alexandru Ioan I". 
 

„Români! Dulce e unirea! Ascultaţi… glasu-i răsună… 
De la fiii României cere patria comună… 
Steaua merge înainte-i, simbol sacru pe pământ; 
Cum în Vitleem odată stea din cer mântuitoare, 
Conducea pe-ncoronaţii cavaleri, din depărtare, 
De le marginile lumii, către leagănul cel sfânt.” 

 
     Grigore Alexandrescu 
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10.- Hai sa dam mâna cu mâna, … 
Cei cu inima româna 

- România la 150 de ani – 
 

Unirea Principatelor Române de la 1859, primul pas spre 
crearea Statului Român modern. La acest pas au contribuit atât 
evenimente din viața internă a Principatelor (Moldova și Țara 
Românească), cât și circumstanțe externe. Pe plan intern, 
determinante au fost revoluțiile românești de la 1848.  
 

 

    Prima revoluție a izbucnit în 
Moldova la 27 martie 1848, 
când un grup de tineri nobili 
crescuți în ideile școlii arde-
lene și îmbogățiți în doctrinele 
moderne ale școlilor occiden-
tului, au lansat un program 
subțire în conținut și sărac în 
idei, de aceea pâlpâirea focului 
lor revoluționar a și fost lesne 
înăbușit. În esență, prin pro-
gramul lor cereau o guvernare 
constituțională controlată  

de libertatea presei și să sporească demnitatea națională prin 
instituirea unei gărzi civile. 

Ori este de reținut, că abia se născuse Regulamentul 
Organic, constituție încă nefiind vorba. A doua revoluție și cea 
mai puternică, a fost cea a românilor din Transilvania, care a 
avut ca punct de plecare marea adunare națională de pe 
Câmpia Libertății de la Blaj la 15 mai 1848. Aceasta a trasat un 
program național mai cuprinzător, valabil și pentru românii din 
afara Transilvaniei. Cea de a treia revoluție, a fost cea din Țara 
Românească, de la 9 iunie 1848, organizată de tineri nobili, dar 
de această dată sprijinită și de popor, evenimentele ei ducând 
la Proclamația de la Islaz.  

Ca element specific a fost acela că revoluția a fost 
îndreptată și spre exterior, împotriva Rusiei și în interior 
împotriva Regulamentului Organic (un surogat de constituție). 
Toate trei revoluții au fost înăbușite, dar ecoul lor a creat o 
sensibilă transferare a curentului național din Transilvania în 
Principatele Dunărene. Mulți tineri cu vederi și studii înaintate, 
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fiind stânjeniți de impusul plafon maghiar, au trecut Carpații 
producând o mare influență pozitivă în școlile și presa din 
Principate.  

Ca ecou al adunării naționale de pe Câmpia Libertății de 
la Blaj, un discipol al Școlii ardelene, Andrei Mureșanu, a 
compus primul imn național român, intitulat Răsunet (devenit 
Deșteaptă-te Române).  
 
Circumstanțele externe ale Unirii Principatelor Române.  
 

Una a fost războiul Crimeii, în care cinci puteri europene 
(Franța, Anglia, Germania, Sardinia-Italia, și Austria) au 
sprijinit Turcia în războiul cu Rusia, pentru a o bloca în 
înaintarea acesteia spre Constantinopol.  

După înfrângerea Rusiei, cele cinci puteri, la care s-au 
adăugat Turcia și Rusia (părțile beligerante), s-au întrunit la 
Paris în 1856, unde au suprimat protectoratul Rusiei asupra 
Principatelor, preluând cele cinci puteri protectoratul colectiv, 
fără însă a înlătura suzeranitatea Turciei asupra celor două 
Principate române. Pentru trasarea organizării viitoare a celor 
două Principate, din voința celor șapte puteri întrunite la Paris, 
a fost convocat în 1857, atât în Moldova cât și în Țara 
Românească, Divanul ad-hoc, un fel de adunare constituantă, 
compusă din reprezentanții nobilimii și ai clerului. Divanul din 
Țara Românească a votat patru puncte: 
- autonomia țării; 
- unirea Principatelor sub un singur principe cu un singur 
guvern; 
- alegerea unui principe străin ai cărui fii să fie botezați în 
religia ortodoxă 
- guvern constituțional reprezentativ. 

În Moldova, pe lângă aceste idei, au fost luate în discuție 
și probleme de reforme sociale. După schițarea acestui 
program, cele două Divanuri urmau să aleagă doi principi 
pentru cele două Principate. Sfidând voința celor șapte puteri, 
la 24 Ianuarie 1859, Divanurile ad-hoc au ales unul și același 
principe, pe colonelul moldovean Alexandru Ioan Cuza. La 22 
mai 1859, întrunite din nou la Paris, cele șapte puteri au 
consfințit actul săvârșit la 24 Ianuarie 1859.  Domnia lui A.I. 
Cuza a inaugurat Statul Român modern, prin unirea și a celor 
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două guverne și administrații într-o singură Adunare Națională 
și un singur guvern, dând numele noului stat - ROMÂNIA. 
 

 

      Tot A. I. Cuza a pro-
mulgat mai multe legi civile și 
bisericești, în sensul moder-
nizării Statului Român, cum ar 
fi: Legea agrară; Codicele 
civil, criminal și comercial; 
Legea procesuală; Legea 
pentru instrucția publică și 
altele.  

  Foarte importante ca efect social au fost votate: 
ștergerea pedepsei cu moartea și a muncii forțate și a fost 
decisă secularizarea averilor mănăstirești grecești. 

Evenimentul Unirii de la 1859 a inspirat marelui poet 
Vasile Alecsandri, al doilea imn național - Hora Unirii, iar la 
1881, când România a devenit Regat, tot lui datorându-i-se și 
al treilea imn - Imnul Regal.  

În viața istorică a poporului român au avut loc trei Uniri 
importante -1601, Mihai Viteazul a unit vremelnic Transilvania, 
Moldova și Țara Românească, la 1859 s-au unit pentru 
totdeauna, Moldova cu Țara Românească iar la 1918 tot 
vremelnic, s-a înfăptuit Marea Unire - Transilvania, cele două 
Principate și felia de Moldova de peste Prut, numită Basarabia, 
ruptă din trupul României, de către hulpavul vecin de la răsărit 
la 1812. Ceea ce este vital în aceste momente, când gândurile 
noastre se întorc în adâncurile zbuciumatei istorii a poporului 
român, este înfăptuirea celei de a patra UNIRI, Unirea 
SPIRITUALĂ a tuturor sufletelor românești de pe toate 
meridianele lumii, într-un singur TRUP, a cărui inimă să bată la 
unison, cu aceeași credință, exprimând în aceeași limbă 
nemuritoarele noastre tradiții și obiceiuri. Ca un exercițiu 
primar, acum la aniversarea a 150 de ani de la Unirea 
Principatelor Române să ne unim energiile fizice și spirituale, 
sărbătorind cu entuziasm și sfințenie, această pagină de aur, 
din istoria mult însângerată a neamului românesc. 
 

„Hai să dăm mână cu mână/ Cei cu inima română,/ Să-
nvârtim hora frăției/ Pe pământul României!/ Iarba rea din 
holde piară!/ Piară dușmănia-n țară!/……” (din Hora Unirii)  
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11.- Unirea Ardealului cu Patria Mama (2006) 
  

        Duminică 26 noiembrie, 2006, la finele Sfintei Liturghii s-
a săvârșit Slujba Te-Deum-ului în comemorarea evenimentului 
național al Unirii Ardealului cu Patria Mamă. Cu această ocazie, 
d-l Ion Anton a rostit apoi un bine documentat cuvânt ani-
versar. 
 

 

        Marea Unire din 1918, 
contextul ideologic, politic și 
militar european. 
 Procesul istoric în urma căruia 
toate provinciile locuite de 
români s-au unificat în cuprin-
sul aceluiași stat național,  

România, a fost determinat de trei factori principali: contextul 
ideologic, politic și militar european, prezența pe scară largă a 
sentimentului național în rândul populației românești și 
acțiunea politică decisă a elitelor din Regat și din Austro-
Ungaria. 

În timpul războiului s-au conturat programele politice 
care vor sta la baza acțiunilor naționale românești din 
Basarabia, Bucovina și Transilvania. 
  În prima lor fază, acestea vizau obținerea de drepturi 
naționale pentru etnicii români din Rusia sau Austro-Ungaria.    
S-a cerut dreptul de folosire a limbii române în administrație și 
justiție, învățământ în limba maternă, reprezentare propor-
țională în toate domeniile vieții publice.  
  Argumentația ce stătea la baza acestor revendicări era 
una de ordin istoric și demografic, venind în prelungirea 
programelor elaborate în cursul secolului al XIX-lea de elitele 
românești din afară teritoriului României. 
  În anul 1917, programele naționale se radicalizează, 
întrând în etapa a doua. În contextual destrămării Imperiului 
Rus și al activizării elitelor naționale din monarhia dualistă, 
românii de acolo revendică dreptul la autonomie politică pentru 
provinciile populate majoritar de români, păstrând argumen-
tația tradițională, istorică și demografică. 51296yuu34dxk6c 
  Faza a treia, în definirea obiectivelor politice românești 
s-a desfășurat în anul 1918. Din acest moment se adoptă ca 
argument principal idea autodeterminării, care circulă acum pe 
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plan internațional. În baza ei, reprezentanții românilor cer 
independența provinciilor în care etnicii români erau majoritari. 
   Prăbușirea militară a Puterilor Centrale și afirmarea 
principiilor democratice  la sfârșitul războiului au reprezentat un 
factor hotărâtor în evoluția spre ideea unificării. 
  Pericolele externe și competiția declanșată pentru 
succesiunea imperiilor destrămate, odată cu încheierea confla-
grației mondiale, au grăbit trecerea spre ultima etapă, cea a 
unirii tuturor teritoriilor locuite de români cu Regatul României. 
   Unirea tuturor românilor într-un stat național a cunoscut 
două momente principale: Prima provincie care s-a alipit 
României a fost Basarabia, în martie 1918. Împrejurarea a fost 
favorizată de prăbușirea autorității Rusiei în zonă, ca urmare a 
revoluției bolșevice. 
 

 

       Astfel, în Basarabia, în 
perioada aprilie – octombrie 
1917, organizațiile social-poli-
tice românești elaborează pro-
grame în care cer autonomia 
Basarabiei. În decembrie 1917 
se întrunește Sfatul Țării, or-
gan reprezentativ al Basara-
biei, dominat numeric de ro-
mâni, care proclamă  

Republica Federativă Moldoveneasca, desemnând structurile de 
condu-cere ale acesteia. În ianuarie 1918, 

Sfatul Țării este dizolvat, în urma preluării puterii la 
Chișinău de către bolșevici, însă pentru scurtă durată, deoarece 
armata română pătrunde în oraș și restabilește autoritatea 
Sfatului, care o lună mai târziu proclamă independența 
Republicii Moldovenești. Noul stat este amenințat însă de o 
ocupație a Rusiei bolșevice sau a nou creatului stat ucrainean. 
În martie Sfatul Țării adopta hotărârea de unire a Basarabiei cu 
România. 
  Această hotărâre a fost luată de liderii români în cadrul 
unor organizații politice naționale. Pentru a arăta că gestul lor 
se bucură de sprijinul populației, ei au convocat adunări cu 
caracter reprezentativ care să dea greutate deciziei luate în 
ochii opiniei publice interne și internaționale. Deși armatele 
române intraseră în Basarabia încă înainte de proclamarea 
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Unirii, liderii români au ținut să arate că Unirea nu a fost 
rezultatul unei cuceriri militare românești, ci al opțiunii 
populației din zonele respective. Acțiunea lor urmărea să 
răspundă cerințelor principiului autodeterminării. 
  În octombrie 1918, la Viena, se constituie Consiliul 
Național Român, organism public al românilor bucovineni. În 
virtutea dreptului de autodeterminare, acesta decide separarea 
de Austria. Pe data 27 octombrie, o Adunare Constituantă, 
formată la Cernăuți, hotărăște unirea Bucovinei cu celelalte 
provincii românești din Austro-Ungaria. În noiembrie, Ucraina 
dorește să ocupe Bucovina și să o anexeze, iar Consiliul 
Național Român solicită ajutorul guvernului român, împotriva 
ucrainenilor. Armata română întră în Bucovina. Tot în 
noiembrie, Consiliul Național decretează autonomia Bucovinei și 
convoacă un congres al românilor, germanilor și polonezilor la 
care hotărăște unirea cu România. 

În Transilvania, în octombrie 1918 conducerea Partidului 
Național Român adoptă o declarație prin care proclamă 
autodeterminarea națională a românilor din Ungaria. Ea va fi 
susținută și în Parlamentul de la Budapesta, de către deputatul 
Al. Vaida Voievod, iar între Consiliul Național român și o 
delegație a guvernului maghiar au loc tratative prin care 
românii își exprimă dorința de a se despărți definitiv de 
Ungaria. 
  În noiembrie este convocată o adunare națională la Alba 
Iulia, iar pe dată de 1 decembrie 1918, 1200 de delegați ai 
românilor din Transilvania, în prezența unei adunări populare 
de 100.000 de persoane, decid unirea Ardealului cu Regatul 
României. 

În 1919 puterile aliate stabilesc frontierele României cu 
Ungaria și Regatul Sârbo-Croato-Sloven, iar în 1920, prin 
tratatul de pace de la Trianon (parte a sistemului de tratate de 
la Paris), Ungaria recunoaște frontierele sale cu România. 
  România Mare continuă vechiul stat românesc, dar la 
alte dimensiuni, suprafața și populația ei dublându-se. Ca 
întindere, România ajungea a șasea țară de pe continent și a 
doua din Europa Centrală. 
  Creștea astfel potențialul său economic, ca și suprafață 
agricolă. Deoarece teritoriile care făcuseră parte din Austro-
Ungaria erau mai bine dezvoltate, România își vedea dublată 
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lungimea rețelelor de căi ferate, în timp ce capacitățile 
industriale se triplau. 
 

12.-  Unirea Basarabiei cu Tara                                  
omagiata la „Sfânta Treime” 

 
  Aniversarea zilei de 27 Martie, ziua Unirii Basarabiei cu 
Țara și împlinirii a 90 de ani de la înfăptuirea acestui măreț 
eveniment, a avut loc și anul acesta într-un cadru cu totul 
deosebit prin participarea comunității românești din Los 
Angeles la un parastas și Te-Deum organizat la Biserica Sfânta 
Treime din Verdugo - Los Angeles, din inițiativa părintelui paroh 
Constantin Alecse, a unor personalități și cu sprijinul direct al 
domnului Ion Anton membru marcant al comunității noastre. 
Cu ocazia TE-DEUMU-LUI de la sfârșitul Sfintei Liturghii, s-au 
înălțat rugăciuni și un pios omagiu eroilor care, prin sacrificiul 
lor au împlinit visul de veacuri al neamului românesc - România 
reîntregită. 
 

 
Documentele Marii Uniri 

 

    Masa (agapa de post) a fost 
oferită de familia domnului Ion 
Anton, întru pomenirea eroilor 
neamului și membrilor fami-
liei, trecuți la Domnul. 
  Au fost prezenți domnii 
Gabriel Bostan, împreună cu 
soția, și domnul Nicolae Rusu, 
din partea Consiliului Mondial  

Român, domnul Neculai Popa, împreună cu soția, din partea 
Consiliului Român American, precum și neobositul nostru coleg, 
domnul Dumitru Caranfil persoană de mare simțire româ-
nească. 
  Parastasul și Te Deum-ul au fost slujite de Pr. Paroh 
Constantin Alecse, ajutat de Pr. Virgil Anton , fiul domnului Ion 
Anton, într-o atmosfera de mare înălțime spirituală. 
  Domnul Ion Anton a ținut o frumoasă cuvântare în care, 
cu mult suflet și competență, a marcat etapele importante care 
au dus la declanșarea actului de unitate națională, după cum și 
lupta și aspirațiile generațiilor acelor timpuri care au contribuit 
la împlinirea năzuințelor de veacuri ale românilor basarabeni. 
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  Și-au dat concursul de asemenea domnul Anatol 
Resmeriza cunoscut actor basarabean, care ne-a amintit prin 
versuri și muzică de suferințele îndurate de românii basarabeni 
din partea cotropitorilor sovietici, precum și acordeonistul Arvat 
Valeriu care ne-a delectat cu muzică populară basarabeană. 
  În final, fetele basarabence au împărțit după cum le este 
obiceiul prosoape și dulciuri celor prezenți (reportaj de Neculai 
Popa, Los Angeles, California)  
 

13.-  La Ziua Unirii Basarabiei (2008) 
 

 

A intrat în tradiția 
Bisericii Sfânta Treime de a 
acorda atenția cuvenită mari-
lor evenimente, care marchea-
ză drumul istoriei poporului 
român. Astfel la 27 martie 
2008, s-au împlinit 90 de ani, 
de când românii dintre Prut și 
Nistru, în vremuri extrem de 
tulburi, au găsit calea de a se 
uni cu patria mamă. 
  Impulsul l-a dat identitatea 
de neam, adică: limba, cre-
dința, tradițiile, cultura, spe-
ranțele, pătimirile. După 106 
ani de înstrăinare, ani în care 
privirile și speranțele au fost 
ațintite la vest de Prut, un 
grup de patrioți, constituiți în 
Sfatul Țării, cu adâncă dragos-
te de neam, au condus desti-
nele Basarabiei spre maica sa, 
România. 

Cu multe săptămâni înainte, P C Părinte Protoiereu 
Constantin Alecse, împreună cu Consiliul Parohial, au hotărât să 
comemoreze cu mare cinstire evenimentul. 

Aceasta a avut loc duminică 30 martie, când după Sfânta 
Liturghie, în prezența a peste 100 de enoriași, s-a oficiat un Te-
Deum prin care s-au înălțat însuflețite rugăciuni pentru toți 
aceia care s-au jertfit pentru cauza Unirii. 
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  Au fost prezenți fiii adoptivi ai Basarabiei, Nicu Popa cu 
familia; Nicolae Rusu; Dumitru Caranfil; Gabriel Bostan cu 
familia, frați la care istoria Basarabiei le curge prin vene și un 
grup originar, membri ai Fundației Baștina. 
  După Te-Deum s-a ridicat un parastas cu masă de post. 
În cuvinte de înalt respect, s-au evocat momentele care au 
premers actul înfăptuit la 27 Martie 1918, care a constituit 
uvertura Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. 
  Hotărârii Basarabiei de a fi cu Țara i-a dat curs Sfatul 
Țării de la Chișinău, avându-l ca președinte pe Ion Ianculeț, 
vice pe Pantelimon Halipa și secretar pe Ion Buzdugan.  
   Dar, acest mult dorit copil n-a trăit decât 25 de ani, 
deoarece la 23 august 1939, doi satrapi ai Europei, au convenit 
redarea   Basarabiei în mâna călăului bolșevic. În timpul celei 
de a 2-a conflagrații mondiale armata română a mai eliberat 
Basarabia pentru 3 ani, dar cizma roșie a călcat necruțător 
peste pieptul Basarabiei. 
  În 1989, prin destrămarea marelui imperiu sovietic, și-a 
căpătat independența, dar nu s-au mai aflat patrioți cu 
dragoste de Țară și conștiință de Neam, care să ia exemplul 
înaintașilor de la 1918 și să reclădească ceea ce vicisitudinile 
istoriei au dărâmat. Cu atât mai mult cu cât condiții au fost din 
plin, dar n-au fost fructificate. 
  Deschiderea granițelor, libertatea de mișcare a 
individului, spectrul globalizării, au dat alte conotații noțiunilor 
de patriotism, dragoste de Țară, de Neam, tradiții, de pământul 
românesc, care de la Nistru până la Tisa este stropit din belșug 
cu sângele a milioane de tineri jertfiți, iar țărână le tăinuiește 
oasele. 
  S-au recitat versuri închinate Basarabiei și eroilor ei. În 
ton de pioșenie, artiștii basarabeni Anatol Resmeritza și Valeriu 
Arvat au declamat-cântat melodii de preamărire a înfăp-
tuitorilor Unirii (a consemnat Ion Anton, Los Angeles)  
 
  „A rosti numele Basarabia e una cu a protesta contra 
dominaţiei ruseşti. Numele "Basarab" şi "Basarabeni" există cu 
mult înaintea vremii în care acest pământ devenise românesc; 
acest nume singur este o istorie întreagă.” 
                                  (citat celebru din Mihai Eminescu) 
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14.- Ziua Mamei, 11 mai 2008 
 

 
Ziua Mamei - oferind flori 

doamnelor 
 

       Duminică, 11 mai 2008, 
se va sărbători la biserica 
noastră, Ziua Mamei, Ziua 
Independenței României și 
Ziua Monarhiei 
      Acum, după încheierea 
ciclului pascal, parohia Sfânta 
Treime se pregătește pentru 
sărbătorirea evenimentelor 
religioase, sociale și culturale, 
potrivit calendarului de vară. 

  Prima dintre aceste sărbători va fi: Ziua Mamei, Ziua 
Independenței României și Ziua Monarhiei, sărbătoare ce va fi 
aniversată duminica viitoare, 11 mai 2008, după următorul 
program: 
09:00 am - Slujba utreniei, și Sf. Proscomidie; 
10:00 am - Sfânta Liturghie (Duminică Mironositelor); 
11:30 am - Te-Deum aniversar în cadrul căruia se vor înalta 
rugăciuni de sănătate, viață lungă, pace și bucurii pentru 
mamele care sunt între noi, și de pomenire a mamelor plecate 
deja la casa cerească. Prin slujba Te-Deum se va omagia și 
Monarhia Română, și vor fi pomeniți eroii neamului care au 
căzut la datorie pentru Independența României. 
12:30 - prânz, la ieșirea din biserica, în cadrul miruirii, toate 
persoanele de gen feminin (mame, doamne și chiar domni-
șoare) vor primi garoafe roșii (omagiul mamelor în viață) sau 
albe, în memoria mamelor decedate. 
1:00 pm - Masă, conferințe și program 
Cei 2 conferențiari la acest eveniment vor fi domnii: 
Nicolae Rusu, care va vorbi despre Independența României, și 
Ziua Monarhiei Române; și Ion Anton, care va evoca Ziua 
Mamei. 
  Masa aniversară (un meniu variat: fripturi, mititei, clă-
tite, cafele...) va fi pregătită și servită de către un grup de 
bărbați (coordonator, d-l Ion Anton) în onoarea Zilei Mamei. 
  Câțiva artiști ai comunității ne vor delecta cu un succint 
program cultural. 

Vă invităm să veniți alături de noi, și să petrecem Ziua 
Mamei împreună. 
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15.- Raport la Adunarea Generala Parohială 
din 29 Ianuarie 2006 

  (de Ion Anton, Președinte) 
   

Scriu aceste rânduri pătruns de duhul Bisericii, în care la 
nesfârșit ne plecăm în genunchi în fața miracolului Întrupării, 
același dintotdeauna și de fiecare dată mai minunat. Miracolul 
în Biserică îl trăiesc toți aceia care nu au pierdut legătură cu 
prima ființare. 
 

 

      Imaginez Biserica, așa cum 
ar fi un stup, cu faguri în care 
credincioșii adună mierea dulce a 
credinței ortodoxe pentru ca 
generația de azi și cele care vin 
să se hrănească spre a perpetua 
de-a pururi dreapta credință.  
Râvna noastră pentru această 
făptuire a fost mare, dar se vede 
treaba că nu a fost suficientă. 
Începutul administrativ al relației 
cu Biserica, și pentru ea, a fost 
promițător. 

 
  O familie tânăra, cu entuziasm și credință a lansat 
lucrările administrativ-bisericești cu bun augur de Dorian 
Șerban fiind un bun gospodar, un entuziast organizator și unul 
din credincioșii autentici și, împreună cu întreaga sa familie a 
imprimat începutului un ritm pozitiv pe un făgaș promițător. 
Emulația de acțiune, o bună atragere și desfășurare a școlii 
duminicale, cu o participare promițătoare.     Dar nici după 
două luni, obligații profesionale l-au rupt de la exercitarea 
prerogativelor administrative și s-a impus un interimat pe care 
l-am acoperit cu solicitudine. 
  Au apărut problemele de încercare care au necesitat 
soluții și eforturi pentru buna rezolvare. 
  În primul rând, biserica plănuise 3 activităţi culturale, 
înaintea începeri postului mare, activităţi care trebuiau să se 
bucure de un real succes: 
11 martie 2005 - Distracţia anului 2005, cu Benone Sinulescu, 
Nicu Paleru (din pricini independente de voința noastră un "no-
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show"), Gheorghe Gheorghiu, Petrică Moise, Jean Paler, Mr. 
Rudi (la saxofon), Florentina Ciobanu Delca; 
26 martie 2005 - Super Showul cu Jean Constantin, Maria 
Dragomiroiu  şi Mădălina Manole; 
30 martie 2005 - Un encore... cu Jean Constantin, Maria 
Dragomiroiu şi Mădălina Manole. 
Am intrat apoi în sfântul şi marele post al Paştilor.   
  Următoarea activitate a consiliului a fost întâmpinarea 
marelui eveniment al Învierii, care pe lângă cele sacerdotale, 
de mare trăire spirituală, au necesitat și organizarea cadrului 
bucuriei manifestate de Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. 
Consiliul Parohial coordonat de P.C. Pr. Constantin Alecse și cu 
aportul hotărâtor al Reuniunii Doamnelor, au organizat un 
reușit Banchet de Paști, la care au participat numeroși enoriași, 
cinstind cu bucurie Învierea Domnului Iisus Hristos. Cuvintele 
nu pot cuprinde eforturile consumate pentru ca toți participanții 
să se simtă optim la această sărbătoare. 
  La Ziua Mamei, care a coincis şi cu sărbătoarea naţională 
a monarhiei şi cu independenţa României, s-a oficiat o slujbă 
de mulţumită (un tradiţional Te-Deum), iar subsemnatul am 
rostit un scurt cuvânt aniversar, şi - la finele festivităţilor - în 
numele consiliului, am oferit câte o garoafă tuturor doamnelor 
prezente, la ziua lor. 
  Dimpreună cu părintele paroh, am reprezentat, ca 
delegat mirean, biserica noastră la Congresul Episcopiei, din 2-
4 iulie 2005. 
  Au urmat alte acțiuni planificate de Consiliul Parohial 
cum au fost: Picnicul Toamnei (al strugurilor) din 8 Octombrie 
2005 și, ca un corolar, cinstea de a-l sărbători pe I.P.S. 
+Nathaniel la cei 25 de ani de la ungerea ca Episcop al 
Episcopiei din America și Canada. Prin organizarea festivităților 
și înalta cinstire a evenimentului, Parohia noastră a reușit să se 
ridice la înălțimea evenimentului. A fost o reușită, cu o 
participare numeroasă, toți aducând un omagiu afectiv I.P.S. 
Arhiepiscop Nathaniel la cei 25 de ani de arhierească păstorire. 
Nu este un secret că toate cele sacerdotale și administrative s-
au desfășurat sub înaltul patronaj al P.C. Pr. Constantin Alecse, 
Protopopul Protoieriei Coastei Pacifice de Vest a Episcopiei. 
  Ca şi o încununare a tuturor activităţilor parohiale pe 
anul 2005, doresc a menţiona şi vizitarea enoriaşilor bisericii cu 
tradiţionala colindă, precum şi concertul de colinzi, de înaltă 
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ţinută artistică, în ziua de Crăciun, susținut de către tinerii 
talentaţi din România George Todica (12 ani), Daniel Ciobanu 
(14 ani) și Andrei Gologan (13 ani) care, în ovaţiile repetate ale 
publicului, au executat o salbă instrumentală de colinde 
tradiționale româneşti şi internaţionale, precum şi talentele 
noastre locale: dl Gabriel Vamvulescu (organizatorul concer-
tului, solist vocal şi ghitarist) d-l Ciprian Ignat (flaut), şi d-ra 
Ana-Maria Fusu (pian), care s-au întrecut pe ei înşişi prin 
conţinutul şi varietatea concertului, precum şi înalta ţinută şi 
performanţă profesională. 
  Coborând la activitățile săptămânale ale Consiliului 
Parohial trebuie să menționez aspecte din eforturile zilnice sau 
săptămânale ale organismelor constituente. În fruntea 
aportului material adus de activitatea administrativă a 
gospodăriilor administrative ale Parohiei se situează familia Ion 
și Năstaca Cociuban, care prin eforturi deosebite a adus 
Parohiei valori importante pecuniare la buget, fiind cei mai 
productivi. Aport important a adus  Reuniunea Doamnelor care 
săptămână de săptămână, prin eforturi deosebite cu meniuri 
alese, au realizat o legătură familială cu enoriașii dornici să-și 
satisfacă necesitățile culinare la bucătăria Bisericii. Familia 
administratorilor Ion și Năstaca Cociuban și Reuniunea 
Doamnelor condusă de D-na Geta Jercan au adus cel mai 
consistent aport financiar în bugetul Parohiei. Participante la 
Reuniune Doamnelor putem nominaliza, în primul rând, pe D-
na Președintă Geta Jercan cu D-l Constantin Jercan și D-na 
Preoteasa Elena Alecse susținute fiind cu ajutor de doamnele 
Livia Literat, Mariana Cadia, Daniela Cufuioti și Elena Cociuban 
și cu multe ajutoare ocazionale. 
  Aș aprecia și pe această linie aportul deosebit al 
epitropilor D-l Vasile Rotaru, D-na Marghioala Canciu și D-l 
Cinca care au fost permanent prezenți, răspunzând prompt 
solicitărilor enoriașilor. Cred că a fost singurul organism al 
Consiliului Parohial, după Reuniunea Doamnelor, care și-a trăit 
viața. Doresc ca neîmplinirile din 2005 să se împlinească în 
2006, nutrind speranța că Biserica să atragă mai mulți 
credincioși dornici să susțină viață sacerdotală a Bisericii prin 
ea și noi să trăim spiritual și să dăinuim în credință moşilor şi 
strămoşilor noştri. 
 
 



CAPIT.III.2.-  REPORTAJE   ECCLESIASTICE                           267 

 
 

16.- Ziua Monarhiei (2006) 
 
  Deoarece cei 81 de ani de monarhie a României au scos 
pagini glorioase în istoria României, avem datoria să nu lăsăm 
să se aștearnă uitarea. Istoria este însăși identitatea unui 
popor. Să amintim prezentului și viitorului pagini din istoria glo-
rioasă a neamului nostru pentru a menține și cultiva mândria 
națională, pentru a ști de unde venim, spre a putea decide spre 
ce să ne îndreptăm. 
 

 

      În acest an, la 10 Mai se 
împlinesc 140 de ani de când 
un tânăr principe german op-
tează pentru preluarea desti-
nelor poporului din Principatele 
Române. Rațiunea instaurării 
unei dinastii străine apăruse 
încă din 1828 fiind înscrisă în 
programul adunărilor ad-hoc 
din 1857. Motivele ideii de 
dinastie străină au fost:  
-. menținerea și consolidarea 
statului național, 
-. necesitatea creșterii presti-
giului european, 

 
-. întărirea autonomiei și nu în ultimul rând, încetarea luptelor 
pentru domnie care măcinaseră de veacuri viața politică a 
românilor. 
  Candidatura la domnie a lui Carol de Hohenzolern -
Sigmoringen a fost susținută de Împăratul Franței și de 
cancelarul Germaniei. Astfel la 10 Mai 1866 pe baza unui 
plebiscit, Carol este proclamat principe și recunoscut de 
Imperiul Otoman în Octombrie 1866. Atitudinea Turcei conta 
deoarece era suzerană. Deja în Iulie 1866 se adopta prima 
constituție a țării, în care primul articol stipulează dorința de 
independența a țării, proclamându-se numele oficial de 
România. Se instaurează monarhia constituțională ereditară, în 
linie directă masculină, moștenitorii fiind crescuți în religia 
ortodoxă.  
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Simbolurile României Războiul pentru Independență 

 
  În capitolul al doilea erau prevăzute drepturile și 
libertățile cetățenești, dintre care nu lipseau libertatea conș-
tiinței, a presei, a întrunirilor, egalitatea în față legilor, dreptul 
la azil politic, libertatea individuală. Și, fapt foarte important 
care nici azi nu este definit clar, propunerea de orice natură era 
proclamată sacră și inviolabilă. Se proclamă de asemenea 
separarea puterilor în stat:Legislativ, Executiv și Juridic.  
Constituția de la 1866 a dăinuit până în 1923, având o 
importanță hotărâtoare în consolidarea unui stat modern și 
afirmarea dorinței de independență. Primii ani,după instaurarea 
monarhiei constituționale, au fost instabili în condițiile lipsei 
partidelor politice și a tradiției parlamentare. Însă viața politică 
a României este animată de personalități care în momentele 
cruciale pentru existența statului vor depăși ambițiile 
personale: N. Catargiu, D. Ghica, frații Brătianu, C.A. Rosetti, și 
alții. Aflată sub suzeranitatea turcă, România, în relațiile 
externe, nu putea încheia tratate și alianțe cu alte state fiind 
considerată de Poartă o provincie privilegiată. Acest neajuns a 
făcut ca obținerea independenței de stat a României să fie 
dorită de toți românii. O puternică criză orientală antiotomană 
zdruncină autoritatea Imperiului Otoman. La 12 Aprilie 1877 
Rusia declara război Turciei și prin convenția româno-rusă 
semnată cu câteva zile înainte se îngăduia trecerea armatelor 
ruse pe teritoriul României. Nu mi-am propus să descriu marele 
război de independență, dar trebuie să amintesc că rolul 
Principelui român în desfășurarea lui a fost hotărâtoare. Rușii i-
au încredințat, datorită strategiilor sale obiective, conducerea 
armatei ruso-române, prin curaj și pricepere ducând pas cu pas 
la marea victorie. Greu a fost și după victoriile de pe câmpul de 
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luptă deoarece marile puteri încă nu recunoscuseră indepen-
dența de stat. 
   

 
Războiul pentru Independență 

 
Cucerirea Independenței de stat a favorizat progresul 

economic al României și extinderea raporturilor comerciale cu 
alte state. În Martie 1881 parlamentul țării a votat 
transformarea țării în regat, urmând încoronarea ca rege la 10 
Mai 1881, aceeași zi de 10 Mai când în 1866 a pus pentru 
prima oară piciorul pe pământul României. După 48 de ani de 
domnie glorioasă, lui Carol-I i-a urmat la tron nepotul după 
frate, Ferdinand. După o neutralitate de doi ani, România întră 
în război alături de Antantă, declarând război Austro-Ungariei 
pentru obținerea Transilvaniei. Pe timpul desfășurării războiului 
două mari Imperii s-au dezintegrat-cel Țarist și cel Austro-
Ungar, apărând noi state. Preocupate de problemele proprii 
noile state, au făcut posibilă realizarea năzuinței de libertate 
națională precum și visul secular de unire, înfăptuind marea 
unire de la 1 Decembrie 1918. În condițiile noi de după 1918 
progresul istoric al românilor era condiționat de valorificarea 
tuturor capacităților materiale și umane. 
  Un rol important în consolidarea regimului politic l-a avut 
adoptarea constituției din 1923 care consfințește noile realități 
istorice inclusiv regimul constituțional democratic. Cu unele 
sincope, după moartea regelui Ferdinand în Iulie 1927 zis și 
Întregitorul, datorită realizării Marii Uniri a românilor, a preluat 
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destinele României Carol al II-lea. Domnia lui Carol al II-lea s-a 
manifestat și prin instaurarea regimului de autoritate monar-
hică. În August 1944 se remarcă intrarea în scenă a tânărului 
monarh Mihai-I, care printr-un act matur și de curaj, decide 
arestarea Mareșalului I. Antonescu și a guvernului și întoar-
cerea armelor împotriva Germaniei, după unii analiști politici, 
acest act ducând la scurtarea războiului cu șase luni. Monarhia 
în România se încheie printr-un act brutal al comuniștilor 
români susținuți de sovieticii lui Stalin, la 30 Decembrie 1947, 
când Regele Mihai I este forțat să abdice și să ia calea exilului. 
Reamintesc că în cei 81 de ani de monarhie s-au înfăptuit 
câteva mari realizări ale românilor: 
- Independența de Stat, 
- Constituțiile de la 1866 și 1923 care consfințesc multe 
libertăți democratice, 
- Marea Unire de la 1918, 
- Dezvoltarea economică fără precedent din perioada 
interbelică și altele. 
 

 
 

„Unicul dor al vieții mele e să-mi văd națiunea mea 
fericită, pentru care după puteri am și lucrat până acuma..”      
(Avram Iancu) 
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17.-  Centenarul Marii Uniri - 2018 - 
Preoți eroi în lupta pentru reîntregirea României 

 
Participarea României la Primul Război Mondial a avut un 

scop clar și asumat de întreaga țară: Marea Unire. Aceasta s-a 
realizat în 1918, dar pentru ea au murit în jur de 1.000.000 de 
români. În armată, preoții militari au avut un rol vital. 
 

 
Preoți cu Crucea-n mână 

 
  Odată cu mobilizarea în vederea intrării în război, circa 
250 de preoţi vor însoți armata pe câmpurile de luptă, fiecare 
regiment având un cleric numit „confesorul regimentului”. 
Pentru coordonarea activității acestora, s-a înființat Serviciul 
Religios, condus de Protopopul Constantin Nazarie, profesor la 
Facultatea de Teologie din București. 
  Dacă la începutul mobilizării unii dintre preoți comunicau 
Părintelui Nazarie că au fost întâmpinați cu întrebarea „Ce 
caută popa aici?”, după intrarea în război situația s-a schimbat 
radical. Datorită comportamentului lor, datorită însuflețirii și 
păcii sufletești pe care le-au adus în rândul ostașilor, pe toată 
durata războiului, conducătorii armatei și ai statului au înțeles 
că preoții în armată nu sunt doar utili, ci sunt strict necesari și 
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că locul lor, de păstori sufletești, este în mod firesc în mijlocul 
fiilor duhovnicești, mai ales în momente atât de dificile. 

La 10 aprilie 1918, generalul Constantin Prezan, 
însărcinat cu comanda Armatei Române, spunea: „Preoții și-au 
făcut mai mult decât datoria și este o cinste pentru cler, care, 
alături de ostași, a dat mai mult decât i-am cerut noi pentru 
Țară și Neam”. Alături de ei, circa 200 de călugări și călugărițe 
din diferite mănăstiri din Moldova au făcut pregătire prin 
Crucea Roșie și au fost încadrați în sistemul sanitar al armatei. 
În mai multe mănăstiri au fost amenajate orfelinate și spitale. 
  Preoții au slujit Sfânta Liturghie, au spovedit și au 
împărtășit, au înmormântat pe cei căzuți în luptă sau răpuși de 
boli, au îmbărbătat cu timp și fără timp, dar au fost și cei care 
au ținut cursuri, au suplinit doctori, farmaciști, învățători, au 
deschis școli și orfelinate, au explicat ostașilor și românilor din 
Transilvania și din Basarabia istoria românilor, au întreținut 
cultul pentru eroii care și-au dat viața pentru țară și neam. 
  În jur de zece dintre ei s-au jertfit alături de ostași. Între 
ei: preotul Belizarie Popescu, din Mereni (Constanța), mort în 
lupta de la Turtucaia, în 1916, preotul Nicolae Armășescu, din 
Tomșani (Vâlcea), înmormântat cu onoruri la cimitirul Ghencea, 
preotul Ștefan Ionescu-Cazacu din Olt, căzut la Mărășești cu 
crucea în mână, mână care a fost aflată întreagă când i-au fost 
mutate osemintele în cripta „Bisericii Neamului” de la 
Mărășești, în 1926, D. Bârlogeanu, din Regimentul 51/52 
Infanterie, Ionescu Ștefan, din Regimentul 3 Infanterie, 
Rătescu Ion, din Brigada 2 Roșiori, preotul I. Cerbulescu, de la 
Spitalul Evacuare Nr. 1, preotul C. Gibescu, de la Ambulanţa 
Diviziei 1 Infanterie. Alți preoți au căzut prizonieri, pentru că au 
întârziat cu pansarea răniților, îngrijirea muribunzilor sau 
îngroparea soldaților. Prețuirea deosebită acordată preoților 
militari a dus, în 1921, la emiterea Legii pentru organizarea 
clerului militar și organizarea Episcopiei Armatei. Ministrul de 
Război, generalul Ioan Rășcanu, scria în motivarea ei: 
  „Armata noastră, care a luptat în condiții extrem de 
grele, cunoscute îndeajuns de domniile noastre, grație pregă-
tirii ei sufletești a putut să înfrunte cele mai grele timpuri și să 
treacă neatinsă pe lângă flagelul teribil al bolșevismului, care a 
prins în focul său și a mistuit formidabila armată rusească.  
  Această pregătire sufletească este de netăgăduit că în 
mare parte își are obârșia în sentimentalele religioase cu care a 
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fost înzestrat românul în toate timpurile și care l-a ajutat și 
salvat în timpurile de restriște.  
 

 
De la Vlădică, până la opincă 

 

      Sentimentul religios a fost 
veșnic cald în sufletul sol-
datului nostru, căci preoțimea 
militară, care a însoțit armata 
în tot timpul războiului, a fost 
mai presus de orice laudă și, 
ca adevărați apostoli, preoții 
nu au părăsit un moment 
postul lor sfânt și de onoare, 
ajutând ofițerimea spre a  

putea duce la glorie trupele noastre”. Episcopia Armatei va 
desființată în 1948 de către regimul comunist. 
  Fragmentele de mai jos, culese din rapoartele preoților și 
ale comandanților unităților în care au fost încadrați, 
reconstituie tabloul acelor zile unice, deopotrivă dureroase și 
sfinte, din istoria românilor. 
 
Simțirea lor 
 
  „Sunt un apostol pribeag, care port în suflet jalea si 
durerea îndepărtatului Ardeal. De pe frumoasele plaiuri ale 
Săcelelor (lângă Brașov) soarta m-a aruncat la gurile Dunării. 
Martor când armatele noastre au trecut Carpații, am avut rara 
fericire de a saluta în frumoasa noastră biserica pe domnul 
general Razu cu întreg statul sau major… Am trăit clipe de 
înalta elevare sufleteasca şi de atunci mi-am legat soarta mea 
de aceea a Armatei Române şi, când a urmat retragerea, a 
trebuit să îmi părăsesc satul – şi cu familia să iau drumul 
pribegiei. 
  Am căutat la toate ocaziile să îmbărbătez, să țin cald 
patriotismul şi iubirea de tron şi ţară, fără de care nu se poate 
înfăptui idealul măreț după care năzuim. 
  Am credința neclintită că bunul Dumnezeu, care în 
decursul veacurilor ne-a ocrotit şi nu ne-a lăsat să pierim, nici 
acum, când luptam pentru o cauză sfântă şi dreaptă, nu ne va 
părăsi, ci va întări brațul ostașilor noștri şi va oțeli piepturile 
lor, pentru ca să curețe ţara de dușmanii cotropitori şi să 
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putem, în viitorul cel mai apropiat, întemeia România Mare, 
visul de veacuri al tuturor românilor”. 
(Pr. Zenovie Popovici, confesorul Marinei Militare, Ismail, 4 
iunie 1917) 
 

 
Monumentul Eroilor (Vaslui) 

 

    „Deși am fost numit preot 
de regiment neavând vârsta 
cerută de Instrucțiunile asupra 
atribuțiunilor preoților de 
Armata în timp de război, cu 
toate acestea, n-am căutat să 
scap de această înaltă datorie 
faţă de Patrie în ajunul războ-
iului nostru pentru îndeplinirea 
idealului Naţional, ideal pe 
care l-am nutrit în seminar ca 
elev, la universitate ca student 
şi apoi ca preot la parohie, 
cultivându-l atât prin cuvânt, 
cât şi prin scris.” 
(Pr. Neculai Hodoroabă, confe-
sorul Regimentului 69 Infan-
terie, 30 august 1917) 

    „Vârsta înaintată – motiv puternic pentru cei ce cu vrere 
se sustrag de la chemarea sfântă a ţării – ca şi condițiile mele 
familiale şi sociale m-ar fi obligat sa rămân a-mi sluji biserica 
mea, fără să intru atât de direct în iureșul amețitor al războiului 
nostru, cu atât mai mult cu cât fiul meu mai mare, astăzi ofițer 
în armata româna, era trimisul micii mele familii pentru a-şi da 
viața în scopul realizării visului nostru secular. 
  Cu toate acestea, numai cu scopul de a traduce personal 
în fapt ceea ce de pe catedra de științe religioase am predicat, 
spre a îmbărbăta pe alții până la supremul sacrificiu de sine şi 
de ai săi, făcut patriei, atunci când momentul venise, n-am 
șovăit nici o clipă, ci dimpotrivă am rugat personal pe şeful 
Serviciului Religios de la Marele Cartier General să nu mă omită 
de pe tabloul preoților mobilizați şi să-mi dea orice loc, l-am 
convins că n-aş putea eu să dezertez de la strigătul sfânt de 
redeșteptare națională şi că în curentul acela trebuie să-mi am 
locul meu; m-am condus de rândurile din cântecul celor doi 
grenadiri: «Ce-i la om femeie şi copii, când doruri mai înalte 
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are el. Umble ei cerșind, de vor fi flămânzi: Patria să nu 
cadă!». Şi în slujba acestei sublime idei m-am pus din vârsta 
cea mai fragedă până la cea prezentă, necruțând nimic pentru 
ea. 
  Datorită largii bunăvoințe a sefului Serviciului Religios 
primesc ordinul de mobilizare nr. 192 la 28 octombrie 1916, 
tocmai în împrejurările cele mai critice, când nesiguranța zilei 
de mâine îmi punea familia în situații dificile. N-am șovăit. Cu 
tot dorul ce aveam, mi-am luat toiagul meu de păstor și cu 
sufletul voios, după mici peripeții, sosesc la Brigada a II-a 
Cavalerie (Regimentul de Escortă Regală și Regimentul 4 
Călărași) unde am fost repartizat, în ziua de 4 noiembrie 1916. 
[…] În dimineața zilei următoare, când un schimb de trupe se 
făcea în tranșee, cea dintâi grijă îmi fu de a sta de vorbă cu 
trupa ce pleca și, în prezența comandantului regimentului și a 
ofițerilor, le-am ținut o scurtă cuvântare din care redau numai 
cele ce urmează: 
  «Iubiții mei ostași ! Voi sunteți cinstea și fala neamului 
românesc, de acest război este legat prezentul și viitorul 
neamului românesc și al copiilor noștri. Privirile tuturor se 
îndreaptă asupra voastră. La voi privește acum întreg neamul 
românesc, la voi privesc acum femeile, copiii și părinții voștri, 
la voi privește acum bunul Dumnezeu care e nădejdea tuturor. 
Țara așteaptă de la voi biruințe, în voi curge sânge de viteji. 
Sunteți voinici, aveți cu voi pilda strămoșească, aveți 
binecuvântarea părinților voștri, aveți îndemnul soțiilor și 
copiilor voștri, aveți priceperea comandanților voștri, aveți și 
ajutorul lui Dumnezeu. Privirile voastre să fie tot înainte, căci a 
da înapoi va fi o mare rușine pentru voi, va fi plângere și jale și 
vom fi disprețuiți în primul rând chiar de dușmanii noștri. 
Deci, înainte cu Dumnezeu, căci mâna Lui cea tare și puternică 
e cu voi și va face din dușmani așternut picioarelor voastre. 
Binecuvântarea Domnului să fie cu voi. Să trăiți iubiții mei !».” 
(Pr. Gheorghe Voicu, confesorul Ambulanței Diviziei a 9-a, 24 
februarie 1918) 
  „Acesta fiind prea scurt arătat, modul meu nenorocit de 
a cădea prizonier, rog pentru mărirea iubitei mele patrii, pe 
care am și propovăduit-o cu cuvântul și deși bătrân, am părăsit 
altarul meu și ca [un] tânăr zburam pe picioare, peste Carpați, 
însoțit de viteji generali, ca eroul Dragalina, eroi colonel 
Scărlătescu, Rădescu, Canciulescu, Tenovici etc. 
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Locotenent confesor al Regimentului 1 de Vânători, Preotul Ilie 
Roșoga, iconom stavrofor, Turburea – Gorj”. (Pr. Ilie Roșoga, 
confesorul Regimentului 1 Vânători, 24 august 1918) 
 

 
Adevărații eroi ai neamului 

 

    „Față de o astfel de situație 
gravă în care se găsește țara, 
nu înțeleg să vă mai rog ca să 
mă ștergeți din numărul celor 
ce se vor mobiliza, ci din 
contră, prin rândurile acestea 
îmi permit ca să va rog, cu cea 
mai caldă stăruință, ca de 
urgență să dați ordin ca să fiu 
mobilizat. Și vă rog să mă 
mobilizați la unul din  

Regimentele de infanterie sau la brigăzile care azi luptă la Tisa, 
căci acolo este pericolul mai mare. Știu precis că în acele 
unități care luptă la Tisa sunt preoți care – cu foarte multă 
dreptate – cer să fie demobilizați pe motiv că au depășit vârsta 
reglementară. Și au mare dreptate. Subsemnatul n-a împlinit 
încă 40 de ani. 
  Vă asigur, Prea Cucernice Părinte Protoiereu, că voi ști 
să-mi fac datoria întreținând în sufletele soldaților mei focul cel 
sacru al dragostei de țară, al spiritului de sacrificiu și al 
disciplinei severe, elemente sufletești fără de care nu s-a 
pomenit în Istorie nici o victorie. 
  Armamente perfecționate putem să avem berechet, dacă 
nu vom avea suflete bine preparate pentru sublimul sacrificiu, 
nimic nu vom valora. Și am ceva experiență din trecut, în a 
ridica sufletele. Scriind aceste rânduri și hotărându-mă în 
sensul arătat sub impresia citirii comunicatului M.C.G. de azi, 
21 iulie [stil nou], mi-e teamă de un singur lucru: să nu fiu 
acuzat că cer să fiu imediat mobilizat numai dintr-un sentiment 
de vanitate sau cine știe ce sentiment de Don Quichot! 
  Trecutul meu din acest război, însă, cred că mă apără cu 
succes de astfel de nimicuri. 
  Nu dintr-un sentiment de vanitate stă cineva nouă luni 
de zile în fața inamicului, în primele rânduri de tranșee, când 
regulamentul militar îmi permitea să stau la trenul regimentar 
al unității, adică la 10-15 km de front! 
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  Fapta și atitudinea mea țin să arate că preoțimea 
română, conform poruncii Mântuitorului ca «Cel ce va face și va 
învăța, acela mare se va chema», ține să arate și azi că și în 
trecutul nostru istoric nu cu vorba, ci cu fapta, cum se apără un 
neam, o lege, o țară. 
  Singurul lucru ce voiesc să dovedesc acelora ce nu 
cunosc încă – sau se fac că nu cunosc rolul cel mare al 
preoțimii în viața sufletească a unui neam, să le dovedesc, zic, 
că preoțimea română aleargă acolo cu fapta, nu cu vorba 
numai, acolo unde pericolul este mai mare.” 
(Preot N. Vasilescu, Biserica Catedrala Ploiești, 22 iulie 1919) 
 
Sfânta Liturghie 
 
  „Trupa era coborâtă din munți pentru un repaus. 
Comandantul nostru, care ținea ca sărbătoarea Învierii să fie 
prăznuită cu toată pompa, a dat ordin să se facă, pe o pajiște 
verde de pe malul drept al pârâului Cașin, un umbrar de crengi 
de brad. Punct la orele 12 noaptea, tot umbrarul a fost 
înconjurat de soldați și ofițeri, iar în mijlocul lor, masa pentru 
serviciul divin. Corul ofițerilor a cântat destul de frumos, cum 
făcuse de altfel și în Vinerea Mare, la biserica din sat… 
Înălțătoare sărbătoare, făcută la miez de noapte, în mijlocul 
naturii, când omul este mai aproape de Dumnezeu ca oricând!”. 
(Pr. Cicerone Iordăchescu, Confesorul Regimentului 4 Vânători, 
Sfintele Paști, 1917) 
  „Preotul N. Hodoroabă, de la Brigada 10 Artilerie, de 
sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a anului 1917, chiar în 
toiul luptelor, a adunat soldații într-un ogor cu păpușoi la 
Pufești, pe malul Siretului, i-a așezat în genunchi pentru a nu fi 
descoperiți și a săvârșit Sfânta Liturghie. 
  În timpul slujbei încep a șuiera pe sus șrapnelele care se 
sparg la 40–50 de metri. Soldații nu o rup la fugă, ci se tupilă 
jos și nu pleacă niciunul până nu s-a terminat rugăciunea”. 
  „Am putut să mă conving că oficierea Sf. Liturghii în fața 
bolnavilor, lângă patul lor de suferință, are un mare și 
binefăcător efect sufletesc, fiecare știind că pentru sănătatea 
lui se oficiază Sf. Liturghie acolo, lângă dânsul! Dacă bolnavii 
au fost mișcați sufletește, apoi țin să mărturisesc că nu mai 
puțin am fost și eu, oficiind pentru prima dată în viața mea de 
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preot în mijlocul a vreo 400 de răniți, din care aproape 
jumătate au stat culcați, rănile nepermițându-le nici o mișcare”. 
(Pr. V. Ursăchescu, Confesorul Spitalului de Evacuare Nr. 7, 15 
august 1917) 
 
În timpul luptelor 
 
  „Iubiții mei ostași! Voi sunteți cinstea și fala neamului 
românesc, de acest război este legat prezentul și viitorul 
neamului românesc și al copiilor noștri. Privirile tuturor se 
îndreaptă asupra voastră. La voi privește acum întreg neamul 
românesc, la voi privesc acum femeile, copiii și părinții voștri, 
la voi privește acum bunul Dumnezeu care e nădejdea tuturor. 
Țara așteaptă de la voi biruințe, în voi curge sânge de viteji. 
Sunteți voinici, aveți cu voi pilda strămoșească, aveți 
binecuvântarea părinților voștri, aveți îndemnul soțiilor și 
copiilor voștri, aveți priceperea comandanților voștri, aveți și 
ajutorul lui Dumnezeu. Privirile voastre să fie tot înainte, căci a 
da înapoi va fi o mare rușine pentru voi, va fi plângere și jale și 
vom fi disprețuiți, în primul rând, chiar de dușmanii noștri. 
Deci, înainte cu Dumnezeu, căci mâna Lui cea tare și puternică 
e cu voi și va face din dușmani așternut picioarelor voastre. 
Binecuvântarea Domnului să fie cu voi. Să trăiți, iubiții mei!” 
(Pr. Gheorghe Voicu, Confesorul Ambulanței Diviziei a 9-a, 5 
noiembrie 1916) 
  „Duminică la 16 octombrie, am făcut serviciul divin în 
câmp deschis și au fost pomeniți toți cei căzuți în luptele din 
urmă… Luptele se înăspreau din ce în ce; rândurile regimentului 
se răreau și moartea ne pândea din umbră pe fiecare… Nu era 
nevoie să mai propun eu, preotul, să facem vreo rugăciune, 
căci comandantul și ofițerii o cereau…”. (Pr. Cicerone 
Iordăchescu, Confesorul Regimentului 4 Vânători) 

„Acum în urmă, spre sfârșitul lunii iulie, divizia noastră 
având a se împotrivi dușmanului în regiunea Cosmești-
Mărășești, s-a făcut multă moarte și prăpăd, căci oastea 
noastră, îndârjindu-se, a stat la luptă cu tot trupul și sufletul ei. 
În seara zilei de 1 august, vrăjmașul, îndoindu-și puterile și 
aruncându-se asupră-ne cu foc, fier și fumuri înăbușitoare, a 
stropșit biata noastră oaste pe loc, îngropând-o în șanțurile 
dărâmate. 
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  Cu acea ocazie, un capăt al șanțului în care mă adăpos-
team, fiind atins, mi-a acoperit și sfârtecat geanta cu Sf. 
Antimis, cutiuța cu Sf. Împărtășanie și carnetele de identitate 
ale soldaților și corespondența. Deși trupe proaspete au sosit, 
izgonind pe dușman și reocupând iarăși poziția, n-am mai putut 
afla decât bucăți răzlețe și sfărâmate de obuz din ceea ce 
pierdusem. 
  De aceea, Reverendissime Părinte Protoiereu, având 
neapărată trebuință de un nou Sf. Antimis, vă rugăm să 
binevoiți a interveni spre a mi se transmite un altul. E mare 
lucru serviciul divin aici, între ostași. Te crezi transportat cu 
duhul în vechile vremuri creștine, prin răcoarea catacombelor, 
iar ostașii nu mai sunt niște chipuri comune, ci sfinții 
neamurilor de glorie creștină. Aici și acum, ca niciodată n-am 
fost mai buni creștini, căci providența divină lucrează efectiv și 
continuu.” (Preot Spiridon Măndescu, Confesorul Regimentului 
9 Infanterie Râmnicu-Sărat, 22 septembrie 1917) 

„Venit în mijlocul nostru, în vremuri de grea cumpănă, 
când Regimentul 38 Infanterie pornise a se măsura din nou cu 
armatele nemțești, a fost primit cu o bucurie generală de ofițeri 
și trupă, cărora nu le mai lipsea în pregătirea lor de a lovi pe 
dușman decât dezlegarea creștinească pentru ca sufletele lor, 
dornice de răzbunare și sacrificiu, să se poată înălța mai ușurat 
spre Dumnezeul dreptății noastre, pentru care vom lupta până 
la izbânda finală. 
  Această dezlegare s-a făcut de preotul Dumitrescu, care 
de la început, prin figura sa blândă și prin vorbele sale pline de 
înțelepciune, și-a tras dragostea și simpatia tuturor. […] 
Activitatea și meritele părintelui Dumitrescu sunt apreciate în 
toată Divizia a X-a. La inspecția d-lui comandant al Armatei I a 
fost prezentat de către d-nul general Cihoscki, cu cuvinte 
elogioase, la care d-nul general Eremia Grigorescu a răspuns: 
«Mergi înainte pe calea ce îmi spune d-l general Cihoscki, căci 
cuvintele unui preot inimos valorează cât 10 cuvinte de ale 
noastre»”. (Regimentul 38 Infanterie, 12 ianuarie 1918) 
 
În spitale 
 
  „Prezentându-mă la Regimentul 21 în ziua de 7 martie 
a.c., primele cuvinte cu care m-a întâmpinat comandantul, col. 
Gorski, au fost acestea: «Părinte, suntem într-o stare 
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nenorocită, avem peste 600 de bolnavi și în fiecare zi ne mor 
câte 5-6 oameni; fii binevenit între noi și te rugăm să ne dai tot 
concursul pentru combaterea bolilor contagioase». 

De multe ori, când medicii și infirmierii unității cădeau 
bolnavi, doar preotul, cu cunoștințele pe care le dobândise, 
rămânea să îngrijească pe cei în suferință”. (Pr. I. Mușețeanu, 
Confesorul Regimentului 21 Infanterie, 24 iunie 1917) 
  „La început m-am silit să înțeleg sufletele ostașilor, 
mediul în care opera și scopul operațiunilor, pentru ca lucrarea 
mea să fie cât mai folositoare. Nu voi uita niciodată în viață 
privirile pline de suferință ale răniților și bolnavilor întinși la 
rând pe paturi în marile barăci de scânduri, care îmi cereau 
cuvântul dumnezeiesc pentru alinarea durerilor și întărirea 
nădejdilor zdruncinate de slăbiciune, cum nu voi uita nici 
privirile întrebătoare și scrutătoare în a afla adevărul 
dumnezeiesc al voinicilor de la regiment, care, trecând prin 
atâtea ispite, voiau să înțeleagă rostul pentru care trebuiesc să 
țină strâns încă plăselele armelor”. (Pr. Iosif Comănescu, 
Confesorul Regimentului 2 Vânători „Regina Elisabeta”, 27 
martie 1919) 
 
Jertfirea vieții 
 

„În ziua de 8 noiembrie a.c., a fost înmormântat preotul 
N. Armășescu din Tomșani (Vâlcea), rănit mortal pe câmpul de 
luptă și decedat în spitalul Colțea. I s-a făcut înmormântare 
ofițerească, la care au luat parte, pe lângă preotul spitalului, 
iconom Gh. Șelaru – preot de garnizoană – și iconom C. 
Nazarie – protoiereul preoților de armată – care, și în calitate 
de fost director la seminar și profesor de teologie al 
răposatului, a cinstit cu prezența sa și cu cuvinte smulse din 
inimă prohodirea unuia dintre cei mai aleși preoți ai noștri, 
după cum era între cei mai aleși elevi și studenți. 

După luarea licenței în teologie, n-a râvnit să devină 
preot de oraș, situație la care-i dădeau dreptul eminentele sale 
însușiri, ci s-a hirotonit preot de sat, cu hotărârea de a lucra 
pentru binele și fericirea acelora, din mijlocul cărora ieșise. A 
dat examen și a fost numit și învățător pentru ca să poată avea 
sub a lui oblăduire duhovnicească pe toți cei din satul lui, 
începând de la copii. 
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Bun păstor și bun învățător, preotul N. Armășescu nu 
putea rămâne acasă, când voinicii formați de el, în vederea zilei 
celei mari a dezrobirii fraților, porneau să scrie cu vârful 
baionetei istoria viitorului nostru apropiat. Și a căzut în fruntea 
lor, jertfă a datoriei și idealului său de bun român. 
Un prieten, preotul C. Diaconescu, a acoperit corpul neînsuflețit 
al aceluia care, împrejurările neîngăduind, n-a avut parte de 
ultimul sărut al soției și copiilor săi, cu flori albe, minunat 
simbol al conștiinței curate ce a trăit într-însul. Biata soție 
poate că nici n-a primit încă vestea crudei încercări și, 
înconjurată de micuții ei, va fi împletind de zor, cot la cot cu 
femeile din sat, ciorapi pentru vitejii care luptau pe crestele 
Carpaților… Nu ne putem închipui altfel pe gospodina preotului 
Armășescu. Și dacă un vis urât o va fi făcut să tresară în somn 
atunci când bravul ei soț va fi respirat pentru ultima oară, 
sărmana femeie își va fi zis poate că soțul ei e pe-aproape și va 
fi gândind să dea și pe-acasă… Cu zâmbet pe buze va fi 
împărtășit, dimineața, copilașilor și tovarășelor ei de hărnicie, 
nu atât visul însuși, cât dulcea lui tălmăcire. 

Dormi în pace, deopotrivă de vrednic ostaș și martir al 
Patriei și al lui Hristos, care luptând continuu în biserică, în 
școală și în fruntea vitejilor pe câmpul de război, ți-ai dat 
sufletul întru nădejdea vieții veșnice și răsplătirii neamurilor. Te 
vor răzbuna aceia pe care tu i-ai format! Sanguis martyrum, 
semen gentis romanae!” (Publicat în „Adevărul” și „Neamul 
Românesc”, între 10-15 Noiembrie 1916) 
 
„Comandantul Diviziei a 2-a P.A. Ordin de zi nr. 192, 
 

În noapte de 18-19 decembrie 1917, Regimentul 3 
Infanterie a făcut o incursiune în tranșeea inamicului. A luat 
parte la aceasta și preotul regimentului, anume Ionescu Ștefan 
Cazacu, și ca un adevărat părinte, a îmbărbătat ostașii, 
făcându-i să lupte în credința lui Dumnezeu, pentru mântuirea 
neamului și dezrobirea pământului strămoșesc. 
A fost rănit de obuzele inamicului, care i-au cauzat moartea, 
dându-și sfârșitul în ziua de 1 ianuarie 1918. 
A murit moarte de erou, acest stâlp al bisericii creștine, la 
postul și lângă copiii sufletești pe care îi întreținea în credința 
către Dumnezeu, Țară și Rege. Pentru calitățile sale sufletești și 
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frumoase însușiri părintești. Îl dau pildă de patriotism tuturor 
din divizie și cu toți să-i jurăm „Răzbunare”. 
  Acest ordin de zi se va citi ofițerilor și trupei 
subordonate. 
Dat la Postul de comandă al Diviziei 2, astăzi 29 ianuarie 1918. 
Comandantul Diviziei a 2-a, General I. Vladescu” 
 
Cinstirea eroilor 
 
  „Preotul Neculai Hodoroabă, pe când mergea cu icoana în 
ajunul Crăciunului, întâlnește mormântul Ecaterinei Teodoroiu: 
«Pe cruce era o coroană de flori veștede; casca ei spartă era 
legată cu sârmă de cruce. Adun pe toți soldații în jurul 
mormântului, cântăm Troparul și Condacul Nașterii, apoi 
îngenunchem cu toții și facem un Trisaghion. Vorbesc, apoi, 
arătând celor din jur cine a fost fecioara sublocotenent care 
odihnește aici…».” 

„Iunie 3. Sâmbătă. Astăzi am făcut liturghie și parastas 
pentru soldații morți în Tungujei. A slujit și părintele Stăncescu 
din Țibănești, care cu această ocazie a ținut o cuvântare foarte 
frumoasă, vorbind despre „înstrăinarea omului de la legea 
creștină și războiul actual. A vorbit admirabil ! Excelează prin 
comparațiuni cu exemple din viața de toate zilele. Mi-am întărit 
și mai mult convingerea că este cu adevărat apostol al…*, așa 
cum ni-l închipuim noi în visurile noastre de români. După 
aceea, s-a făcut procesiune cu prapore și cruci la cimitir, unde 
s-au citit molitve de dezlegare. A fost o zi memorabilă: până 
când noi citeam molitvele, soldații, toți, puneau la fiecare 
mormânt – ce purta o cruce și fusese de curând dres – câteva 
flori adunate de pe câmp sau din grădini. S-au împărțit după 
aceea colaci și colivă la soldați, bătrâni si copii, și toți au plecat 
cu sufletul mulțumit că au putut face ceva pentru camarazii lor, 
morți pentru patrie.” (Pr. I. Mușeteanu, Confesorul 
Regimentului 21 Infanterie, 24 iunie 1917) 
  „Subsemnații, confesori ai Spitalelor de Evacuare Nr. 17 
și 10 Nichiseni, în urma înțelegerii luate cu comandanții 
ambelor formațiuni, am săvârșit o panachidă pentru pomenirea 
eroilor luptelor de la Mărășești și decedați în aceste spitale în 
cursul lunilor iulie și august a.c. și înmormântați în cimitirul 
militar nou, înființat de noi, peste calea ferată la miazăzi de 
Spitalul de Evacuare Nr. 17. Serbarea a decurs precum 
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urmează: Comandanții, ofițerii, personalul și trupa ambelor 
spitale, în echipa de parada, la ora 10 a.m. s-au aranjat în 
procesiune în centrul Spitalului 17 astfel: în fruntea procesiunii 
mergeau soldații Spitalului, având la mijloc o cruce mare de 
lemn, dusă de doi sergenți, pe care cruce s-a imprimat 
următoarea inscripție: «Eroilor căzuți în cele mai groaznice 
lupte ale neamului românesc: Camarazi de lupta! Cu viața 
voastră ați oprit inamicul cotropitor, Dumnezeu vă binecu-
vântează, iar patria vă păstrează recunoștință veșnică și 
îngrijire familiilor voastre». Apoi veneau două colive mari, 
preoții și corul, domnii comandanți, ofițerii, personalul, trupa 
Spitalului 10 și procesiunea se încheia cu sute de răniți din 
ambele spitale, care puteau umbla. 
  Procesiunea a plecat în cântecul corului «Mergi la cer», 
ajungând în cimitir, unde mormintele eroilor erau împodobite 
cu ghirlande și coroane de stejar și flori și în mijlocul cărora am 
oficiat parastasul cu răspunsurile date de cor. Înainte de 
veșnica pomenire, preotul Parfenie de la Evacuare Nr. 10 a 
ținut o cuvântare, în care, aducând mulțumiri eroilor pentru 
jertfa lor, promitea în numele camarazilor și țării veșnică 
recunoștință pentru ei și familiile lor. În timpul cântării de către 
cor a veșnicei pomeniri, doamnele și domnișoarele de la 
ambele spitale au acoperit zecile de morminte cu flori. 
  Apoi preotul Georgescu, de la Evacuare 17, a ținut o 
cuvântare, asemănând pe eroi cu mucenicii creștinismului și 
sfârșind cu cuvintele: «Acum, făcându-ne datoria strămoșească 
către sufletele lor, să-i rugăm să îngenunche împreună cu noi 
înaintea tronului dumnezeiesc, rugându-l să aibă în a Sa pază 
scumpa noastră țară».” (Pr. G. Georgescu, Confesorul Spitalului 
de evacuare nr. 17, Pr. Ioan A. Parfenie, Spitalul de Evacuare 
nr. 10, 10 septembrie 1917) 
  „În Valea Uzului, unde ne aflam prin luna lui octombrie și 
începutul lui noiembrie 1916, după ce bravul Regiment Nr. 15 
Infanterie împreună cu celelalte regimente din Divizia a 7-a au 
respins năvălirea austro-germanilor dincolo de frontieră, am 
ridicat o bisericuță stabilă de lemn fasonat pe locul ce se 
cheamă «Salatruc», punându-i și inscripția: «În memoria 
eroilor căzuți în Valea Uzului din Regimentul Nr. 15 Infanterie». 
În această bisericuță săvârșeam Sfânta Liturghie în fața 
trupelor care veneau la rezervă pe câteva zile.” (Pr. Victor 
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Gervescu, Confesorul Spitalului de Evacuare Nr. 5, 12 ianuarie 
1918) 
     
Educatori 
 

 
Nihil Sine Deo – Nimic fără 

Dumnezeu 
 

   „Fiind cu formația în repaus, 
în spatele frontului, cantonați 
în satul Deleni, jud. Bacău, și 
observând că în acest sat, cu 
tot timpul înaintat, un învă-
țător nu s-a prezentat pentru 
a deschide școala, subscrisul 
am hotărât deschiderea și în-
ceperea lecțiilor, ajutat de 
seminariștii de la aceasta for-
mație. 

Cursurile au început din ziua de 30 octombrie cu peste 40 elevi 
prezenți din primele zile, mai toți copii ai mobilizaților și 
dispăruților în război”. 
(Pr. Niculae Mănescu, confesorul Ambulanței Diviziei 1, 5 
noiembrie 1917) 
  „[…] având în vedere scopul de a ridica cât mai sus 
moralul soldatului român – ferindu-l astfel de la descurajare și 
pierderea răbdării, în unire cu domnii ofițeri de la această 
formație, precum și d-l sergent cu termen redus C. Tomescu, 
licențiat în teologie, am înființat cu soldații Trenului o școală de 
ambulanță la care să predau zilnic cursuri. 
  Această școală s-a început în ziua de 6 noiembrie. 
Numărul celor ce urmează la această școală e aproape 40. 
Obiectele ce se predau sunt: religia, aritmetica, scris-citit, 
istoria, geografia și higiena”. (Pr. Neculai Dărângă, confesorul 
Trenului Sanitar Permanent Nr. 6, 24 noiembrie 1917) 
 
Dascăli ai omeniei 
 
  „Războiul, prin firea lui, înăsprește până la ura de moarte 
inimile celor ce sunt în luptă, de aceea preotul va recomanda 
ostașilor milă și mărinimie către dușmanul bătut sau către acei 
care nu se pot apăra, cum sunt: femeile, copii, bătrânii, 
bolnavii etc. De asemenea, îi va sfătui să aibă respect către 
avutul dușmanului și blândețe către soția și fetele lui și, în 
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genere, către tot ce el are sfânt, dând prin aceasta dovadă de 
ostaș aprig și neîmblânzit cu dușmanul înarmat, cavaler și 
civilizat cu dușmanul îngenunchiat”. (Instrucțiuni asupra 
atribuțiunilor preoților la armată, 28 octombrie 1915) 
 
Dascăli ai jertfelniciei 
 
  Fragmente din „Memoriu de activitatea desfășurată de 
preotul iconom Ioan G. Popescu, confesorul Regimentului 
Călugăreni Nr.40, în campania anilor 1916-1918”, datat 21 
februarie 1918. 
  „[…] Îmi aduc aminte, ca o paranteză, că înainte de 
luptele de la Carachioi, soldații fiind peste măsură de obosiți și 
istoviți, deoarece, după tactica ce se executa de cu seară, 
regimentul se retrăgea – 15 kilometri din poziția pe care o 
câștigase și spre ziuă parcurgea alți 15 kilometri spre a ajunge 
la pozițiile anterioare, iar ziua de a începe ofensiva, regimente 
fiind prea puține față cu întinderea sectorului și deci nefiind 
schimbat regimentul cu liniile, d-l comandant de atunci al 
regimentului, maior Dervescu, cerând concursul și sfatul meu, 
am strâns regimentul pe batalioane în trei părți, pronunțând 
câte un discurs, reamintindu-le vitejia strămoșilor noștri oșteni 
pe care nu i-a învins nici foamea, nici cruzimea și mulțimea 
dușmanului, apărând cu sângele lor această binecuvântată 
țară, apelând la conștiința lor de soldați români ca să nu se lase 
biruiți de oboseală și de mulțimea dușmanului; scăparea țării 
stă în piepturile lor vitejești. Aceasta era înainte de plecarea în 
ofensivă, după care au pornit regimentul, în frunte cu 
comandantul său. 
  […] Am oficiat, în prezența trupei și ofițerilor corpului, 
parastas pentru morții căzuți la Albești, în acele lupte crude, și 
am spus cele ce urmează: „Iubiți ostași! Astăzi ne-am îndeplinit 
o datorie frățească. Astăzi am înălțat rugăciunea către cel 
Atotputernic pentru sufletele camarazilor noștri căzuți pe 
câmpul de luptă pentru întregirea neamului românesc. Ei au 
îndeplinit cea mai mare poruncă Dumnezeiască: din dragoste 
și-au dat viața pentru frați. 
  Iubiții mei! De moarte nimeni nu scăpa, căci moare 
săracul, bogatul, împăratul, ostașul, tânărul, bătrânul, cel 
fericit și amărât. Cei ce mor la vetrele lor mor mulțumiți că în 
ceasul morții nu sunt singuri, ci înconjurați de rude și prieteni, 
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sau nemulțumiți ori plângând după bunătățile pe care le lasă în 
urmă și neavând fapte mari; odată cu ducerea lor se stinge și 
pomenirea lor. Nu tot așa e cu ostașul, el e plâns de întreaga 
tara, numele lui e scris în istoria țării și pomenit la sfintele 
slujbe și sărbători naționale, între binefăcătorii neamului. Datori 
suntem cu toții să ne plecăm frunțile în fața acestei pilde a 
camarazilor noștri. Să le făgăduim aici, în sfânta biserică (!) că 
le vom urma bravura și că vom duce mai departe lucrul început 
de ei, îl vom duce până la victorie. Onoare lor! Ferice de 
sufletele lor! Cu toții să zicem: Dumnezeu sa-i ierte, iar noi, cu 
Dumnezeu înainte până la victorie”. 
  […] Tot la Albești-Muscel am ținut o scurtă cuvântare 
ostașilor care mergeau în tranșee: 
„Iubiții mei! Multe suferințe au îndurat strămoșii noștri pentru 
unirea Moldovei cu Muntenia într-o singura țară și pentru 
libertatea pe care o avem astăzi. Mulți au trecut din această 
viață cu inima sfâșiată de durere că n-au avut fericirea să vadă 
și ei ziua sărbătorii celei mari, dar au murit cu credința în 
Dumnezeu și în dreptatea lui, că cel puțin urmașii lor vor avea 
parte de acea zi. Noi suntem urmașii lor. Nouă ni se cere să 
scăpăm pe frații noștri de jugul sclaviei. Deci, mergeți cu 
credința în Dumnezeu și cu curaj la postul de onoare. Stați 
neclintiți la postul vostru și observați orice mișcare a 
dușmanului. 
  A noastră va fi izbânda, căci nu mergem să luam dreptul 
altuia, ci să luptăm pentru apărarea pământului nostru 
strămoșesc și pentru dezrobirea fraților noștri și să facem o 
Românie Mare, așa cum au dorit-o părinții noștri și cum o 
dorim și noi. Dumnezeu e cu noi. Și acum, cu mine ridicând 
ochii spre cer, să ne rugăm: Doamne, Doamne auzi-ne în 
ceasul acesta. Ascultă glasul nostru de ajutor și strigătul de 
suferință al fraților noștri subjugați. Noi nu cerem, Doamne, 
decât ceea ce e al nostru, iar ei cer de la tine, Părinte al 
îndurărilor, liberarea lor de sub jugul străin. Ajută-ne, Doamne, 
să dobândim. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi. 
Să trăiți iubiții mei!”. 
  […] A doua zi de Anul Nou (n.n. 2 ianuarie 1917), 
ducându-mă printre soldați, deoarece-mi plăcea să stau de 
vorba cu ei, am observat oarecare descurajare și, deci, pe 
lângă că le-am spus cuvinte de încurajare, în ziua de Botezul 
Domnului, după serviciul liturgic, făcând sfințirea apei mari în 
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curtea bisericii, am vorbit trupei, în prezenta ofițerilor și a 
enoriașilor, despre înfrângerea oștirii noastre. 
  „Iubiților! Pe fețele voastre observ o descurajare din 
cauză că am suferit o înfrângere. Într-adevăr, ne doare rău 
această lovitură a sorții. Dar asta nu înseamnă să ne pierdem 
curajul. Acolo unde e câștig trebuie să fie și pagubă. Dacă în 
timpuri liniștite orice om cuminte poate să piardă, dar în război, 
unde este cu neputință să se descopere toate cursele și 
vicleniile dușmanului?! A pierde nu înseamnă a muri, ci a te 
reculege, ați face socotelile din nou, a te lumina la minte și a 
începe lucrul cu puteri înmiite. Această retragere, în loc de a ne 
descuraja, ne dă ocazia a ne reculege, a ne încorda puterile, a 
ne ascuți mintea și, deci, ne da putința de a merge la biruință. 
Multe lupte pierdute s-au prefăcut, prin muncă și stăruință, în 
biruințe strălucite. N-avem decât să ne gândim la părinții noștri 
din 1877; n-au fost respinși de trei ori la Grivița și a patra oară 
au intrat victorioși în ea? Să luam exemplu de la ei. Noi ne vom 
da socoteală de soarta țării noastre strămoșilor, care ne cer să 
luptăm cum s-au luptat și ei, și urmașilor noștri, care cer să le 
adăugăm din ce am pierdut. Deci, cu curaj, răbdare, încredere 
în comandanții voștri, vom merge la izbândă. Dar, mai presus 
de toate, gândul să ne fie la Dumnezeu, să avem credință în el 
și nădejde în ajutorul lui și vom învinge pe dușman”. 
 
Dătători de unitate 
 
  „Cu temperamentul unui adevărat preot confesor, bine 
pregătit și cu o experiență îndelungată, preotul asimilat căpitan 
Voicu Gheorghe a reușit în mod admirabil să unifice sufletele 
noastre, să le înlănțuiască de așa manieră ca împreună să nu 
cruțăm nicio rezervă de energie pentru a face tot ce trebuie ca 
totul să meargă bine. E om admirabil și preot ales, care 
pășește pe urmele fondatorului credinței creștine. Cu deosebit 
curaj a mers până la cele mai avansate posturi de brancardieri, 
făcându-și datoria către cei căzuți. A insuflat ofițerilor și trupei 
noastre frumoasele precepte creștine și a ajuns să domine 
sufletele tuturor prin purtarea adevărat creștină ce are. În 
slujbele religioase ce face, exteriorizează în mod splendid 
credința creștină și cuvântările sale – foarte dese – 
îmbărbătează și mișcă. 
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  Departe de a mai fi repulsivi la tot ce e de domeniul 
credinței, ofițerii și trupa noastră îmbrățișează și înfăptuiesc cu 
drag sfaturile sale. Într-un cuvânt, n-am decât cuvinte de laudă 
pentru preotul Voicu Gheorghe, căruia îi mulțumesc că în orice 
moment mi-a fost ajutor neprețuit în conducerea și educarea 
ostașilor acestei ambulanțe.” 
(Raport al Medicului Șef al Ambulanței Diviziei a IX-a, 24 
februarie 1918) 
 
În Transilvania 
 
  „În Ardeal. Trecând frontiera pe la Bicaz, arătăm atât 
soldaților din jurul meu, cât și populației civile românești ce o 
întâlneam în cale, că trăim zile mari, că generații întregi s-au 
stins dorind să vadă căderea pietrelor nedrepte de hotar și 
ivirea steagurilor din România liberă pe pământul Transilvaniei. 
Am îmbrățișat pe primii bătrâni cu plete sure, care la trecerea 
noastră se descopereau și-și făceau cruce, ridicând ochii umezi 
spre cer și zicând: «Ajută-le, Doamne!». Farmacistul 
sublocotenent Marino Gh. și mai mulți sanitari, mișcați la 
aceste scene, băteau din palme și strigau: «Bravo, părinte, sa 
trăiești!». 
  Făcând o halta în satul Valea Jidanului, m-am dus să-l 
vad pe preotul satului. Întâlnindu-l în fața casei, instinctiv ne-
am îmbrățișat ca doi frați ce nu se văzuseră demult și lacrimile 
de bucurie nu ni le-am putut opri nici unul. Actualul comandant 
al Diviziei 14 Infanterie, general Bunescu, era în curtea 
preotului gata să se suie în automobil și mirat mă întreabă: 
«Sunteți rude, părinte?». «– Da, d-le colonel, demult, dar acum 
ne vedem pentru prima data». Am istorisit aceste scene pentru 
a se vedea de ce sentimente curate și de cât entuziasm eram 
animat, văzându-mă cu dorobanții noștri pe pământul scump al 
Ardealului.” (Pr. Neculai Hodoroabă, confesorul Regimentului 
69 Infanterie, 20 august 1917) 
  „Astăzi, duminică în 4 mai 1919, am făcut Sfințirea apei 
pe țărmul Tisei, în prezența ofițerilor și trupei – cu apă din Tisa. 
Am înălțat inimile spre rugăciuni pentru bravii ofițeri și ostași 
căzuți pe câmpul de luptă, am binecuvântat țărâna ce acoperă 
trupurile lor. 
  Am mulțumit lui Dumnezeu pentru Duhul Vitejiei și al 
Dragostei de Neam, cu care a dăruit Oștirea Românească. 
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Am sfințit și răcorit cu stropi de apă sfințită fețele biciuite de 
vânturi și arse de nădușeala marșurilor fulgerătoare ale 
ofițerilor și ostașilor și ne-am cuminecat cu apă din Tisa. 
Înmuind Sfânta Cruce ortodoxă în Tisa, am sfințit acest fluviu și 
l-am așezat, după un mileniu de suferințe și după lupte 
sângeroase, de hotar de veci al Țării Românești.” (Pr. Iosif 
Comănescu, confesorul Regimentului 2 Vânători „Regina 
Elisabeta”, 4 mai 1919) 
 
În Basarabia 
 
  „Debarcând la Cosmești, stație de drum de fier, am 
căutat prin toate mijloacele să mă pun în contact cu sufletul 
populației, în majoritate moldovenească, de la sus-numita 
comună până la Chișinău, unde se afla și regimentul, 
cutreierând toate satele apropiate și limitrofe cu calea ferată. 
Prin săvârșirea serviciului liturgic […], prin conversații în masă 
ori în cercuri restrânse pe familii, mai mult, introducându-mă în 
sufletul lor prin predici, conferințe cu caracter religios-național, 
[…] am reușit să-mi apropii simțirile românești aproape stinse 
și să constat că poporul moldovenesc este cu totul inconștient 
din punct de vedere național; chiar și preoțimea moldove-
nească este inconștientă. Însă în multe împrejurări, mai ales la 
auzul cântărilor românești în Sfânta Biserică, la auzul 
cântecelor și doinelor românești, sub impresia povestirilor 
istorice de pe vremea lui Ștefan Vodă, ori Lupu, ori Petre al 
Rareșoaiei, bătrâni și mai ales bătrâne, care singure, după 
părerea mea, au păstrat focul sacru al neamului, plângeau ca 
niște copii, tinerii rămânând cu gura căscată, neștiind ce să 
creadă.” (Pr. Dem. Ionescu, confesorul Regimentului 42/66 
Infanterie, 30 ianuarie 1918) 
  „Strigătul de ajutor, vaietele copiilor, mamelor și ale 
moșnegilor, ale fraților moldoveni din Basarabia s-au auzit 
peste Prut la noi și noi am venit. Am venit să scăpăm datina 
strămoșească, glia, pământul, legea, limba și credința veche de 
acum 106 ani, când fiica cea de mijloc a fost răpită de un 
balaur de la sânul mamei, de la «Moldova» frumoasă și 
puternică a Sfântului și Marelui Ștefan.” 
(fragment din predica ținută în biserica din comuna Criuleni, 4 
februarie 1918, de Pr. N Ceapă, confesorul Regimentului 10 
Vânători, 2 mai 1918) 
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  „Aici în Basarabia ogorul este mare, dar semănătorii sunt 
foarte puțini. Depinde de stăpânul ogorului, dacă va ști să 
aleagă semănători harnici și pricepuți, care să semene grâu. 
De se va urma să se trimită și aici semănătorii de căpătuială, 
spre a-i procopsi, rezultatul va fi ca, în loc de grâu, vom secera 
furtună.” (Pr. George Crețu, Confesorul Regimentului 6 
Vânători, 14 februarie 1918) 
 

 
Basarabia - Pământ Românesc 

 

       „Nu mai lipsește neamu-
lui românesc decât unirea 
politică pe care trebuie cu toții 
s-o dorim și pentru realizarea 
ei să luptăm. 
       «Ceea ce va face pe voi 
basarabenii să nu puteți gusta 
frumusețile limbii românești 
pe care voi o grăiți e că voi 
aveți alte buchii decât noi». 

   Îi îndemn să vină la școala de adulți de două ori pe 
săptămână și-i asigur că în două luni, vor putea scrie și citi 
românește. 

 Le dau ca exemplu pe copii din școală, care de la 10 
ianuarie și până azi au ajuns să scrie și să citească românește. 
Mai cânta copii «Hora Unirii» și adunarea se împrăștie. 
Impresia mea e: pe cei mari printr-o administrație dreaptă și 
omenească îi putem atrage. 

Pe adevărații români să-i căutăm în micii copii 
moldoveni, care învață cu mult drag limba strămoșeasca. Cei 
mari mai au prejudecățile lor; cei mici sunt cei curați la suflet.” 
(Pr. George Crețu, confesorul Regimentului 6 Vânători, 27 
februarie 1918) 

„Una din dorințele mele de când am pășit pe pământul 
frumoasei Basarabii a fost ca să contribui și eu cu ceva la 
deșteptarea simțului național aici. Pentru aceasta, pe lângă 
cuvântările pe care le-am rostit la orice ocazie prielnică, am 
socotit că aș contribui mult mai eficace prin înființarea școlilor 
de adulți. Prima încercare am făcut-o în comuna Pârlița, 
deplasarea trupei însă a făcut ca totul să fie numai un început. 
Astăzi însă dorința mea a devenit o realitate în Târgul Călărași. 
Mai întâi, pentru a putea avea auditor, am organizat, cu 
concursul d-lor comandanți locotenenți-colonei Dabert si Al. 
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Dobre, o șezătoare artistico-literară în ziua de 25 martie 
(conform ordinului de zi). 
  Serbarea a avut un efect minunat căci la propunerea d-
lui locotenent-colonel Dobre ca cei ce doresc să învețe limba 
românească s-o scrie și s-o citească, să se înscrie la școala de 
adulți pusă sub direcția părintelui G. Crețu, am avut peste 100 
de înscrieri. 
  Școala de adulți funcționează regulat de la 1 aprilie, în 
doua săli cu peste 100 auditori: domni, doamne, militari etc. 
sub conducerea mea, iar cei între 14 si 18 ani sub conducerea 
domnului căpitan Lefter. După doua ședințe numărul 
auditoriului tinde să se dubleze, întrucât azi mă văd pus în 
plăcuta situație de a mai deschide un alt curs pentru o nouă 
serie de auditori formată din funcționari de la poștă, gară, 
prefectură, primărie, spital etc.” (Pr. George Crețu, confesorul 
Regimentului 6 Vânători, 3 aprilie 1918) 
 

 

       „Timpul liber îl foloseam 
în jurul redacției «România 
Noua» și în cercul intelectu-
alilor refugiați din Transilvania 
și Bucovina, care făceau 
propagandă culturală și nați-
onală în Basarabia. Am sfințit 
Tipografia România Nouă 
împreună cu preoții din toate  

unghiurile românismului; din Regatul vechi părintele Tincova, 
din Basarabia părintele Ursu, din Bucovina părintele Morariu, 
din Macedonia părintele Papadima și din Ardeal eu. 
  Am ținut toți câte o cuvântare în fața asistenței civile și 
militare originare din toate regiunile românești, apoi, pe rând, 
preoții am învârtit roțile mașinii, îmbrăcați în odăjdii, scoțând 
din teascuri întâiul număr, unde propovăduiam triumful 
biruinței noastre, ca triumful unui adevăr și dreptății, care este 
una cu realizarea «Idealului nostru Național», pe când nemții în 
teritoriul ocupat cântau în apogeu triumful sabiei germane și al 
pumnului de fier.” 
(Pr. Iosif Comănescu, confesorul Regimentului 2 Vânători 
„Regina Elisabeta”, 27 martie 1919) 
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Înmormântările 
 
  „Mi-am dat silința, ca după încetarea luptelor, să 
înmormânteze ostașii căzuți, umblând pe jos prin munți și 
necruțând nici o osteneală. M-am îngrijit, ca la fiecare mormânt 
să se pună câte o cruce, coroane și flori. Pe toate crucile scriam 
singur numele mortului, data, regimentul etc. De pildă: «În 
amintirea viteazului ostaș Ganea Teodor din Regimentul 69 
Infanterie, Dorohoi, mort în lupta sfântă pentru dezrobirea 
Ardealului, la 30 aug. 1916. Fie-i țărâna ușoară!»”. 
(Pr. Neculai Hodoroabă, confesorul Regimentului 69 Infanterie, 
30 august 1917) 
 
Grija de orfani 
 
  „De trei săptămâni suntem în rezerva, în comuna Poiana, 
jud. Tecuci, unde mi-am făcut următorul program de muncă: 
duminica și sărbătorile oficiez Sf. Liturghie, pe rând în cele 
doua sate, unde se afla cantonate ambele regimente, cu care 
ocazie țin si câte o predica. În fiecare zi până la amiază vizitez 
trupa în cantonamente, dând sfaturi morale si higienice 
soldaților. După amiază mă duc la școala, unde predau 
învățământul religios si am alcătuit si un cor pe doua voci cu 
copii, începând a cânta răspunsurile Sf. Liturghii, apoi asist la 
masa copiilor, caci de către d-l comandant al Regimentului 24 
Artilerie, în urma consfătuirii ce am avut, s-a alcătuit o cantina 
școlară unde iau masa de doua ori pe zi 140 copii. Asemenea 
hrana se da la toți copiii orfani si familiile fără mijloace. S-a 
luat hotărârea ca din hainele uzate sa se facă haine la copiii 
orfani, a început lucrul. În urma ordinului Prea Cucerniciei 
Voastre, am luat hotărârea ca în fiecare seara sa facem în 
localul scolii șezători, la care sa asiste toata trupa, pe rând; 
aceste șezători încep a funcționa chiar de astăzi.” (Pr. M. 
Cârlănescu, confesorul Brigăzii a XIV Artilerie, 26 noiembrie 
1917) 
 
Adevărați apostoli, mai presus de orice laudă 
 

„Preotul Bejenaru V. – de la [Regimentul] 1 Grăniceri, s-
a prezentat la regiment cu un patriotism pe care nu-l discută ci 
îl pune în aplicare printre soldați. Sfaturile sale aveau efect 
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imediat, el știa să apară sub impresia faptelor, pentru că le 
simțea. În fața greșelilor, era dojenitor, aspru, și expunea 
gravitatea așa de bine, că pedeapsa morală era hotărâtoare, 
insuflând virtutea. În luptele cele mai grele trupa și ofițerii l-au 
văzut în mijlocul lor. În momente critice a dat ajutor medicilor 
regimentului; cu vorba lui ușura durerile răniților. Dacă 
regimentul și-a căpătat renume, desigur în mare parte se 
datorează preotului Bejenaru, și dacă ceea ce el a făcut pentru 
trupă este comun, cred însă, că influența ce a avut asupra 
ofițerilor caracterizează cu totul superioritatea lui. Datorită 
felului nostru de viață trebuie să recunoaștem că în general 
ofițerul nu este prea mult atașat de biserică; preotul însă pe 
nesimțite ne-a apropiat de biserică si acolo prin slujba 
splendidă ce oficia ne îngenunchea. Prin predici făcea educația 
virtuții ofițerilor, reușind cu mult succes a îndrepta obiceiuri și a 
înlocui principii care, desigur, nu datorită lor erau contrarii 
principiilor morale. (maior Dimitriu). Preotul a fost lângă mine 
în gloanțe, în obuze, pretutindeni. Este un om extraordinar, 
adevărat apostol al tuturor frumoaselor credințe. (colonel 
Cantacuzino).” 
  „A ajutat cu fapta și cu vorba pe medicii regimentului, 
stând sub ploaia de gloanțe inamice, pansând și îngrijind pe 
răniți, alături de medici. În ziua de 24 august 1916, când toți 
căutau să fugă cum puteau peste Dunăre, preotul Florescu sta 
neclintit la postul său, dând continuu ultimele îngrijiri 
muribunzilor și răniților, din orice regiment erau, lăsând să 
plece sub ochii Sfinției Sale pontoanele cu soldați și cu fugari, 
rămânând în învălmășeala aceea, preferând să fie răsturnat și 
călcat în picioare, dar să-și facă datoria. 
  Pe timpul captivității a avut o purtare demnă, căutând să 
aducă alinare suferințelor ofițerilor prizonieri prin serviciile 
religioase ce făcea, predicile și povețele nenorociților de 
prizonieri în Bulgaria. 
  A suferit cu bărbăție, ca un martir, toate maltratările 
bulgarilor, a fost lovit, jefuit, amenințat sa fie omorât și înecat, 
mai ales când i s-au răpit Sfânta Cruce și Evanghelia. 
Dânsul le-a suferit toate cu resemnare, dând dovada unui 
foarte bun creștin și patriot român, dotat cu multă inteligență și 
cu o vastă cultură generală și profesională”. 
(Comandantul Regimentului II Grăniceri, 31 martie 1919) 
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  „Preotul Victor Ceapă, de la [Regimentul] 10 Vânători, 
venit în corp la 1 februarie 1918, a luat parte cu regimentul la 
intrarea în Basarabia, stând veșnic între soldați, pe care îi 
îmbărbăta cu cuvântul și chiar prin fapte de curaj. Este cinstit și 
demn. Prin puterea sa de muncă și prin calitățile sale preoțești 
și ostășești a adus foloase mari populației basarabene, cu care 
a fost în contact. A contribuit prin pilde și predicile sale la 
apropierea sufletească a basarabenilor din numeroase sate 
unde a fost trimis de regiment să țină conferințe și predici. 
Regimentul a contat și contează mult pe serviciile sale și nu 
poate să-l recomande mai bine decât să-i aducă laude. În 
rezumat acest preot întrupează în sine toate calitatile bune, 
care-l pun mai presus de orice laudă.” (Colonel Oprescu, 
comandantul Regimentului 10 Vânători) 
 
Bibliografie: Gheorghe Nicolescu, Gheorghe Dobrescu, Andrei 
Nicolescu, „Preoți în luptă pentru făurirea României Mari, 1916 
– 1919”; Ionuţ Hens, „Clerul român în timpul Primului Război 
Mondial”; conf. dr. Aurel Pentelescu, conf. univ. dr. Gavriil 
Preda, „Jertfa preoţilor mobilizaţi în Războiul pentru întregirea 
neamului (1916–1919)”. 
SURSA: Preoți eroi în lupta pentru reîntregirea României 
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18.- Aniversari ale lui Ion Anton 

 
Ion Anton la 60 de ani (19 ian.2002) 
 

 

Sâmbătă 19 ianuarie 2002, 
familia părintelui Virgil Anton, a 
oferit o masă aniversară, la resta-
urantul Mignon, cu ocazia împlinirii 
vârstei de 60 de ani a domnul Ion 
Anton, distins enoriaş al parohiei 
noastre. Ne alăturăm şi noi urărilor 
de bine ale familiei, prietenilor şi 
cunoscuţilor, iar din partea familiei 
părintelui Constantin Alecse si a 
întregii comunități romano-ameri-
cane, aleasă recunoştință, multe 
bucurii şi tradiţionalul „La mulţi 
Ani!’’ Părintele Constantin Alecse, 
paroh 

 
Ing. Ion Anton (aniversat la 70 de ani) 
 

 

         Familia, prietenii apropiaţi şi 
câţiva enoriaşi ai bisericii noastre, 
dimpreună cu părintele paroh 
Constantin Alecse, au participat o 
masă aniversară, oferită la un res-
taurant European din Hollywood, 
prin care s-a marcat o aniversare 
importantă a unui vrednic enoriaş 
al bisericii noastre, un adevărat 
stâlp de nădejde, d-l Ion Anton, cu 
ocazia împlinirii vârstei de 70 de 
ani. Prin reprezentantul spiritual al 
comunităţii româno-americane din 
sudul Californiei, deservită de  

 parohia Sf. Treime, Consiliul Parohial, Reuniunea Doamnelor şi 
toţi enoriaşii, se alătură familiei sărbătoritului oferindu-i un 
buchet de rugăciuni duhovniceşti şi aleasă recunoștință, 
dorindu-i în continuare, multă sănătate, împliniri duhovniceşti, 
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şi tradiţionalul "La mulţi Ani!'', la cea de a 70-a aniversare a 
zilei sale de naştere. Să ne trăiţi d-le Ion Anton, întru mulţi şi 
fericiţi ani, că să vă puteţi bucura de copii, nepoţi, şi – de ce nu 
– şi, de strănepoţi! www.ion-anton.com  

Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost 
credincioasă, peste multe te voi pune, intră  în Împărăţia 
Tatălui Meu (Matei 25, 21). Părintele Constantin Alecse, paroh  
 
Aforisme:  

• Deschideţi-vă inima pentru ca Duhul Sfânt să  
Întipărească acolo chipul lui Hristos. Atunci veţi fi, încetul cu 
încetul, vrednici să aveţi în voi bucuria şi întristarea, moartea şi 
învierea. Cum să ne mântuim? Cum să ne curăţim trupul? Cum 
să ne eliberăm de robia păcatului şi de puterea morţii? Aceasta 
trebuie să fie preocuparea noastră de fiecare clipă, mereu mai 
accentuată, mai vie. Viaţa este atât de scurtă şi scopul atât de 
înalt, dar atât de îndepărtat. 
 

        Cu plecăciune domnule Ion Anton, 
 
  Vă venerez astăzi stimate domn, 
  Pentru marea-vă calitate de om, 
  Că de la Hermeziu la Los Angeles, 
  Roade de-nțelepciune ați cules! 
 
  Citindu-vă cartea înainte de tipar, 
  Constat că am cules-o ca pe-un dar, 
  De-nvățăminte, cinste, dăruire, 
  Pot spune, chiar, un strop de fericire. 
 
  O, Doamne, multe-a-ți tras în viață! 
  Și multe, poate, mai aveți în față, 
  Și  priviți în amintiri ca într-o carte, 
  Prin care lumina credinței răzbate. 
 
  Sunt impresionat că v-am cunoscut, 
  Sunteți minunat și vă stimez mult, 
  Vin în fața calității D-voastre de om, 
  Cu plecăciune domnule Ion Anton! 
    
     Mircea Iordache 
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CAPIT.III.3.- NOTE DE CALATORIE 
A.- Note de Calatorie – Ion Anton 

 

1.- Note de Calatorie: 
Milano; Contraste 

Românesti în Diaspora 
 
    Mi-am propus să revăd 
Italia după 24 de ani. Prima 
oară am văzut-o făcând o 
gaură în cortina de fier 
comunistă și privind cu ochii 
dilatați o lume care o cunoș-
team doar auditiv din infor-
mațiile posturilor de radio 
inter-zise. Atunci am parcurs 
Italia in Dacia 1300, care mi-a 
fost mijloc de transport, hotel 
și cantină și din goana căreia 
am văzut țara-muzeu cât mi-a 
permis punga. Acum am 
contractat o excursie după 
toate regulile turistice, prima 
escală fiind Milano, sediul 
celebrei Scala, pentru care  

 

C 
O 
L 
U 
M 
N 
A 
 

 

printr-o fericită șansă am rezervat bilete pentru prima zi a 
periplului italian, cu patru luni înainte. 
Acum am contractat o excursie după toate regulile turistice, 
prima escală fiind Milano, sediul celebrei Scala, pentru care 
printr-o fericită șansă am rezervat bilete pentru prima zi a 
periplului italian, cu patru luni înainte. 
  Spun fericita șansă, deoarece stagiunea în Panteonul 
Euterpei, pentru muzică clasică, este din octombrie până în 
iunie. Acest templu al muzicii clasice universale s-a inaugurat la 
1778 cu opera Amadeus compusă de Antonius Salieri. În cei 
peste 200 de ani de viață culturală, Scala a găzduit opere ale 
marilor compozitori autohtoni și universali. Dintre aceștia nu au 
lipsit Verdi, Rossini, Toscanini, Puccini, Feltuccini, Donizetti, 
Wagner, Mozart.  
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Galeria din Milano 

 

  În ziua sosirii în Milano la 
Scala are loc reprezentarea 
melodramei bufe în două acte, 
Bărbierul din Sevilla, de 
Rossini, un libret de Cesare 
Sterbini. În distribuție aflăm 
interpreți din Japonia, 
România, Bulgaria, Italia. 
Rețin din program doar inter-
preții principali: Figaro inter-
pretat de japonezul  

Cristian Senn și Rosina căreia i-a dat viață compatrioata 
noastră Natalia Gavrilan.    
 Prezența interpretei române în rolul Rosinei este doar o 
binevenită confirmare a înaltei clase a școlii românești de operă 
și valorii talentelor care au deținut și dețin capul de afiș al 
scenelor celebre de operelor lumii: H. Darclee, E. Cernei, V. 
Cortez-Guguianu, E. Nicolesco, I. Cotrubaș, A. Gheorghiu, N. 
Gavrilan, C. Voin și altele. Amintesc și faptul că vizitând muzeul 
Scalei între personalitățile interpretative cu rang de primadonă, 
alături de Maria Calas întâlnim o interpretă celebră cu nume 
neaoș românesc, Carolina Ungher, care a strălucit pe 
frontispiciul Scalei în perioada secolului 19. Ea a trăit între 
1803 – 1887. Pentru noi (eram 5 români), aflați în mulțimea de 
peste 3500 de spectatori, acordurile muzicale ale lui Rossini 
puse în valoare de vocea excepțională a Nataliei Gavrilan au 
avut efect de rugăciune înălțată în templul culturii universale. 
Am sorbit fiecare notă muzicală slobozită din coardele vocale 
ale marelui talent ca și cum pe scenă ar fi cântat o întreagă 
Românie într-o singură voce. Pe nesimțite s-au scurs cele 2 ore 
și 30 minute, finalul demonstrând că impresia noastră nu a fost 
un act emoțional , ci o realitate intrinsecă, comensurată just de 
miile de spectatori care au răsplătit rechemând la rampă pe 
interpreți prin aplauze frenetice și nu de circumstanță, de șapte 
ori. Rossina prin N. Gavrilan ne-a demonstrat că a trăit în seară 
respectivă, noi receptând-o așa cum a gândit-o Rossini. 
 Am plecat din templul muzicii fericiți că am fost 
privilegiați să auzim acordurile muzicii universale prin vocea 
unei fiice a României. În spatele Scalei se află statuia lui 
Leonardo da Vinci, considerat fiu adoptiv al Milan-ului, el 
lucrând mulți ani în Milan pentru familia Sforza, care a dominat 
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sute de ani viață citadelei. Nu departe de acesta se află statuia 
ecvestră a lui Vittorio Emanuele al II-lea care în aprilie 1866, 
printr-un plebiscit a înfăptuit Marea Unire dând viață Italiei 
moderne, și instaurând monarhia constituțională. 
 

 
În Italia la Milano 2006 

   Și ca-n Biblie, a venit ziua a 
două. Circulând prin oraș cu 
mijloacele de transport în 
comun am descoperit și o altă 
față a diasporei românești. 
Aflându-ne în metroul milanez, 
intră un călător care începe să 
cânte la vioară, Ciobănaș cu 
300 de oi și o sârbă româ-
nească. Nu ne-a fost greu să-i 
stabilim originea. La altă stație 
se urcă și o reprezentantă a 
sexului frumos traversând 
vagonul cu mâna întinsă. Dar 
nu ca să ofere…     

 Acesta a fost primul contrast, dar după aceea în zecile de 
orașe străbătute am întâlnit sute de compatrioți care apelau la 
darea de mână, având rațiunea de exista prin munca altora.   
Aceștia sunt ambasadorii nației române prin care am intrat în 
Europa. Jalnici ambasadori… Presa din întreaga Europă 
consemnează zilnic faptele antisociale ale fraților români 
scăpați în buiestru occidental printre ei aflându-se sute de 
valori excepționale dar stigmatizați cu geniul răului. Pentru că 
cei care comit fraudele electronice prin bancomate sunt minți 
strălucite dar scăpătate în obscuritatea infernului dantesc.  
Eram să aflu mai târziu, la Modena că 10 la sută dintre 
delincvenții încarcerați sunt români care s-au năpustit în lumea 
mare comițând acte antisociale. Faptele comise, de regulă, sunt 
jafurile, furturile, violența, consumul de droguri și alcool, 
parazitismul. Trebuie să precizez că singurii cerșetori întâlniți, 
traversând Italia, sunt de origine română. Aceștia sunt 
percepuți de un segment infinit mai mare decât cei care 
frecventează Scala. Aceștia de fapt ne pun și pecetea pe 
blazonul neamului. 
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2.- Note de calatorie - Fascinanta Venetie 

Orașul lagunei s-a născut cu 1500 de ani în urmă, că un loc de 
refugiu din față barbarilor. Una dintre cele trei importante 
insule din apropierea Veneției, Toricello este considerată vatra 
în care primii refugiați și-au înfipt rădăcinile în uscatul 
Adriaticei. Cum, de regulă, pionierii care pun piatra de temelie 
la o civilizație, sunt valori selectate de însuși actul lor de curaj, 
Veneția s-a dezvoltat rapid. Prin specificul ei Veneția este unică 
în lume, ca oraș în care nu circulă mașinile. Este orașul 
lagunar, mijlocul de transport, la început din necesitate și apoi 
tradițional, este gondola. 

Doar prin Marele Canal care traversează Veneția de la 
nord la sud, sinusoidal, pentru a prelungi călătoria, circulă va-
poare de agrement, confortabile. Alunecările pe luciul apelor 
fiind cele mai vechi căi de acces, iar Veneția născându-se din 
spuma Adriaticei, s-au stabilit rapid mii de fire prin care s-au 
derulat operațiuni comerciale cu alte puncte de pe glob. 

 

 
Fascinanta Veneție 

   Așa a devenit Veneția nod 
comercial important în filiera 
schimburilor de mărfuri.  
Orașul crescut din apele mării, 
are azi 400 de poduri, coroana 
faimei purtând-o podul Rialto -  
peste Marele Canal, ca o măr-
turie a cunoștințelor ingine-
rești la anul 1588. Îl succede 
Puntea Suspinelor,  

care se arcuiește peste canalul prizonierilor, și de pe ea scările 
coborâtoare te duc direct în celule. Aici dogii s-au dictatorii 
emiteau sentințe, săvârșeau torturi și aplicau pedepse cu 
închisoarea, oponenților de fapte și opinii. 
  Comunicarea pe uscat, între sutele de canale, pe care 
alunecă grațioase elegantele gondole, mânate după tradiție, de 
un om putere, se face prin peste 2000 de alei. 
  Din secolul 9, mai precis din anul 828, Veneția, devine și 
un important centru religios, după ce sunt aduse moaștele Sf. 
Evanghelist Marcu, căruia în semn de înaltă cinstire, i se 
zidește un sfânt locaș, o catedrală. Aceasta, alături de palatul 
dogilor, a devenit emblema Veneției până astăzi. Catedrala Sf. 
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Evanghelist Marcu, este printre cele mai renumite din lume, 
prin mozaicurile unice care o împodobesc, trezoreria care 
conține valoroase piese de cult din patrimoniul universal.  
Trezoreria oferă vizitatorului o unică șansă, în afara 
Constantinopolului și Ravenei, de a admira valori de cult și 
ornamentale din epoca glorioasă a Imperiului Bizantin. Se 
regăsesc în mozaicuri Vechiul și Noul Testament. Numesc 
câteva din mozaicurile celebre, care exprimă Nașterea 
Mântuitorului, întâlnirea Magilor cu împăratul Irod, botezul Sf. 
Apostol Petru la Roma, botezul Sf. Apostol Andrei la Achaia, 
genealogia Maicii Domnului, uciderea celor 14000 de prunci, 
pentru a-L lichida pe Pruncul Iisus, scene cu profeții David și 
Solomon și multe altele. 
  Din bogățiile imense acumulate în urma legăturilor 
comerciale, s-au născut opere cultural - religioase de o 
inestimabilă valoare. Nu mi-am propus să fac o prezentare a 
acestor opere, ci doar să creionez Veneția ca atracție turistică. 
  Oricine pășește în Veneția, își face programul turistic, 
începând cu Catedrala Sf. Marcu. Nu poți încheia vizitarea ei 
fără să pășești în camera cailor. În balcon este o copie a cailor 
din bronz. Caii originali, pentru a fi protejați de aciditatea 
corozivă, produsă de umiditate și dejecțiile miilor de porumbei, 
au fost cazați într-o camera specială, botezată camera cailor. 
Acești cai, supranumiți călători, datorită drumului parcurs din 
adâncurile istoriei, sunt sculptați în sec. 4 î.H. În vremea lui 
Alexandru cel Mare, au fost aduși la Roma de Nero, la 
Constantinopol, de Constantin al Bizanțului, la Veneția de 
cruciații celei de a 4-a cruciade, la 1204, în vremea dogelui 
Enrico Dondolo, apoi luați la Paris de Napoleon, din nou reveniți 
la Veneția după eșuarea lui Napoleon, se pare că și-au regăsit 
liniștea. Lipit de San Marco este palatul dogilor. 
Demnă de admirat este arhitectura, stilul gotic, iar interioarele 
poartă pecetea ducilor, dictatorilor, liderilor, care s-au perindat 
ca locatari timp de 400 de ani. Pereții interiori sunt îmbrăcați cu 
lucrări ale marilor maeștri, Veronese și Tintoretto. Remarcabilă 
este lucrarea lui Tintoretto - Triumful Veneției. Vizitatorul 
pășește prin camera Senatului, în care 120 de senatori făceau 
dezbateri și legi. Multe săli sunt cu expoziții armuriere, holul 
Marelui Consiliu în care dogii, nobilimea, se întâlneau cu 
electoratul. În spatele tronului dogilor, este un imens tablou, 
numit Paradisul, realizat de Tintoretto, înfățișând pe Fecioara 



302                                                    NIHIL SINE DEO 

 
 

cu Pruncul, înconjurați de sute de sfinți. Nu trebuie să lipsească 
din programul de vizitare, Marea Școală de San Rocco, 
supranumită și Capela Sixtină a marelui Tintoretto - cu peste 
50 de tablouri ale acestuia. 

În apropiere se află Biserica Franciscană-rari cuprinzând 
valoroase picturi din epoca renașterii. La altarul principal se 
află un tablou imens realizat de Tizian, de inspirație divină; 
Dumnezeu, Iisus, cetele îngerești și lumea. Se consemnează și 
prezența lui Ludovic al 14-lea. Aici și-a găsit loc de odihnă 
Tizian, avându-l ca vecin pe Canova, în monumentul său - 
piramidă în stil neoclasic. 

Vis à vis de lagună, se ridică maiestoasa Biserica Sf. 
Mare Mucenic Gheorghe, pictată de Tintoretto, Biserica Sf. 
Apostol Pavel, pictată de Tintoretto, Veronese și Tiepollo. Se 
remarcă prin imense tablouri marcând Drumul Crucii, Cina cea 
de Taină. Alți trei mari maeștri ai renașterii, Tizian, Donatello și 
Bellini, au glorificat cu penelul Dumnezeirea în termeni umani. 
Donatello pictează pe Sf. Ioan Botezătorul, Bellini pe Fecioara 
cu Pruncul, iar Tizian, elevul lui Bellini, supranumit și 
venețianul, pictează zeci de ani pentru Veneția. 

Ca o trăsătură a unicității Veneției, este și multitudinea 
de inundații anuale - peste 100, din martie până în noiembrie. 
Se produc datorită vânturilor din sud și creșterilor presiunii 
hidrostatice, fenomene care împing în sus apele Adriaticei, 
inundând uscatul Veneției, până la 2-3 feet înălțime. Acest 
fenomen a diminuat populația Veneției. Prin 1965, în Veneția 
pulsa viața a 150000 de suflete, iar după teribila inundație din 
1966, s-a tot redus, cei care au mai avut curajul să mai 
readucă inventarul gospodăresc la condițiile normale de 
confort, fiind tot mai puțini. Azi Veneția mai trăiește prin 65000 
de locatari. 
  Sutele de ani, în care Veneția a fost unul dintre cele mai 
puternice centre comerciale, au dus la acumulări de valori 
imense, fiecare vestigiu aducând mărturii despre puterea 
economică și culturală, despre viața opulentă, atrăgând creatori 
de opere nemuritoare, care au îmbogățit patrimoniul cultural 
venețian și universal. După momentul venețian, te oprești în 
piață San Marco, copleșit de o oboseală plăcută, provocată de 
avalanșa de informații care s-au prăvălit peste noi, intelectul și 
spiritul, simțind nevoia să se reculeagă. Gazdele fac acest lucru 
foarte plăcut. 
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  Într-o latura a pieții San Marco, latura turnului de 300 
feet, construit la 1902, au amenajat esplanade în care te poți 
răcori sorbind din răcoritoarele oferite și acordurile muzicale din 
cele mai valoroase lucrări de muzică clasică universală. 
  După ce ochiul a fost sedus peste poate, sufletul a fost 
suprasaturat cu avalanșa de satisfacții născute din poezia 
culorilor, virtuoși ai instrumentelor muzicale, modelează 
mărgăritare sonore, rostogolindu-le de pe portative prin 
mijlocirea auzului în universul interior al fiecăruia. Aceste 
armonii te transportă pe valurile Dunării, prin Praterul Vienei-cu 
Strauss-ii, dansezi cu contesa lui Kalmann, trăiești succesiv 
anotimpurile lui Vivaldi, sorbi din geniul lui Mozart, pășești pe 
plaiurile natale în acordurile lui Enescu, Bartok și Dvorjak etc. 
etc…. Asta este, cred, impresia care te recheamă peste ani 
pentru a redescoperi VENEȚIA… 
  

3.- Note de calatorie - Florenta, 
Perla Toscanei si a Lumii Artelor 

  
Florența, orașul natal al Renașterii și locul de botez al 

lumii moderne. Rigoarea trebuie să guverneze organizarea 
vizitării artei florentine, a cărei monumentalitate artistică și 
culturală este susținută de patru piloni; pictură, sculptură, 
arhitectură și muzică. Toate au valoare nepereche. 
 

 
 

Florența, Perla Toscanei 

      Pictura renascentistă este 
fără egal, fiind realizată de 
mari maeștri ai penelului și 
culorilor, sculptura strălucește 
față de tot ce s-a realizat în 
lume, simbolul perfecțiunii 
anatomice fiind lucrul mâinilor 
lui Michelangelo Buonarroti - 
este vorba de David; arhi-
tectură nu este numai pentru 
a acoperi nevoile locative, ci  

pentru a încânta ochiul și a dăinui milenii prin frumusețea, 
trăinicia și funcționalitatea ei. Admirând o operă de artă 
sculptată, îți imaginezi că blocul de marmoră a fost ca o nucă în 
care s-a zămislit perfecțiunea, iar artistul n-a făcut altceva 



304                                                    NIHIL SINE DEO 

 
 

decât a înlăturat coaja și miezul-statuie a apărut în toată 
splendoarea lui.  

Armonia culorilor declanșează în interiorul fiecăruia 
muzica și poezia sufletului, satisfacția și bucuria de viață. Liniile 
arhitectonice scot spațiul din sfera necesarului și îl plasează în 
lumea artei. Muzică face parte din însăși ființa florentinilor. 
Ea este ca un izvor de fluid sonor care curge de la pământ la 
cer, apropiindu-ne cel mai mult de misterul ceresc. Divinitatea 
binecuvântându-ne cu roua harică a talentului muzical. 
        Tezaurul cultural al Florenței într-un asemenea spațiu nu 
poate fi prezentat decât sintetic, prin obiectivele principale, 
care aduc faima Florenței. Obiectivele care mustesc de artă și 
istorie, sunt grupate central. Poți lua startul cu Galeriile Uffizi 
care adăpostesc colecții de tablouri celebre realizate de autori 
de primă mărime artistică. Numesc câțiva dintre maeștrii 
penelului și culorilor: Giotto; Leonardo da Vinci, Raphael, 
Caravaggio, Tizian, Michelangelo, Botticelli, Lippi, Veronese, 
Tintoretto și mulți alții, care se înșiră pe distanța a cinci secole 
(din sec. 13 până în sec. 17). Florența se distinge printr-o 
vârstă specifică a Renașterii și a artei Baroque. 
  Între multitudinea de valoroase tablouri sunt intercalate 
și multe sculpturi. Câteva capodopere care aduc faima 
Galeriilor se cer a fi enunțate. Nașterea lui Venus, Primavera, 
Trei Gratii ale lui Botticelli, Raphael și Filippo Lippi cu câte o 
Madonna, Tizian cu Venus de Urbino. Un popas se cere a fi 
făcut la Altarul Gothic, care vorbește despre pre-realism, la 
care Giotto și-a adus o contribuție esențială. 
  O clasică sculptură a lui Leonardo - Venus de Medici - 
considerată etalon de frumusețe în Europa elisabetană. Tabloul 
lui Michelangelo - Sfânta Familie și altele lăsându-vă bucuria 
inegalabilă să le admirați când veți păși în Uffizi. La câțiva pași 
de Uffizi se află Palatul Vechi, frumos fortificat, una dintre 
reședințele celebrei familii de Medici. Și aici stelele artistice ale 
Toscanei se identifică prin lucrări monumentale. Michelangelo 
cu sculptura Victoria; Donatello cu bronzul Iudith și 
Halerfernes. Dacă nu intri în muzeu, în curte poți admira 
perfecțiunea anatomică a lui David, opera lui Michelangelo. Din 
1873, în locul originalului se află o copie, deoarece originalul 
înnobilează, tronând grațios în Piața Michelangelo. În curtea 
Galeriilor se află un adevărat muzeu al statuilor celebrităților: 
Michelangelo, Leonardo, Galilei, Dante, Vespucci și a patronului 
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Renașterii, Lorenzo de Medici - Magnificul. Pășești apoi, pe 
Podul Vechi, peste Canalul Arno, faimos prin vechimea și 
destinația sa de a înlesni legătura între Galeriile Uffizi și Palatul 
Vechi pe de o parte și Palatul Pitti pe de altă parte și cu toate 
edificiile care le înconjoară. 
  Comercianții cu imaginație în desfacerea aurului și 
argintului, s-au grăbit să facă din acest pod un loc al comerțului 
de întâmpinare, ieșind în fața trecătorilor cu produsele lor.   
Înflorirea comercială a podului a atras după sine o aglomerare 
de foarte mici magazine agățate în cele mai năstrușnice și 
nefirești poziții, podul apărând ca un ciorchine. Privindu-l din 
albia Canalului Arno, peste care se arcuiește, îți apare ca fiind 
un colac de salvare, toate anexele și adăugirile seculare 
agățându-se ca niște ființe disperate, pentru a se salva de la 
înec. 
  Maiestuos se înalță Domul, dar care nu are nimic comun 
cu cel din Milano, acea dantelărie în marmoră, care îți seduce 
ochiul. Domul din Florența are personalitate prin unicitate, 
având comun doar stilul arhitectonic, gotic. Din 1870, Domul 
este placat cu marmoră toscana de culoare roză, albă și verde, 
realizându-se o policromie care-ți încântă ochiul și sufletul.  
Arhitectul toscan Bruneleschi a conceput în stilul Renașterii, 
construcția artistică, demnă de urmat ca stil și a decorat-o cu o 
bogată colecție de picturi, la loc de cinste aflându-se tabloul 
Judecata de Apoi, a maeștrilor Vasari și Zuccari. În apropierea 
Domului se află Botezătorul (Agheasmatarul). Familia 
emblematică a Florenței a fost Familia Medici, care de prin 
1444 și până în 1700, a strălucit pe firmamentul Toscanei, 
contribuind la înflorirea socială și culturală. Exponentul de vârf 
al acestei familii a fost Lorenzo Magnificul. Palatul Medici-lor 
are o Capelă care este și loc de veci, de ornamentarea ei 
ocupându-se Michelangelo. Un adevărat muzeu al eternității 
este Biserică Sfânta Cruce, în care își află odihnă veșnică stele 
ale culturii toscane și universale: G. Galilei, Michelangelo, care 
a trecut în neființă în anul 1564, an în care Galileo se năștea. Li 
s-au alăturat G. Rossini, Machiavelli, Bruneleschi. Faima 
pământeană le este decorată cu celebre lucrări, reprezentativă 
fiind Moartea Sfântului Francisc a lui Giotto. 
  Din comorile inestimabile ale Florenței, mai amintesc, 
fără a le detalia, următoarele: Muzeul Național de Sculptură; 
Muzeul San Marco, cu importante lucrări ale lui Fra Angelico; 
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Muzeul Pietrelor Prețioase, de la 1588, care prezintă peste 500 
diferite minerale prețioase; Galeria de Artă a Academiei, în care 
tronează un David nefinisat, pe care dacă îl privești în adâncul 
ochilor pătrunzi epoca Renașterii; Muzeul Științei în care poți 
admira picturi, sculpturi, mozaicuri, arhitectură. Mai trec în 
revistă casa lui Michelangelo, Dante, Leonardo, Muzeul de Artă 
Modernă, Trezoreria și altele. După această vizită a Florenței, 
putem afirma, fără teamă de a greși, că monumentalitatea 
culturală a Toscanei, în constelația culturilor lumii, se sprijină 
pe patru piloni principali: pictură, sculptură, muzică și 
arhitectură. Fiecare dintre acestea are câte un simbol: pictură 
pe enigmatică Mona Lisa; sculptură pe încântătorul David; 
muzică pe Rossini și nu numai, iar arhitectura pe Bruneleschi 
cu Domul. Pentru acestea Florența este perla Toscanei și a 
lumii artelor. Vă așteaptă, iubiți cititori, să vă ostoiască foamea 
de cultură, frumos și drumeție. 
  

4.- Note de calatorie - Eterna Roma 
(impresii finale) 

  
  Dedic această relatare nepotului meu Victor, care și-a 
sărbătorit 15 ani la Roma, în timpul periplului Italian 2006. 
După cum se vede de mai sus, episodul „Roma’’ nu l-am mai 
notat cu „Note de călătorie’’ deoarece a încerca să concep așa 
ceva despre orașul etern, ar fi ca și cum aș încerca să introduc 
Himalaia în buzunarul pantalonilor. 
  

 
Eterna Romă 

      Cei 1000 de ani de istorie 
romana, 500 de ani de 
Republica, pana la Domnul 
Hristos si 500 de ani de 
Imperiu, după Hristos, au 
cunoscut extazul, dar si agonia 
Cele doua forme de guver-
nare, au avut la mijlocul lor 
(sec. I înainte de Hristos), 
placa turnanta intre Republica,  

cu guvernare senatorială aleasă și Imperiu, cu conducere 
dictatorială, impusă. Cel care a marcat trecerea de la o formă 
la alta, a fost marele Cezar, care la anul 50 î H, a suspendat 
Constituția Romană, care asigura forma de Republică și și-a 
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asumat puterea dictatorială, motiv pentru care a fost asasinat 
de conspirația senatorială, avându-l printre asasini și pe fiul său 
Bruthus. I-a succedat la putere, fiul său adoptiv Augustus, iar 
Cezar n-a mai fost un nume, ci a devenit un simbol. Împăratul 
Augustus a adus Pax Romana, 200 de ani, timp în care Roma 
extinde un imperiu din Egipt până în Scoția și din Turcia până 
în Maroc. 
  După aceasta, în ultimii 300 de ani, Imperiul Roman a 
cunoscut o lungă decădere. Cauzele au fost mai multe, unele 
interne și altele externe. Cele interne au fost legate de 
proliferarea creștinismului, care blama decadența morală a 
păgânilor. Aceștia au prigonit sute de ani pe cei care au 
îmbrățișat credința în Hristos, martirizând sute de mii de 
credincioși. Din afară, triburi barbare din Asia sau germanice au 
atacat și au cucerit peninsula împingând spre interior, 
granițele. Aceste triburi, la anul 410 au ocupat o mare parte 
din Forumul Roman. Ultimul împărat al Romei, a fost alungat la 
anul 476, a stins lumina, după aceasta întreaga Europă, a 
plonjat în secole de ignoranță, decădere și întuneric. 
  Au avut loc mutații foarte importante, împărații 
devenind, papii; senatorii devenind, episcopii, iar oratorii 
devenind preoții. 
  Acestea s-au consolidat la anul 1054, când s-a produs 
Marea Schismă, creștinismul având doi poli: la Constantinopol, 
în Imperiul Bizantin, polul de răsărit (ortodoxia) și cel de la 
Roma, polul de apus al catolicismului. Cei 1000 de ani, 
perioadă de glorie a Romei, au dus la acumulări de valori, 
imense și o dezvoltare culturală și arhitectonică fără precedent.  
Pe cei cuceriți, Roma i-a civilizat dar a făcut și un transfer de 
valori în interiorul Imperiului. 
  Cu forța de muncă cucerită și o înclinație către grandoare 
și opulență, au înălțat nenumărate edificii care au devenit 
simboluri ale Romei: Colosseum, arcurile de triumf ale lui Titus, 
Constantin și Septimius Sever; Teatrul Marcello; Capitoliul; 
Columna Traiana; Catedrala SF. Petru; Pantheon; Forumul; 
Circus Maximus; Catacombele; Via Apia, plus sutele de mii de 
edificii de după perioada imperială. 
  Colosseum-ul este o mărturie vie a ingineriei romane de 
acum 2000 de ani. Pentru construcție s-au folosit cimentul, 
piatră, cărămizi și marmoră, realizându-se o mega structură, în 
exterior fiind decorat cu coloane dorice, ionice și corintiniene, 
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putând adăposti pe locuri 50.000 de oameni. Ocupanții acestor 
locuri trăiau în extaz desfășurarea luptelor dintre gladiatori, 
criminali, animale sălbatice și foarte multe și crâncene lupte 
între creștini și animale sălbatice. Sutele de mii de creștini 
martirizați au sfințit cu sângele lor Colosseum-ul, de aceea, în 
fiecare an, în noaptea de Înviere, însuși Papa, oficiază Sfânta 
Liturghie, pe o esplanadă, în arena jertfelor de credință. 
  Fiecare edificiu comemorativ ilustrează victoria romanilor 
asupra provinciilor și popoarelor atacate. Arcul lui Titus, 
comemorează victoria romanilor asupra Iudeii la anul 70 după 
Hristos. Războiul a fost religios. Israelienii și-au mărturisit 
credință în Dumnezeu și nu în Împărat. După un scurt și 
sângeros război, romanii au învins rebelii, au ocupat 
Ierusalimul și au luat 50.000 de evrei sclavi, care au fost forță 
de muncă pentru zidirea Arcului lui Titus. 
   Arcul lui Septimius Severus, a fost construit la anul 203 
d.H. Reliefurile consemnează bătăliile împotriva Mesopotamiei, 
capturarea barbarilor și întoarcerea la Roma pentru paradă 
triumfală. 
  Arcul lui Constantin semnifică victoria asupra rivalului 
său Maxentius într-o bătălie crucială la anul 312 d H.  
   În noaptea dinaintea bătăliei, Constantin, a văzut pe Cer 
o cruce și un îndemn, „PRIN ACEST SEMN VEI ÎNVINGE”  
  Având drept călăuză semnul Crucii, armata Împăratului 
Constantin a biruit și a legiferat creștinismul. Mai mult decât 
Arcurile de Triumf este semnificația Columnei lui Traian care 
comemorează victoria romanilor asupra dacilor. 
  Am să expun câteva considerente pentru care Columna 
este și un motiv de mândrie românească, dar nu emoțional, ci 
justificat prin consemnările istoriei. Multele campanii expan-
sioniste au dus la sărăcirea bugetului Romei. 
  În aceste condiții, Roma a pus ochii pe un regat bogat, 
aflat la nord de Dunăre. Încă din perioada lui Buerebista, Dacia 
reprezenta o amenințare pentru Imperiul Roman. Au și fost 
câteva campanii între ani 85 și 89 d H, după cea din anul 89, 
după o bătălie între daci și romani, încheindu-se o pace între 
Decebal și Domițian. 
  Romanii acordă importante ajutoare pentru ca dacii să 
întărească granițele. Decebal a folosit aceste ajutoare pentru a 
se înarma împotriva romanilor. Bogățiile Daciei au motivat un 
nou conflict. Noul împărat, Traian, în anul 101 invadează Dacia, 
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legiunile romane pustiind totul în cale. În anul 102, Decebal se 
predă și primește din nou ajutoare pentru a crea o zonă de 
apărare puternică împotriva expedițiilor popoarelor migratoare 
din nord și est. Din nou Decebal le-a folosit pentru ca Dacia să 
devină o mare putere independentă. Dacia întărindu-se militar, 
a incitat la răscoală triburile învecinate, pustiind coloniile 
romane de dincolo de Dunăre. În anul 106, Traian atacă din 
nou Regatul Daciei. Al doilea război a implicat mai multe lupte, 
provocând însemnate pierderi armatei romane, dar în final 
Traian asediază capitală Daciei, Sarmizegetusa, distruge 
apeductele, incendiază orașul, cucerindu-l. Dacia era cucerită. 
Decebal se retrage și ca să nu devină sclav, se sinucide. Prin 
trădarea confidentului său, Bicilis, romanii descoperă comoara 
lui Decebal, în râul Sargesia, estimată la 165 tone aur și 331 
tone argint. Importanța victoriei asupra Daciei este reflectată 
de atitudinea lui Traian, care a decretat 123 de zile de 
sărbătoare în întreg Imperiul Roman, iar pentru comemorarea 
victoriei asupra vitejilor daci, a înălțat o columnă înaltă de 130 
de feet (aprox. 40 m) în vârful căreia se află statuia 
Împăratului. Peste 2500 de scene în relief, urcând în spirală 
imortalizează crâncenele lupte dintre puternicii romani și vitejii 
daci. 
  De asemenea, pe un lung hol al Muzeului Civilizației 
Romane, sunt expuse reliefuri de pe Columna, atestând, ce a 
însemnat pentru romani îngenuncherea unui popor viteaz, cel 
mai viteaz dintre traci, cum a fost descris de către istoricul 
Herodot. 
  Alt edificiu, Băile lui Diocletian, construit la anul 300 d H, 
reprezintă o mostră de civilizație, având 3.ooo de baterii. Au 
funcționat până în anul 537, când triburile barbare au distrus 
apeductele. 
  Apoi Muzeul Etrusc cuprinde aspecte din viața etruscilor 
de prin ani 600, î H, când Roma era un oraș etrusc. Chiar dacă 
Nero a rămas în istorie ca un personaj negativ, ca și Caligula, îl 
consemnez, viața lui fiind o mare dramă. Împărat între anii 54 
și 68 d H este consemnat de istorie ca ucigașul tatălui său, a 
soției sale, care era gravidă, și crucificatorul Sf. Apostol Petru 
la anul 64 d.H 
  De asemenea, când Roma a fost cuprinsă de un 
devastator incendiu, Nero a fost acuzat ca fiind autorul, sub 
povara faptelor de mai sus sinucigându-se. Calea, Via Apia, cu 
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începutul în sec. 4 î H este poarta de est, este numit și regina 
drumurilor. Se întinde pe o lungime de 592 de km., până la 
portul Brindisi, de unde vasele se îmbarcau pentru Grecia și 
Egipt. Era cea mai rapidă cale terestră pentru pedeștri, 
cavalerie, mijloace de transport cu tracțiune animală și este 
încă folosită și astăzi. Catedrala Sf. Petru este cea mai bogată 
și impresionantă. din lumea creștină. Rădăcinile ei sunt adânc 
înfipte în istoria Imperiului Roman, dar strălucirea și-a 
dobândit-o după Marea Schismă (anul 1054), apogeul 
cunoscându-l în epoca Renașterii, când genii ale picturii, 
sculpturii și arhitecturii cu o inspirație divină au creat 
capodopere pentru Vatican și cultura universală. 
   Michelangelo, sculptor, pictor și arhitect - doar la 24 de 
ani a sculptat PIETA care exprimă durerea sfâșietoare a Mamei 
Domnului Hristos văzându-și Fiul trăind Calvarul pentru 
mântuirea neamului omenesc. Mai târziu realizează, cu penelul, 
Capela Sixtină, fiind una din cele mai valoroase 4 lucrări din 
lume. În momentul de epuizare fizică, Raphael a completat 
lucrarea. 
  Renumit este și baldachinul din bronz al lui Bernini. De 
fapt Catedrala este o comoară de opere de artă, care de care 
mai valoroase. Și cum am scris la început, stimați cititori, îmi 
este imposibil să fac măcar un tablou al Romei antice și 
contemporane de aceea mă opresc aici, precizând că toate 
edificiile înălțate întru cinstirea victoriilor legiunilor romane au 
fost ridicate ca mărturii viitorimii, a perioadelor de mare 
strălucire ale unui Imperiu mare în spațiu și timp, care și-a pus 
pentru totdeauna pecetea asupra lumii. Urmele de mii de ani 
sunt grăitoare. 
  Am împărtășit cu cititorul nostru impresiile minunate, și 
trăirile fericite ale periplului nostru în Italia. Deși de firea mea 
sunt foarte optimist, totuși, nu pot să-mi închei aceste Note de 
călătorie fără a-mi exprima îngrijorarea despre Viitorul Europei 
Creștine, mai ales că în ultima vreme, secularismul în Europa și 
nu numai, poartă bătrânul Continent, cu o civilizație Iudeo -
Creștină de 2000 de ani, pe drumul dispariției acestei civilizații, 
în viitorul nu prea îndepărtat. 
  

„Roma pe care am găsit-o era o cetate de cărămizi, dar 
când am părăsit-o era o cetate de marmură.” citat din Cezar 
Augustus 
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De aceea, mă întreb: 
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5.- Traim oare anii unei Europe postcrestins? 
Lupta pentru mentinerea unei Europe Crestine...?! 

  

În Italia - Un important arhiepiscop italian a provocat o 
furtună mediatică, după ce a declarat că, în 10 ani, toată 
Europa va fi musulmană "din cauza stupidității noastre". 
 

 

     Monseniorul Carlo Liberati 
a denunțat amploarea pe care 
au luat-o secularismul și grija 
exagerată față de imigranții 
musulmani în Europa, fenome-
ne care vor contribui la trans-
formarea Vechiului Continent 
într-unul în care Islamul va fi 
religia majoritară. 

  "În zece ani, toți vom fi musulmani din cauza stupidității 
noastre. Italia și Europa trăiesc într-un mod păgân și ateu, fac 
legi care sunt împotriva lui Dumnezeu și au tradiții care sunt 
caracteristice păgânismului. Această decadență morală și 
religioasă favorizează Islamul", a comentat Monseniorul Carlo 
Liberati într-un interviu pentru presa italiană, transmite 
www.activenews.ro. 
  Arhiepiscopul de Pompei a deplâns faptul că Europa trece 
printr-o criză a credinței, bisericile fiind goale, situație care lasă 
deschisă ușa Islamului. 
   "Avem nevoie de o viață creștină. Toate aceste lucruri 
pavează drumul spre Islam. În afară de asta, ei fac copii, în 
vreme ce noi nu mai facem. Suntem într-un declin total!" 
Și pentru că Italia este una dintre principalele destinații ale 
refugiaților musulmani, aici ajungând în ultimii doi ani peste 
330.000 de oameni din Africa, Orientul Mijlociu și Asia, 
arhiepiscopul a criticat până și Biserica Catolică pentru sprijinul 
dat refugiaților." A da bani migraților care ajung în orașe nu 
este doar greșit, ci și dăunător din punct de vedere moral 
pentru că îi încurajează să facă asta în continuare. De cele mai 
multe ori, asta creează o rețea a cerșetorilor", a spus 
arhiepiscopul italian (Sursa - Sputnik.md). 
  
  "Fără religie și istoricitatea lui Iisus lumea e un imens 
pustiu de sare și cenușă! (Mircea Vulcănescu  1904 – 1952) 
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În Franța - 2,800 de biserici vor fi demolate 
  
  Declinul creștinismului practicat în Europa, contracarat în 
același timp de secularismul maselor și de ateismul militant al 
elitelor, nu mai este un simplu moft trecător, ci este o 
certitudine. Cifrele demonstrează că majoritatea în Europa nu 
mai este din creștini, ci din cei care se declară „fără religie”, pe 
măsură ce ia amploare un alt fenomen pe Bătrânul Continent și 
anume islamizarea acestuia. Pe măsură ce numărul de 
credincioși a scăzut constant în ultimele decade, multe temple 
au fost practic abandonate, în timp ce numărul moscheilor 
crește simțitor. Pe de altă parte influența creștinilor în politică 
este tot mai scăzută, în timp ce politicile umaniste de stânga, 
puternic influențate de lobby-ul LGBT, domină agenda 
majorității guvernelor. 
  Conform unui raport al Senatului francez, 2.800 de 
biserici vor fi demolate în Franța, multe din acestea cu o 
vechime de secole. Decizia a fost luată datorită costurilor de 
restaurare ce sunt mai ridicate decât cele de demolare. 
           În 2013, de exemplu, Biserica St. Jaques din Abbeville, 
construită în 1868, a fost demolată, cheltuielile totale fiind de 
350.000 de euro. Această sumă este inferioară celei care era 
necesară pentru restaurarea templului. Pe măsură ce numărul 
de credincioși a scăzut constant în ultimele decade, aceste 
temple au fost practic abandonate. 
 

  
 
Pentru multe orașe din Franța, lipsa de interes și înaltul preț al 
terenurilor unde sunt construite aceste biserici, pur și simplu nu 
mai justifică investițiile de restaurare. Din 2007, când s-a luat 
această decizie, mai multe biserici au fost substituite de centre 
comerciale, magazine, blocuri de locuințe sau parcări de 
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mașini. Recenta invazie în Biserica Santa Rita din Paris, ce a 
culminat cu expulzarea preotului și a credincioșilor care 
celebrau sfânta liturghie, a reaprins discuțiile. Terenul fusese 
vândut și noii proprietari revendicau ca edificiul să fie demolat. 
  Deputata Marine Le Pen a generat o dispută, spunând că 
guvernul în loc de a distruge biserici, ar trebui „să demoleze 
moscheile radicalilor”. Ea a luat poziție ținând cont de un factor 
ce nu este luat în seamă de majoritatea mediilor de 
comunicație. O parte din aceste terenuri sunt vândute 
grupurilor islamiste care construiesc moschei pe aceste 
locuri.  "În timp ce locașurile de cult catolice se transformă în 
cluburi, moscheile apar ca ciupercile după ploaie. De fapt, sute 
de noi moschei se construiesc în fiecare an în Europa. Acestea 
dispun de o capacitate pentru sute de mii de tineri musulmani, 
născuți în Europa sau pentru emigranții recent sosiți. În funcție 
de legile fiecărei țări, deseori aceste edificii primesc bani din 
partea guvernelor. 
          De asemenea, tot în Franța, Catedrale sunt trans-
formate în discoteci. În 2016, Paștele Catolic, a fost sărbătorit 
de francezi cu muzică tehno și dans în biserică. S-a întâmplat 
de Paști, în Franța. Catedrala din Metz, una dintre cele mai 
înalte lăcașuri de cult, a fost transformată în discotecă. 
   Iată câteva comentarii pe Facebook ale francezilor care 
vorbesc de la sine: „Cool”, „Off, de ce n-am știut și noi? Că 
veneam imediat”, „Asta distracție” etc... Videoclipuri cu astfel 
de imagini fac furori pe Internet. 

 

 

„Blasfemie! Ați transformat 
bisericile în bordeluri!” – este 
una dintre puținele voci care 
condamnă„evenimentul” orga-
nizat chiar în zilele în care 
catolicii sărbătoreau Învierea 
Domnului. 

  
Situația este aceeași și în alte țări 
  
  Biserica Angliei, cunoscută în lume ca Biserica Episcopală 
Anglicană, are 16.000 de biserici în Marea Britanie. Cu 
creștinismul aflat într-un pronunțat declin, opțiunea admi-
nistrativă este de a închide 2.000 de temple. În aceste locuri se 
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întâlnesc de obicei mai puțin de zece credincioși, majoritatea 
acestora fiind de o vârstă înaintată. Acest lucru face neviabile 
cheltuielile de întreținere a acestor temple, așa că opțiunea 
este transformarea acestora în „biserici de vacanță” ce se 
deschid doar în săptămânile de Crăciun și de Paște, când mulți 
credincioși nominali caută o biserică în virtutea obiceiului. 
  Un program de finanțare al guvernului prin intermediul 
Consiliului Artelor din Anglia, caută alte destinații pentru aceste 
edificii ce aparțin bisericii oficiale a statului. Aceste spații pot să 
fie închiriate pentru o amplă gamă de evenimente și activități 
cum sunt conferințe, recepții pentru nunți, activități de caritate, 
filmări sau târguri pentru locuri de muncă. 
  The Guardian informează că 394 temple creștine sunt 
disponibile pentru a fi renovate și transformate pentru alte 
destinații. În unele cazuri acestea au fost transformate în 
moschei. 
  În ultimele decade în Germania, peste 350 de biserici au 
fost închise. Acum, proiectul cunoscutului politician de 
stânga Joachim Reinig are ca obiectiv „integrarea cât mai 
rapidă” a miilor de refugiați musulmani care sosesc în Europa în 
fiecare săptămână. Conform propunerii, bisericile creștine 
trebuiesc demolate pentru ca moschei musulmane să fie 
construite pe respectivele locuri. 
  Discursul lui Reinig, regizat de ideea multiculturalismului, 
se bazează pe un raport din 2013, la care el însuși a ajutat ca 
să fie redactat, și care identifică o „nevoie urgentă” pentru 
construcția de moschei în regiune. Conform Senatului din 
Hamburg, ce a redactat un raport similar pe această temă, 
ideal ar fi „o moschee în fiecare cartier”. Motivul principal al 
acestei măsuri ar fi importanta „muncă comunitară” promovată 
de aceste moschei (SURSA: Accente) 
 
Expansiunea Islamică în Europa 
Descrierea fenomenului de islamizare 
  
  Un muftiu musulman de la o moschee din oraşul olandez 
Breda a propus în 2007 ca toţi creştinii să-şi numească 
Dumnezeul cu acelaşi nume ca şi musulmanii – Allah, pentru a 
consfinţi un nume comun al divinităţii. Acest exemplu 
completează lista lungă a cazurilor când musulmanii se impun 
cu o tenacitate uimitoare pe continentul european, în dorinţa 
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lor de a deveni cea mai influentă comunitate religioasă în 
Europa; vezi la acest subiect şi articolul „Umma şi „cei trei 
purceluşi””. Afirmarea islamică se face şi pe cale religioasă-
ideologică, şi pe cale demografică şi, într-un viitor apropiat, pe 
cale politică. Astfel, bunăoară, tot în Olanda, Partidul Musulman 
din această ţară a declarat că intenţionează să participe la 
alegerile parlamentare din 2015, înaintând şi o listă cu 
obiective spre realizare, în interesul adepţilor Islamului. 
Per ansamblu, în ţările europene musulmanii tind la prima 
etapă să obţină controlul asupra unor regiuni importante ale 
metropolelor, cum se întâmplă în Danemarca, unde musulmanii 
au iniţiat o campanie de transformare a unei părţi din 
Copenhaga, dar şi alte oraşe daneze, în „Zone ale Legii Sharia”, 
care urmează să funcţioneze ca enclave autonome, sub 
controlul legilor islamice. Între timp, consiliul orăşenesc din 
Copenhaga a aprobat oficial construcţia primei „Moschee Mare” 
din capitala daneză, o megaconstrucţie fără precedent, care să 
se impună în plan arhitectural şi e destinată musulmanilor şiiţi. 
În general, lipsa unui număr suficient de moschei e o problemă 
tot mai acută pentru comunitatea islamică europeană. În 
Franţa, musulmanii au solicitat să li se permită să folosească 
bisericile romano-catolice pustii ca o modalitate de a rezolva 
problemele de trafic cauzate de miile de musulmani care, în 
lipsă de moschei suficiente, se roagă în stradă; în această ţară 
sunt în prezent mai mulţi musulmani practicanţi, decât catolici 
practicanţi. 
  Există şi pretenţii de ordin identitar-ideologic. În Elveţia, 
în 2011, o asociaţie a imigranţilor a cerut, nici mai mult nici 
mai puţin, scoaterea crucii de pe steagul oficial al ţării, sub 
pretextul că „steagul elveţian nu mai corespunde societăţii 
multiculturale de astăzi”, în Elveţia există „o diversitate 
culturală şi religioasă” şi, de fapt, „ar trebui să existe o 
separare între religie şi stat”. Tot în Elveţia, mai multe 
organizaţii musulmane, din toate cele 26 de cantoane, 
formează ceea ce ele numesc Umma Elveţiană (Umma 
Schweiz), un fel de „parlament musulman”, în paralel cu cel 
oficial, care se va ghida de legea Sharia şi le va permite 
musulmanilor „să vorbească într-o voce”. În numeroase cazuri, 
autorităţile oficiale sprijină tacit asemenea gen de revendicări.  
În Franţa, în oraşul Bollene, s-a cerut retragerea unui placat cu 
mesaj turistic, pe motiv că acesta avea înfăţişată o fetiţă cu… 
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ochi albaştri. Demersul a fost înaintat de socialiştii francezi, 
care au considerat că acest placat este o formă de rasism şi 
discriminare faţă de copiii imigranţilor; socialiştii lui Hollande au 
venit la putere inclusiv datorită votului „multicultural” şi au şi 
interesul, şi angajamentul de a respecta şi promova drepturile 
minorităţilor, cu preţul unor sacrificii etno-culturale. 
   O fetiţă cu ochi albaştri şi păr blond de pe placatul cu 
mesaj turistic din oraşul francez Bollene, care a devenit cauza 
unei dispute identitare, pe motiv că ar fi o formă de rasism şi 
discriminare faţă de imigranţi. Text: „Un oraş. O identitate. 
Bollen”. 
  Tot în Franţa s-a produs un scandal în legătură cu 
desemnarea câştigătoarei concursului „Miss Franţa 2012”. 
Câştigătoare a devenit o franţuzoaică nativă, însă unele 
organizaţii care promovează drepturile persoanelor de culoare 
s-au revoltat că „Miss Franţa” e „albă ca zăpada” şi nu 
reprezintă celelalte rase care trăiesc în Franţa. În paralel, în 
Franţa a fost instituit un concurs de frumuseţe întitulat „Miss 
Black France”, destinat doar concurentelor de culoare. 
  În Norvegia, din 2009, femeilor musulmane care 
lucrează în poliţie sau armată li se permite să poarte hijabul 
tradiţional, ca o măsură a autorităţilor norvegiene de a-i 
mobiliza în structurile de forţă şi pe reprezentanţii diasporei 
musulmane din ţară. În alte ţări, mai puţin deschise în acest 
sens, liderii musulmani revendică dreptul femeilor musulmane 
de a purta hijab, chador, niqab sau burqa, în funcţie de 
originea femeilor. În general, în multe ţări europene locuitorii 
sunt nevoiţi să ia cunoştinţă de tradiţiile vestimentare ale 
musulmanilor de diferite origini etnice, pentru a şti cum să se 
comporte în raport cu aceştia, sau, dacă se convertesc la 
Islam, să ştie cum să se îmbrace (vezi imaginea de la începutul 
articolului). 
  În Germania, un scandal răsunător cu tentă religioasă s-
a produs la începutul anului 2010, când pentru prima dată un 
politician de origine turcă, Ayguel Oezkan, a fost numit în 
funcţia de ministru pe politici sociale şi integrare în guvernul 
landului Saxonia de Jos. Imediat ce-şi primise funcţia, ministrul 
a cerut să fie scoase din şcoli crucifixele, pe motiv că ele 
sfidează simţul religios al copiilor ce împărtăşesc alte 
confesiuni. Replica germanilor a fost promptă; inclusiv Angela 
Merkel a luat atitudine faţă de propunerea jignitoare a 
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ministrului, cea din urmă fiind nevoită să-şi ceară public scuze 
pentru iniţiativă. Cazul însă, deşi s-a consumat, poate fi privit 
ca o anticipaţie a conduitei politice a musulmanilor care ar 
putea obţine cu timpul un număr tot mai mare de funcţii 
decizionale. Aceştia pretind deja să fie instituită funcţia de mola 
(preot musulman) în armata germană, unde există o 
reprezentanţă în creştere a recruţilor turci. Sunt susţinuţi şi din 
afară; mai exact, din ţara de origine. În 2011, când prim-
ministrul turc Recep Tayyip Erdogan a vizitat Berlinul, acesta a 
făcut un apel la conaţionalii săi din Germania cu îndemnul să 
rămână turci, iar autorităţilor germane şi-a permis să le 
propună să deschidă şcoli cu predare în limba turcă. 
  Nu se ştie care este impactul real al îndemnului lui 
Erdogan, însă dacă ne raportăm la studiile sociologice efectuate 
în Germania în 2012, germanii ar trebuie să fie îngrijoraţi la 
modul cel mai serios. Iată doar câteva din constatările cele mai 
relevante pe care le-au dezvăluit sociologii: în 2012, numai 
15% dintre turci considerau Germania drept patria lor, în 
descreştere comparativ cu anul 2009 – 21% şi anul 2010 – 
18%. Totodată, 90% dintre turcii din Germania consideră că 
copiii lor în mod obligatoriu trebuie să cunoască limba turcă; 
95% dintre turci consideră că trebuie să-şi păstreze identitatea 
turcă; 87% dintre turci consideră că societatea germană 
trebuie să depună un efort pentru a lua în considerare 
obiceiurile şi tradiţiile turcilor; 46% dintre turci îşi exprimă 
speranţa că în curând Germania va deveni un stat majoritar 
musulman (o cifră în creştere comparativ cu 33% în 2010); 
peste 90% dintre turci (inclusiv tinerii) se consideră religioşi, 
iar religia musulmană o consideră unica religie dreaptă; 
sporeşte numărul tinerilor cu vârsta între 14 şi 32 de ani care 
aderă la grupuri extremiste, împărtăşesc viziuni radicale anti-
occidentale şi sunt dispuşi să aplice violenţa pentru realizarea 
scopurilor lor. Luate împreună, aceste date indică o perioadă 
foarte dificilă în viitorul apropiat pentru societatea germană, 
căreia îi va fi greu să găsească soluţii comode pentru 
rezolvarea problemei musulmane care devine tot mai 
însemnată în această ţară. 
  În Austria, în 2012, un tânăr turc din a doua generaţie 
de imigranţi, Inan Türkmen, editează în limba germană o carte 
cu un titlu provocator: „Noi venim” („Wir kommen”), în care 
declară fără menajamente: „Indiferent dacă ne doriţi sau nu în 
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Uniunea Europeană, influenţa noastră în Europa e în creştere. 
Noi suntem mult mai numeroşi. Noi suntem mai tineri. Noi 
suntem mult mai ambiţioşi. Noi suntem mai puternici”. Una din 
ideile promovate de autor este crearea unui partid 
transeuropean care să reprezinte interesele turcilor din toate 
ţările UE, un fel de „mişcare a cetăţenilor înrăiţi” („Wutbür-
gerbewegung”) care să protesteze împotriva aroganţei 
europenilor. Iar într-un eseu publicat pe marginea ideilor sale, 
Türkmen face aluzii directe la modul în care musulmanii, în 
speţă turcii, vor cuceri rasial Europa, prin amestec cultural şi 
genetic: „În curând cu toţii veţi fi puţin turci. Oamenii devin 
micşti cultural şi eu planific să contribui la acest proces. Până 
acum, toate fetele cu care am avut relaţii au fost europene, nu 
turcoaice. În viitor, pistruii vor deveni un semn tot mai rar în 
Europa. Viitorul aparţine turcilor”.   
  Cu alte cuvinte, în principalele oraşe ale Europei apar 
rând pe rând colonii ale musulmanilor, guvernate nu de 
autorităţile statelor-gazdă, ci de imami radicali. Aceste colonii-
enclave se detaşează de restul societăţii, se izolează obţinând 
caracteristicile unor formaţiuni cvasistatale – acolo 
funcţionează moravurile şi tradiţiile musulmane, sunt create 
judecăţi Sharia, se deschid şcoli, spitale şi chiar bănci destinate 
exclusiv musulmanilor, se cultivă un mod de gândire anti-
asimilaţionist şi separatist, tinerii sunt educaţi în conformitate 
cu legile Islamului fundamental. Liderii acestor colonii-enclave 
au ştiut cum să manipuleze şi să influenţeze autorităţile 
statelor prin invocarea drepturilor omului, a corectitudinii 
politice în declaraţii, a principiilor toleranţei şi ale multicul-
turalismului, pentru a obţine subsidii, privilegii, cedări şi a se 
implanta adânc pe teritoriile unde s-au localizat. După ce prima 
etapă, de populare incipientă şi aclimatizare a fost depăşită, 
nou-veniţii pretind drepturi suplimentare, revendică 
respectarea propriilor legi, cer interzicerea legilor şi tradiţiilor 
din ţările-gazdă. Devin tot mai frecvente şi atacurile pe motive 
religioase, în special împotriva enoriaşilor şi preoţilor creştini.   
În decembrie 2010, la Viena fusese publicat un Raport privind 
intoleranţa şi discriminarea împotriva creştinilor în Uniunea 
Europeană. Raportul a fost alcătuit de organizaţia 
neguvernamentală austriacă Observatory on Intolerance and 
Discrimination Against Christians in Europe şi publică o listă 
impresionantă de cazuri când bisericile creştine din ţările 
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europene au fost vandalizate, iar slujitorii şi enoriaşii creştini au 
fost brutalizaţi şi agresaţi fizic. Iar potrivit unui raport din 
2011, 85% din persecuţiile sociale din Europa se produc 
împotriva creştinilor. Expansiunea musulmană pe continentul 
european se produce la turaţii maxime, cu o agilitate şi 
consecvenţă uimitoare şi nu trebuie să fii specialist în 
conflictologie sau în psihologie socială, ca să înţelegi că în 
Europa rivalităţile şi confruntările identitare, pe motiv etno-
rasial şi religios, vor fi inevitabile. Iar aceste rivalităţi şi 
confruntări vor schimba inclusiv profilul ideologic al Europei 
(Sursa: Expansiunea Islamică în Europa) 
 

 Speranța  

 

Speranța este credința care ne ține de mână, 
În ciuda întunericului putem vedea o lumină, 
E însoțitoarea puterii, succesul e la îndemână, 
Cei cu speranța mare, chiar și miracole animă. 
 
Speranța e sentiment mai puternic decât frica, 
Ea nu este refugiul învinșilor, si nici pasivitate, 
Ci un simțământ divin, care face a nu abdica. 
Speranța trebuie cultivată cu a eticii facultate. 
 

Cu speranță visurile pot să devină realitate, 
Dar trebuie implicare prin activitate mereu, 
Fruntea sus, pieptul în față, calea n-o abate, 
Și mai presus de toate roagă-te la Dumnezeu! 
 
   Mircea Iordache 
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B.- Ion Anton - Note de Calatorie la Muntele  Athos  

1.- Muntele Athos, gradina Maicii Domnului 
  

Fusesem în Grecia, peninsulară Calcidica cu o falangă de 
trei peninsule: Athos, Casandra, Sitonia. 

Vizitasem peninsula de vreo două ori, dar nu-mi încolțise 
idea vizitării Athosului. 

Fiind într-o relație foarte apropiată cu actualul Episcop 
Varlaam Ploieșteanul al Patriarhiei Române, fost profesor pe 
numele Vasile Merticaru, și cu Starețul Mănăstirii Golia, 
Dosoftei, în Noiembrie 1993 am decis să vizităm Athosul. 
  Prin persoanele amintite mă cunoșteam foarte bine cu 
Consulul Grec de la Iași, Dimitrios. Vizitarea Muntelui Athos 
presupunea două vize: una pentru vizitarea Greciei și a doua, 
un demonterion (aprobare special de a vizită Muntele). 
  Cu persoanele cu care intenționam să fac vizita Muntelui 
nu era o problema obținerea vizelor. 

În Noiembrie 1993, am obținut aprobările vizitării 
mănăstirilor Muntelui Athos. 
  În 11 Noiembrie 1993, împreună cu Profesorul Vasile 
Merticaru, Starețul Goliei Dosoftei și un student al Institutului 
Teologic de la Iași, Ianiței Aurel, cu mașina mea Mercedes, ne-
am lansat spre Grecia. Vremea se stricase, ningea și viscolea 
puternic. Seara am ajuns la Giurgiu și am înnoptat la hotel. 
Zăpada se acumulase și dimineața mașină nu a mai pornit, 
fiind pe motorină, gerul o gelificase. Am căutat un mecanic 
priceput și a durat două zile până mi-a reparat injectoarele. 

În dimineață de 14 Noiembrie am trecut vama Giurgiu și 
am rulat pe teritoriul bulgar până în apropierea graniței cu 
Grecia, unde se află cea mai veche mănăstire a celui mai mare 
Sfânt bulgar, Ioan de Rila, un sfânt al secolului X. Presupunea o 
abatere de la traseu, de vreo douăzeci și cinci de kilometri, ne- 
am abătut și am înnoptat la Mănăstire. 
  A doua zi, ne-am rugat și am mulțumit lui Dumnezeu că 
am ajuns cu bine. Odată cu apropierea de Grecia, natura era 
mai blândă. În zona în care eram, pomii abia își lăsau podoaba 
frunzelor, cu o policromie extraordinară, care în jurul pomilor 
se așterneau sub formă unor covoare nemaipomenite. 
  Dimineață, pe 15 noiembrie, am plecat spre granița cu 
Grecia. Am ajuns, am trecut  granița și seara am ajuns la 
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Tesalonic. Am fost cazați la o locație a bisericii Sfântul Dumitru 
Izvorâtorul de Mir. 

Dimineața, în 16 noiembrie, ne-am pornit spre 
Uranoupolis, portul de îmbarcare spre Sfântul Munte. 

Am călătorit pe un traseu plin de istorie, în care aproape 
de marea Egee, Aristotel plana cuprinzând cu privirea marea și 
muntele Athos. 

Am ajuns la Uranoupolis, am parcat mașina și am obținut 
demonterionul, pașaportul de îmbarcare pe vaporul care urma 
să traverseze marea Egee, până în portul Muntelui Athos, 
Dafnee. Am dormit o noapte în Uranoupolis și dimineața am 
mers în Sfântul Munte. 
 

 
Un moment de răgaz pentru o poză și 

o binecuvântare personală 

       Sfântul Munte Athos are 
permanent douăzeci de lavre 
(mănăstiri) și o serie de schi-
turi iar Capitala este Mănăs-
tirea Careea. România are  un 
schit Prodromul (Înainte Mer-
gătorul) care este mai mare 
decât multe mănăstiri dintre 
cele douăzeci. Mai mult, 
Mănăstirea Zograful, este cti-
toria lui Ștefan cel Mare, dar 
poziția Bisericii Române nu a 
reușit să se impună, iar 
Zogaful acum este mănăstire 
bulgară. 

Am fost cazați la Prodromul, schit condus de Părintele 
Tănase, care a trăit nouăzeci și patru de ani, iar atunci când am 
vizitat Muntele avea șaptezeci și patru de ani. Am vizitat în 
primul rând grota din malul Muntelui, la marea Egee, în care a 
trăit Sfântul Atanasie. De remarcat că Sfântul Atanasie a scris 
istoria vieții Sfântului Antonie cel Mare, care a trăit 105 ani. 
  Am vizitat în douăsprezece zile,  treisprezece din cele 
douăzeci de mănăstiri. Cea mai impresionantă, a fost 
Mănăstirea Pantelimon, ctitorie a rușilor. 

La începutul secolului douăzeci, populația mănăstirii era 
de două mii de suflete. Un adevărat orășel, cu o viață de obște 
complexă. Acești călugări fugiseră din calea revoluției 
bolșevice. 
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  În 1993, când am vizitat Mănăstirea, mai erau 13 
călugări. Mănăstirea era o trezorerie de obiecte valoroase 
aduse de mulți enoriași de-a lungul vremii. 
  Toate mânăstirile trăiau o viață de obște foarte ascetică, 
în mare nevoință. Am văzut livezi în care în pomi erau multe 
fructe dar fără binecuvântare nimeni nu avea voie să le culeagă 
chiar căzute la pământ. 
   Într-o zi la mânăstirea Grigoriu, era un pom falnic 
persimmon, plin de fructe coapte, toate frunzele fiind 
dezbrăcate, cu fructe galbene, parcă era un policandru imens. 
În același timp cu noi, vizita Mănăstirea și un grup de călugări 
de Putna – România, condus de Starețul Melchisedec. Vreo doi 
călugări tentați de fructele galbene au fost ispitii și și-au întins 
mâinile de s-au înfruptat. Nu pot să va descriu ce și câtă 
morală au primit că s-au lăsat ispiti. 
 

  
Diferite imagini de la Muntele Athos 

 

 
Imagine de la Muntele Athos 

        Am vizitat în continuare 
mânăstiri, am discutat cu 
călugării despre viața lor de 
despătimire, de îndepărtarea 
de cele lumești, despre asce-
ză. Peste tot datorită fețelor 
bisericești cu care vizitam am 
fost tratați cu mare ospita-
litate și multă atenție. 

 
  Am participat în toate nopțile la mezonopticele mănăs-
tirești, am slujit chiar noi încărcându-ne și noi sufletele cu 
dumnezeirea, cu sfințenia. Cea ce este de remarcat este că la 
toate cele douăzeci de mănăstiri, pisaniile vorbesc despre 
domnitorii noștri, din toate provinciile românești că au susținut 
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viața mânăstirilor cu sume importante de bani, de-a lungul 
sutelor de ani. 
  Viața de obște a călugărilor din Sfântul Munte este o 
viață specială. Sunt interzise vizitele femeilor, deoarece este o 
legendă care vorbește despre vizita Maicii Domnului la 
Mănăstirea Vatopedu (copilul din mărăcini) când călugării au 
avut un comportament neadecvat cu însoțitoarele Maicii, de 
aceea pentru a înlătura orice ispită nu este admis nici un 
animal (pisică, câine, porc, găini, vaci, cai, etc) decât o rasă de 
măgari masculini numiți Mulari. 
  Vizită în Sfântul Munte m-a îmbogățit spiritual. Am văzut 
ce înseamnă despătimirea, nevoința, îndepărtarea de cele 
lumești. Ce doresc să descriu, sunt două minuni care s-au 
petrecut în timpul vizitei noastre. 
  Într-o zi, mergând pe jos între două mănăstiri, la un 
moment dat, ne-a năpădit un miros, o aromă de tămâie 
puternic și plăcut mirositoare, era într-o pădure și prin 
apropiere nu erau locuințe, era doar un izvor care se spunea că 
izvorăște agheasmă. În altă zi, a făcut vâlvă în Sfântul Munte o 
altă minune. O mănăstire era amplasată la o anumită înălțime, 
la care trebuia să parcurgi câteva serpentine. Un tractor care 
urca de la treia serpentină, s-a rostogolit de trei ori până jos și 
a căzut pe roțile lui în poziție normal de mers. Călugărul - 
tractorist a scăpat cu o mare spaima și niște mici zgârieturi la 
cap. Toți vorbeau că este o minune dumnezeiască și Dumnezeu 
este permanent cu noi și peste tot, rămânând ca noi să putem 
percepe. 
  Ne-am întors la Tesalonic unde am participat la vreo 
două slujbe la Moaștele Sfântului Dumitru Izvorâtorul de Mir, 
după care ne-am întors fericiți la Iași. 
  

"O ajuns desăvârşită lucrarea satanicească. Nu mai 
ascultă nimenea de Biserică şi de Adevăr. Dacă-l pedepseşti pe 
copilul tău, îţi vin imediat cu drepturile omului: „De ce-l 
ocărăşti pe băiatul tău că se duce la desfrâu? Ε dreptul lui.” 
Auzi, dumneata! Ε sfârşitul. Ce să mai zici?" (Părintele Dionisie 
Ignat de la Colciu - 1909 – 2004) 
 

  "Cu cât inima vede pe Dumnezeu mai limpede, cu atât 
"gustă" mai mult dragostea și cu atât mai mult dăruiește 
dragostea aproapelui."    Arhimandrit Efrem Vatopedinul 
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C.-  Nicolae Iorga - Note de calatorie în California 
 

  Începând cu data de 2 martie 1930, marele savant 
Nicolae Iorga a vizitat California, unde a ținut conferințe și 
dizertații pe teme istorice și nu numai, de a frământa în 
laboratorul minții sale, amalgamul de frumuseți și de cultură al 
Californiei și de a prezenta câteva concluzii  cu care a uimit 
audiența. 
  

1.- Sa cunoastem personalitatea marelui OM – 
Nicolae Iorga 

  
Nicolae Iorga (Nicu  N. Iorga)    
s-a născut în 5  iunie 1871, Botoșani,  
d. 27. Nov.  1940,  Strejnic, județul Prahova)  
a fost un istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, 
enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar,  
prim-ministru, profesor universitar și academician român. 
 

 

   Este cunoscut în lume ca medie-
vist, bizantinist, romanist, slavist, 
istoric al artelor și filozof al isto-
riei. După cum a afirmat George 
Călinescu, Iorga a jucat în cultura 
românească, în primele decenii 
ale sec. XX, „rolul lui Voltaire”. 
După studii elementare și gimna-
ziale în Botoșani, a urmat Liceul 
Național din Iași, în 1888. A 
absolvit Universitatea din Iași într-
un singur an cu diploma „magna 
cum laude", apoi a continuat 
studiile universitare la Paris,  
Berlin și Leipzig, obținând, Docto-
ratul (1893) la numai 23 de ani.  

  A fost co-fondator al partidului Partidul Naționalist - 
Democrat în 1910, membru al Parlamentului, preș. al Camerei 
Deputaților și al Senatului, ministru, și, pentru o scurtă 
perioadă, prim-ministru. Copil minune, polimat și poliglot, cu o 
activitate științifică prolifică, Iorga a scris 1003 volume, 12755 
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articole și studii și 4963 recenzii, aceasta culminând cu Istoria 
României, în zece volume. 
  A predat la Universitatea din București, la cea din Paris și 
la alte instituții de învățământ academice și a fondat Congresul 
Internațional de Studii Bizantine și Institutul de Studii Sud-Est 
Europene (ISSEE). A transformat orașul Vălenii de Munte într-
un centru academic și cultural. 
  În paralel cu contribuțiile sale științifice, Nicolae Iorga a 
fost un activist de centru-dreapta, ale cărui orientări politice au 
inclus…elemente…ale conservatorismului, naționalismului și agr
arianismului. Deși în ultima parte a liceului a intrat sub 
influența marxismului, Nicolae Iorga a depășit acest episod în 
timpul universității, având să adere pentru scurt timp la grupul 
literar conservator „Junimea”.  Nicolae Iorga a fost o figură 
centrală a „Sămănătorului”, revistă populistă și a fondat reviste 
conservatoare ca  „Neamul Românesc”, „Drum Drept”, „Cuget 
Clar” și „Floarea Darurilor”. A militat în cadrul Ligii pentru 
Unitatea Culturală a tuturor Românilor. 
  A fost o figură proeminentă în tabăra pro - Antanta în 
timpul Primului Război Mondial, datorită susținerii cauzei 
românilor din Austro-Ungaria și a avut un rol politic important 
în România Mare în perioada interbelică. A inițiat campanii 
pentru a apăra cultura României. A stârnit controverse datorită 
retoricii antisemite. A fost adversar al Partidului Național 
Liberal și al Partidul Național Român. 
  S-a opus grupării fasciste Garda de Fier și, după o 
perioadă de cumpănire, s-a hotărât să îl susțină pe rivalul 
acesteia, Regele Carol al II-lea, întrând după dizolvarea tuturor 
celorlalte partide în partidul unic, de….sorginte corporatistă și 
autoritaristă, „Frontul Renașterii Naționale”. Pentru că fusese 
implicat într-o dispută personală cu liderul Gărzii, Corneliu 
Zelea Codreanu, contribuind astfel fără voie la uciderea sa, 
Iorga și-a atras antipatia legionarilor. A rămas o voce 
independentă a opoziției după ce Garda a instaurat Statul 
Național-Legionar, fiind în cele din urmă asasinat de un 
comando legionar. După aflarea veștii asasinării lui Iorga, 47 
de universități și academii din întreaga lume au arborat 
drapelul în bernă. 
 
  „După furtunile sufletului, ca și după cele ale naturii, 
învie flori pe care le credeam moarte.” — Nicolae Iorga  
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2.- Onoranta vizita în America, a lui Nicolae Iorga 
  
  Eminentul profesor Nicolae Iorga, împreună cu soția, 
însoțit și de d-l. Boncescu, consilier financiar la Legația Română 
din Washington, a sosit în 2 martie, 1930, în San Francisco. Din 
San Francisco, la Los Angeles, a călătorit împreună cu fostul 
președinte al Statelor Unite, domnul Coolidge.  
  În San Francisco d-l. Iorga a ținut o conferință la 
Universitatea California, la care, în afară de studenți și public, 
au asistat mai mulți profesori universitari în frunte cu d-l. 
profesor Kerner. În Los Angeles, în ziua de 3 martie, la ora 
8:15 am., iluștrii oaspeți au fost așteptați la gară de mai mulți 
români și un grup de domni și d-șoare românce, îmbrăcați în 
frumoasele noastre costume  naționale, făcute de mamele și 
bunicile lor din cânepă crescută în Canada.  
  Domnișoarele Alexandra Leontiuc, Maria Axânte, Victoria 
Minișan și E. Axente, îmbrăcate în port românesc, au prezentat 
d-nei Iorga, fiecare, câte un frumos buchet de roze „American 
Beauty".  Din cei prezenți la gară, notez pe moș Axente, care 
are patru generații cu dânsul, apoi pe d-na Minișan, d-l. G. 
Comsia, d-l. Păcurar, d-na Axente și alții. 
  D-na și d-l. profesor Iorga au admirat mult frumoasele 
costume românești din California. După o întreținere de 30 de 
minute cu delegația și după ce un fotograf de la cel mai mare 
ziar din California,  „Los Angeles Examiner", a fotografiat 
întregul grup, distinșii oaspeți, au plecat cu automobilele la 
Claremont Pomona College. Aici au fost așteptați de d-l. 
profesor Jones, președintele Colegiului, împreună cu alți 
profesori; aici era și domnișoara Mica Paraschivescu, studentă 
din București. 
  La ora 11 a.m., d-l. profesor Iorga a ținut o conferință, 
vorbind despre „Influența Franței în estul Europei". 
Acei care, însă, au avut fericitul prilej al vedea pe d-l. prof. 
Iorga, în puținele momente petrecute laolaltă, au mers 
împreună  peste tot locul, sorbind cu nesaț cuvintele părintești 
și pline de dragoste de neam, rostite cu atâta vervă de 
dânsul.  După o excursie făcută la San Diego și Tijuana, în 
Mexico, la reîntoarcere, miercuri seara, studenții români de la 
Southern University din localitate, d-nii Petru Comarnescu, Ion 
Costin și Sig. Wolf, l-au invitat special pe d-l. profesor Iorga a 
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vizita această universitate și a conferențiat acolo, ceea ce nu 
era mai dinainte stabilit. 
  Joi dimineața, 6 martie, d-l. prof. Iorga a conferențiat la 
universitatea sus amintită despre „Arta Bizantină", conferință 
cu proiecțiuni. După aceea de cei trei studenți români și câțiva 
profesori s-au alăturat și d-l. Vasile Prata, fratele artistului Nick 
Stuart și subsemnatul, au vizitat diferite secții și lucruri de 
interes ale acestei universități, îndeosebi  la sala de istorie 
(după cât îmi aduc aminte), unde erau mai multe cărți vechi cu 
inscripții pe care, chiar, mulți dintre oamenii cu cultură 
superioară nu le puteau descifra. A fost cât se poate de 
interesant și animat, când d-l. prof. Iorga, rând pe rând 
interpreta textul necunoscut pentru ceilalți, uimind chiar și pe 
profesorii însoțitori de ușurința cu care traducea și explica 
conținutul lor învăluit în atâtea complicațiuni tehnice. 
  În tot timpul vizitei eram scrutați de privirile studenților 
de la această universitate, care priveau nu numai cu un interes 
deosebit de a vedea o figură atât de eminentă, dar și cu un fel 
de venerație și stimă la figura impunătoare a distinsului nostru 
savant. 
  Printre aceștia, e vrednic de remarcat, o studentă vioaie 
și drăgălașă, care ne urmărea cu o privire duioasă și 
întrebătoare, voind parcă a ști cine suntem. După câteva 
minute de ezitare, tânăra studentă nu s-a mai putut reține și 
alergând în urma noastră, ne-a întrebat cu un glas vădit, de 
emoție, dacă nu suntem români, și dacă, îndeosebi,  persoana 
marcantă din mijlocul nostru nu e d-l. prof. Iorga. Nu se poate 
descrie bucuria nemărginită a tinerei studente, la răspunsul 
nostru afirmativ, și totodată surprinderea noastră, a tuturor, 
aflând că și dânsa e româncă, venită de câteva săptămâni în 
America. Era d-șoara Margareta N. Bercea, din Bârlad, studentă 
universitară. 
  Grupul nostru astfel întregit, a vizitat mai departe unele 
lucruri de interes. După aceea ne-am reîntors cu toții la gară, 
luând cu noi și pe d-șoara Maria N. Bercea, ortodentistă, sora 
d-șoarei Margareta N. Bercea. La gară alături de cei amintiți 
mai sus a venit și d-na Elena Lupu, mama artistului de cinema, 
Nick Stuart. (Consemnări din reportajele ziarului „America" - 3 
și 10 martie, 1930). 
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3.- Impresiile lui Nicolae Iorga despre California 
 

 

      Îmi revine onoarea de a 
prezenta o apreciere asupra 
arealului Californiei, făcută 
de  marele savant Nicolae 
Iorga, în cartea „America și 
românii din America”. Am 
putut constata ochiul frumos și 
pentru frumos al unui mare 
maestru istoric și  imagistic. 
 „Pe malul mării, pe alocuri 
sunt tunele, prin care trece 
calea ferată care duce spre 
Los Angeles – Cetatea 
Arhanghelilor. Poartă nume 
spaniol, căci aici totul îi repre-
zintă pe cei înlocuiți din stă-
pânire, izgoniți. 

  Toți sfinții calendarului catolic figurează în strălucitor 
veșmânt spaniol, din sus de cetatea bunului Sfânt Francisc, 
până la „Îngerii” aceștia de aici. 
  Ne întâmpină aceeași munți stâncoși, din piatră și la 
poalele lor apare aceeași dulce verdeață, aceleași plantații de 
nuci, aceleași trunchiuri răsucite, același fel de trăiri omenești, 
aceeași tristă înjghebare de lemn. Pe alocuri sunt lespezi 
uriașe, ca niște broaște țestoase care mănâncă din ogorul 
lucrat și din livada îngrijită. Acum o tăiem pe de-a dreptul prin 
piatra seacă, pe sub castelele gigante. Dincolo, aceeași 
vegetație proaspătă, vioaie, ca cea de ieri, străjuită de înalți 
eucalipți. Și portocalii apar în aceleași coloane ordonate: 
fructele de un roșu-portocaliu, râd în soarele dimineții. 
Într-un anume loc, ca o rugăciune într-un rai al piersicilor, apar 
imense coperișuri de flori. Ca și lângă San Francisco, anunțuri 
cheamă la cumpărarea de terenuri, capabile pentru asemenea 
randament. 
  În unele din aceste ranch-uri (de la spaniolul rancho), 
sunt găini cu bogat acoperământ de pene, ca zăpada. Unde nu 
este decât nisipul gol și uscat, vin constructorii, sapă gropi și 
înalță fabrici. 
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  Los Angeles nu e un oraș ideal în centrul suprapopulat, în 
care cât e ziua de mare se încurcă automobilele și se îmbulzesc 
trecătorii printre înaltele clădiri, lipsite, din fericire, afară de 
cazuri izolate, de masa mesopotamică și egipteană a sky-
scraperelor. Încolo, localitatea de un milion două sute de mii de 
locuitori, se desparte în sectoare, prin care se înșiră nesfârșite 
alei. De o parte se întrezăresc clădirile Universității, cu turnul 
venețian și înaltele ziduri din cărămidă, în același stil 
convențional italian din secolul al XIV-lea. Iată impozanta 
clădire a Muzeului, cu pereții roșii, lucrați în paralelograme, cu 
săpături în piatra intrării, cu întregul aspect de palat spaniol din 
epoca iezuită, bogat în terase, acoperit cu olane, foarte 
scorojite. Înăuntru sunt picturi și schițe frumoase, de Degas, de 
Lucien Simion; un grup important de lucrări americane, extrem 
de bune, ca ale lui Child Hassam, ale lui Henri, cu simțul 
peisajului de aici, cu puternice efecte de culori șterse și de 
culori vii. Se adaugă o foarte bogată colecție cu multe pânze 
mari de artă chinezească și una de ceramică europeană. 
  În prezent este și o expoziție particulară de covoare 
persane înflorate și altele în care naturalismul se înfrățește cu 
stilul geometric al Mongoliei (deci, lucru important de reținut, 
Mongolia servește astăzi ca element de legătură în arta lineară 
între Asia Mică și America. Rândurile de case, cu acoperișul 
retezat, cu deschizături capricioase pentru uși și ferestre, 
mormanele galbene, după datina strămutată a Spaniei și, 
iarăși, după amintirea neașteptată a zidurilor mexicane, 
urmează zeci de mile până la sfârșit. Te simți purtat prin 
această lume de livezi, dintr-o comună în alta, purtând numele 
iberice de odinioară, în noi nume simbolice, pentru frumusețea 
acestei admirabile naturi. Prăvălii în care se răsfață cele mai 
admirabile fructe, unele recunoscute, ca para avocado, cu 
carne bogată și un singur sâmbure. Reclama îmbracă toate 
formele închipuirii. Una se termină printr-o moară de 
vânt.  Dar, ceea ce farmecă mai mult e livada, tânăra livadă 
generoasă în fructe: rozele portocale, atârnând din frunzișul 
umbros, pe care le încălzesc grădinarii cu sobițe de fier, le 
culeg bronzații mexicani cu aspect de indieni războinici și le 
așează în cutii, în care vor călători cu trenul de-a lungul 
Americii, în trenuri speciale (este și a douăzecea expoziție 
națională de portocale); piperul cu frunza în formă de pieptene, 
care-și lasă pe stradă rozele boabe abia formate; trandafirii se 
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agață pe toți pereții. În marginea acestui rai făcut de om, cu 
mintea și mâna lui în locuri unde se întâmplă să plouă o dată la 
zece luni, muntele adânc albastru este scrijelat de brazdele 
care apără pădurile pitice de focurile dese. 
  Astfel ajungem la Ponoma, numită așa după zeița care 
dăruiește poamele. Străzile largi, livezile întinse, câteva clădiri 
frumoase, toate interesante în varietatea succesiunii lor. 
O biserică baptistă, se pare că-i construită din marmură curată 
și are o fațadă impunătoare. Aici trebuie să fie colegiile 
universitare, la care mă cheamă prietenia unui american, inițiat 
în toate limbile romanice, inclusiv a noastră, pe care o citește 
cu ușurință și o pronunță corect, d-l Maro Jones. Dar, cum 
pentru clădirile de acum douăzeci de ani se alesese cel mai 
binecuvântat colț de grădină, drept în fața muntelui, a 
dumbrăvii Armidei, cu vechi stejari, zvelții eucalipți, arborii de 
piper, atârnând ca pletele de salcie, platani pletoși, portocali și 
lămâi, boschete de măcieși în toate culorile, acum, orașul care 
dă numele său așezământului universitar e de o parte, iar 
înalta școală pe cealaltă parte, adică într-un grațios orășel care 
s-a format de la sine și căruia i s-a dat sonorul nume francez, 
așa de potrivit pentru această claritate submontană, de 
Claremont. 
  Am din nou posibilitatea de a vedea o universitate 
americană, de data aceasta mai pe îndelete, fiind condus de 
Jones, de președintele Burgess, de o studentă româncă (d-
șoara Paraschivescu), de alți doi studenți din Los Angeles. Văd 
sălile mari de cursuri, încăpătoare, unele cu scene de teatru, 
internatul de fete, unde se servește masa în grup, locuința 
însoțitorului meu. Sunt două colegii, cu două grupe de 
profesori, în care se predă istorie, cu biograful lui Lincoln, d-l 
Stevenson, sociologie, filosofie (cu o profesoară), franceza (cu 
fiul lui dꞋEstournelles de Constant), germana (cu un german), 
italiana, istoria artelor (cu un talentat Catalan). Locuirea la 
cămin costă o mie de dolari pe an. Fiecare are camera lui. 
Firește că nu sunt cămine mixte (de fete și băieți). Din ce mi s-
a spus, din ce am văzut, am impresia unei vieți sănătoase și 
nevinovate. Fetele spun că băieții nu sunt primejdioși, sunt ca 
niște copii mari.  Sportul nu ia mai mult de patru ore pe 
săptămână, cu tenis, fotbal, călărie, canotaj.  

Examenele sunt semestriale, mai mult în scris. Lucrări 
scrise se dau continuu și se lucrează conștiincios. Profesorii au 
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aici încrederea că se face un lucru bun și folositor, că nu este 
inferioritate față de glorioasele lăcașuri sărace din Europa, că 
aici, în domeniul spiritului, e adevărata Americă și că din aceste 
lăcașuri se ridică noul vultur al viitorului. În această imensitate 
risipită sunt și români, unii bogați, cei mai mulți înstrăinați de 
trufie sau de sfială. Un anume român din Silagiu, ca d-l 
Alexandru Pop, din Băseștii lui „badea Gheorghe”, a ajuns la o 
bună situație materială, combinată și cu păstrarea tuturor 
însușirilor de înțelepciune, de măsură a românului neaoș. E o 
plăcere să-i auzi vorbind. La gală, patru fete în costume 
bucovinene, una cu mama ei, celelalte trei cu tatăl și mama, cu 
bunicul și bunica, tocmai din Cuciurul Mare. Frumos tablou de 
familie! E o bucurie să-i auzi vorbind așa de frumos românește, 
cu o emoție care face să tremure buzele bătrânului. Fiul a fost 
profesor în Canada, iar acum lucrează în lemn. Cum s-ar 
întoarce! Și, când îi prezint încet, duios i se desfac cuvintele: 
„Sfânt, fi-ți-ar numele!” 

Împreună cu bunul prieten al nației mele, d-l Jones, 
cercetez mai departe, campusul de clădiri al colegiilor. 
Biblioteca, în formație, cuprinde o sală de lectură comună, alta 
pentru reviste, dar din fiecare așezământ se pot împrumuta 
cărți pentru citit. Depozitele pot fi folosite de orice student, 
pentru lectură. Nu se cunosc cazuri de înstrăinare de cărți. 
Unele din sălile de lectură, particulare, sunt de un lux deosebit. 
Un club de studenți are o sală de mese, potrivită pentru orice 
masă de gală, la un palat.  

La colegiul Scripps, căminul fetelor are întreaga 
înfățișare a unei mânăstiri spaniole, cu pavajul din cărămizi 
roșii, cu tavanele lucrate, cu mobile de stil vechi, cu firide în 
care ard lămpi electrice. Pe lângă chiliuțele dormitoarelor, 
arcade prisosesc, pentru plăcerea artei, ca acelea construite în 
stil francez. Pretutindeni, materialul folosit este de primă 
calitate. 
  Capela e o mare sală, cu scenă și pian. Acolo se pot 
executa cântări pentru toate formele protestantismului. Cărți 
de rugăciuni sunt așezate pe grinzi. Catolicii sunt foarte puțini. 
În populația școlară, mai mult de jumătate sunt din părinți 
anglo-saxoni, destul de mulți germani, restul nu contează.  
Fetele fără avere servesc și la restaurant, în hotelul patriarhal 
din localitate. Odată terminat serviciul, pe care-l fac cu atâta 
grație, zâmbind, ele merg la lecții. E de prisos să spun că din 
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partea tuturora primesc cel mai deplin respect, că nici vorbă de 
a li se face „curte”, cu atât mai puțin de a se purta grosolan cu 
dânsele. Sunt dus la teatrul elen, în care se țin ceremonii de 
vară.  Suntem aici, chiar,  în marginea deșertului, a părții din 
aridul pământ californian, pe care omul n-a trecut-o încă, prin 
munca și destoinicia lui.  Chiar lângă cele mai frumoase livezi 
de portocali, de pe care merele de aur au posibilitatea să se 
rostogolească până în stradă, dar nu le ia nimeni, căci pe o 
placardă stă scris că se va da răsplată celor care arestează și-i 
dovedesc pe hoții de portocale, începe terenul pietros, uscat, în 
care se înrădăcinează numai rezistenții arbuști de pustiu și o 
astfel de rară vegetație rezistentă la căldurile toride. 

Deocamdată, norii se adună pentru ploaie, dar căldurile 
care pot ține fără apă și zece luni, le vor nimici repede, odată 
cu sosirea verii. Aici nu mai curg apele pe sub pământ, care 
țâșnesc din muntele bortit ca un burete. Doar câte o casă a 
răsărit, atrasă de perspectivele viitorului. 

E un început și, în această societate atât de activă și 
întreprinzătoare, în care totul îndeamnă la asaltul imposibilului, 
e foarte probabil că el va fi urmat și, grădinile de poveste vor 
răzbate tot mai adânc, până la poalele muntelui ocrotitor, căci 
suntem în țara unde zilnic se fac minuni, unde improvizațiile 
închipuirii se prefac în realități solide și spornice. Nicăieri omul 
n-a fost mai creator ca aici, n-a avut mai mult sentimentul că 
el face. Prietenul care mă poartă printr-una din cele mai 
mândre alei din lume, care-i plină de belșug, cu arbori roditori, 
numai zâmbete de flori pe margini, roșii mușcate, rozi 
trandafiri, îmi spune povestea acestei înfăptuiri: Doi canadieni, 
au venit și li s-a părut locul bun. Cu mijloacele lor de mereu 
cuceritori ai codrului, de fondatori ai orașelor au creat din nimic 
ceea ce se vede astăzi.   Unii conducători ai Australiei au vizitat 
California și lor datorându-li-se eucaliptul și stufosul arbore 
sălbatic de piper.  Le-a plăcut ce făcuseră acei canadieni, 
întemeietori și i-au luat cu ei. Astăzi Australia are, prin fapta 
lor, un oraș aidoma cu acesta. 

Ne întoarcem prin ploaie. Norii amenințători au crăpat.  
Pământul primește la acest început de primăvară, darul rar al 
apei de sus. O primește recunoscător, dar fără să aibă 
numaidecât nevoie de generozitatea, puțin obișnuită, a 
cerurilor.”  (Cap. 3. - 118-129 - Los Angeles, CA ) 
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Istoria 
 

 
 

Istoria este și va fi cea dintâi carte a unei nații, 
Într-însa se vede trecutul, prezentul și viitorul, 
Frumusețea ei stă în continuitate, fără deviații, 
Doar așa prezentul și viitorul își pot găsi izvorul. 
 
Un tărâm fără ruine e un tărâm fără memorii, 
Un tărâm fără memorii e un tărâm fără istorie. 
Istoria e scrisă mereu greșit și-i dată corectării, 
Istoricii sunt profeți care privesc fața contrarie. 
 
Generația care ignoră istoria nu are nici trecut, 
Și nici viitor, va face cursă între rău și mai rău. 
Tratați istoria ca pe ceva sfânt, n-o dați la rebut! 
Istoria e joc, jucat de cei buni, ieri, azi și mereu. 
 
Istoria e un vast sistem de atenţionare timpurie, 
Ea permite aflarea trecutului, raportat la prezent, 
Istoricul trebuie să dispună de o imensă fantezie 
Și, nu-i rău dacă, în plan literar, are ceva talent. 

 
Nu plângeți trecutul, nu vă fie teamă de viitor, 
Trecutul e maleabil, flexibil, ne explică ce-a fost, 
Dar e bine să credem că totul vine de la Creator. 
Doamne, ajută istoriei viitorului să aibă bun rost! 
 

Mircea Iordache 
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CAPIT.III.4.-REPORTAJE LAICE 

1.- Interviul lui Ion Anton dat revistei Flacara 

  După omagierea a 500 de ani de la trecerea în veșnicie a 
marelui domn Ștefan Cel Mare și Sfânt, am avut prilejul să fiu 
oaspetele revistei Flacăra-Adrian Păunescu, unde am dat un 
interviu. Cu această ocazie am avut un dialog răspunzând la 
câteva întrebări. 
 
  Cine sunteți, domnule Ion Anton? 
 

 

      Desigur, când omul citește 
ceva despre cineva se așteap-
tă la lucruri senzaționale. În 
viața mea nimic nu este 
senzațional.  
     M-am născut în România, 
în Hermeziul Negruzzeștilor în 
care mi-am petrecut copilăria. 
Migrând la Iași, am lucrat vreo 
35 de ani în diverse industrii. 
La un moment dat, din motive 
socio-politice am luat calea 
Americii, unde nu a fost ușor.        
.  Cei care spun că e ușor 
fabulează, sau pur și simplu 
mint. Cum spune neamțul, că 
orice început este greu, am 
început-o de jos, cu toate că  

eu sunt de profesie inginer chimist. 
În țară am avut mai multe funcții în cei 35 de ani, 

inclusiv cea de director. Ajuns în America am făcut de toate, 
primii ani în construcții, iar în partea a doua ca specialist în 
protecția mediului. Este o treabă foarte frumoasă și cu 
mijloacele americane este o plăcere să lucrezi, să detectezi, să 
previi, să vindeci rănile universului pe care însuși omul le face 
pământului și mediului în care trăiește. 
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  De atunci ați venit des în România. Vă este dor de țară? 
 

Aceasta este o întrebare la care aș răspunde în felul 
următor: dor de țară, îmi este dor de țară, dar eu când am 
plecat, am luat țara cu mine. În America eu scriu despre țară, 
despre locuitorii ei și despre viața în România la câteva gazete 
de limbă română din Statele Unite. Este vorba despre revistele: 
Meridianul Românesc, Clipa, Miorița-USA, Viața Creștină din 
California și la Romanian Roots din Atlanta – Georgia, care este 
o revistă de mare cultură, în paginile ei găsind vârfurile culturii 
românești Cioran, Eliade, Paul Goma și mulți alții. Mă strecor și 
eu, modest, printre ei pentru că eu nu am filologie, ci o fac din 
plăcere pentru a-mi ostoi dorul de țară. Am văzut că ceea ce 
scriu, place cititorilor. Mă străduiesc întotdeauna să nu scriu de 
mântuială, și să abordez teme care să meargă la sufletul 
omului. 
  
  Revenind la dorul de țară.  
 
  Da, sigur că este dorul de țară. Pe noi, dacă aici ne-am 
născut, aici am crescut, dorul ne cheamă mereu să ne 
întoarcem în trecut, la matcă. Am scris totdeauna ținând cont 
de trăsăturile care ne definesc ca etnie: este vorba de limbă, 
de credință, de cultură și de tradițiile care ne definesc. Nu 
demult am scris un articol în care spuneam: cel care nu are 
identitate este un om care se îneacă în oceanul lumesc și 
nimeni nu va ști vreodată cine este, de unde vine și spre ce se 
îndrepta. 
 
  Cum ați găsit diaspora românească din Statele Unite? Se 
spune că acolo în Statele Unite și peste tot românii sunt 
divizați, există scandaluri și nu sunt uniți deloc. 
 

Cu durere trebuie să spun că acesta este adevărul. Eu 
lucrez și în comunitatea noastră creștină, ortodoxă, unde avem 
destui oameni înscriși ca parohieni, sunt vreo 450 și deja de 
acolo se vede lipsa de unitate. Dacă urci ești invidiat, dacă 
cobori, ești disprețuit și oricum ai da-o intri în gura lumii. În 
California sunt multe naționalități pentru că ea însăși este un 
conglomerat, dar nu poți să nu observi, în special la etniile 
europene, cum ar fi cea armeană, cea greacă, cea poloneză, 
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cea sârbă și multe altele care au o viață de unitate, de 
frățietate, de dragoste de neam.  Într-o vizită a lui Grigore 
Vieru, pe care l-am avut oaspete vreo 2 luni și cu care am 
străbătut multe trasee în special californiene, descinzând în mai 
multe grupe de români o spus-o cu durere: Dacă ar fi venit 
Cristofor Columb cu români să descopere America și în ziua de 
astăzi America n-ar fi fost decât niște pietroaie pe care românii 
ar sta și s-ar certa. Și eu fiind român o spun cu durere că se 
întâmplă astfel. 

 
  Care credeți că sunt cauzele divizării românilor? 
 

Cauzele vin din niște trăsături de caracter ale noastre și 
nu sunt împrumutate, nu sunt dobândite, dar nu putem scăpa 
de ele, deocamdată. Marii noștri cronicari Neculce, Ureche, 
marele învățat Dimitrie Cantemir spuneau de-a lungul vremii că 
români au câteva trăsături de caracter de care nu se pot 
dezbăra indiferent de nivelul lor de cultură sau de civilizație 
care îl ating, dintre aceste trăsături, dezbinarea și invidia fiind 
cele mai accentuate. 
 
  Cum ne percep americanii, cum se vede România din 
America? 
 

România din America este văzută bine, deoarece toți 
americanii și nu numai, care vizitează România se întorc 
încântați de țara noastră dar nu întotdeauna și de locuitorii ei. 
Circulă chiar și o glumă „România, minunată țară, păcat că-i 
locuită”. Cred că România își proiectează o imagine foarte 
frumoasă în ochii tuturor celor care ne vizitează. Și asta în 
primul rând pentru minunata dăruire pe care i-a conferit-o 
Dumnezeu la crearea sa, la formarea statului român. Avem de 
toate: și mare, și munte, și șes, și deal, și Deltă, și Dunăre. 
Avem o natură minunată, care ne îmbrățișează, ne ține la 
pieptul ei, ne ocrotește. În schimb noi nu întotdeauna față de 
natură răspundem cu aceiași dragoste și nu vorbesc neapărat 
ca om care se ocupă cu protecție a mediului. Ar trebui să 
întoarcem și noi naturii, naturii-mamă, și țării, printr-un gest 
de recunoștință, dragostea cu care natura ne ține la pieptul ei, 
ne oferă toate frumusețile pe vare le are, în toate cele 4 
anotimpuri ale anului. România este frumoasă tot anul. 
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  Ați reușit să vă acomodați stilului de viață american, 
mentalității de tip american sau rămâneți un român get-beget? 
 

La această întrebare doresc să fiu foarte sincer și am să 
vă răspund în felul următor. În interiorul meu prin trăsăturile 
pe care mă definesc și care le-am amintit mai sus, sunt român. 
Comportamental și ca mentalitate sunt obligat să răspund 
trăsăturilor democrației americane chiar dacă America este o 
țară a dictaturii legii.  Această afirmație nu are nicio tentă de 
natură dictatorială, coercitivă ci este pentru că melanjul care 
este America să poată fi apărat de orice abuz. Afirmația de mai 
sus confirmă faptul că dictatura legii vine să ne protejeze, să 
țină o ordine socială și nici  într-un caz să ne oropsească. 
 
  Care ar fi în opinia dumneavoastră, diferența dintre 
americanul de rând și românul de rând? 
 

Americanul de rând acceptă aprioric constrângerile 
legilor înțelegând  că aceasta este ca să-l protejeze. Vei fi 
admonestat de orice american dacă te vede că în viața socială 
încalci vreo prevedere legală sau semnalizează aceasta 
organelor în drept. Românul de rând are o cu totul altă 
mentalitate, pentru el cererea de respectare a legilor  este o 
constrângere, privatizare de libertățile pe care le dorește el. Și 
eu, român fiind, având și post de televiziune română, mă 
crucesc când văd legile și legiuitorii din România, când văd cum 
față de un încălcător de lege opinia publică sare în ajutorul lui 
intrând în conflict fizic cu apărătorii legilor. Mentalitatea 
românilor  de a-și face singuri dreptate definesc haosul care 
persistă în viața social-politică a României și care pe de-o parte 
determină migrația spre alte țări sau cum e și cazul meu mă 
opresc să doresc a reveni în țară. Pentru a înțelege spiritul 
legislației americane merge până la acte de democrație de 
neimaginat la noi. Aș da un exemplu aparent banal, dar care 
definește implicarea legii în viața socială americană. În familie 
de exemplu, unde la români   este dezastru, în America soțul 
sau soția nu au voie să se considere stăpân,  unul celuilalt, 
legea americană sancționând drastic acest fapt. Chiar și în 
momentele de intimitate, dacă unul dintre parteneri forțează 
sau abuzează, cel abuzat este abilitat să sune la 911 și poliția 
răspunde imediat, vine la fața locului, îl încătușează, acolo, pe 
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delincvent și apoi cercetează situația. Nu ai voie să te uiți mai 
insistent la o colegă sau la cineva pe stradă, pentru că acest 
fapt se numește hărțuire sexuală.  

 
La noi, cred că va trece mult timp până când vom învăța 

să  ne comportăm de o așa manieră. 
 

Da. Când eram în țară aveam o vorbă: „Noi întotdeauna 
am trecut și trecem pe lângă civilizație" pentru că civilizația 
curge și suportă îmbunătățiri tot timpul iar noi nu vom ajunge 
niciodată la civilizația Americii de acum 200 de ani, 100 de ani, 
nici la cea de acum pentru că noi trecem pe lângă ea, nici 
măcar nu mergem în urma ei. Dacă am merge în urma ei ar 
însemna o evoluție, ar însemna ca noi într-o zi să avem 
civilizația Americii de acum 50 de ani. Nu vom atinge niciodată 
acest deziderat din mai multe motive, unu dintre ele fi-
ind  dezordinea socială, injustiția, lipsa de educație, rea-
ua  credință a celor care ne conduc.  

 
Înțeleg că sunteți la curent cu realitatea socio-politică din 

România și urmăriți în continuare evoluțiile din țară. 
 

Absolut și, cu mare interes. Și pentru că un om care nu 
este informat despre realitățile socio-politice, despre viața 
semenilor săi nu se poate încadra în societatea respectivă. 
Citesc cu multă bucurie lucrurile pozitive dar cu adâncă durere 
lucrurile negative ți uneori spun: păcat, numai la noi se pot 
întâmpla astea.  

 
  Prin prisma experiențelor dumneavoastră acumulate în 
statul-mamă al democrației  ce sfaturi puteți să dați românilor? 
 

Există două genuri de ascultători: o parte care te ascultă 
dar nu te crede și o parte care nici măcar nu te ascultă. Este 
foarte greu să explici cuiva ceva ce nu a văzut niciodată. Eu am 
văzut Occidentul și pe vremea lui Ceaușescu. Când mă 
întorceam puțini mă întrebau ce am văzut, majoritatea 
întrebându-mă ce am adus de vânzare? Cea mai explicită 
lecție, văzând Occidentul este că poți pătrunde pe viu modelul 
civilizației pe care ai călcat. Mai ales când este vorba de Europa 
care mustește de cultură de mii de ani. 
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Putem spera ca  într-un viitor mai apropiat sau mai 
îndepărtat va fi și la noi ca în America? 
 

La aceasta întrebare am răspuns explicit mai sus. Ceea 
ce vreau să precizez aici mai mult este că după ce am vizitat 
America, în 1990, am spus celor care doreau să asculte, în 
primul rând la serviciu, că noi nu ne angajăm toate forțele și 
mijloacele de muncă să smulgem pământului ăstuia ceea ce ne 
oferă și asta pentru că ne oferă prea mult fără muncă. America 
are pentru că,    din piatră, California produce la unele culturi 
chiar 4 recolte pe an, de aceea o mare perioadă a fost a șaptea 
în lume și i se spune Golden State. Noi nu avem râvnă pentru 
că natura ne oferă prea mult fără muncă și aceasta nu ne dă 
impuls spre înainte. 
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2.- Pretul dragostei de neam si de tara 
Prin telefon de la Grigore Vieru: "Scriu pentru că mă urâți, vă urăsc 

pentru că puteam să nu mai fiu a scrie" 

  Urmare a "cuvântului" de mai jos, pe care Grigore Vieru 
l-a ţinut în faţa Marii Adunări Naţionale, într-un moment de 
mare cumpănă pentru fiinţa REPUBLICII MOLDOVA, forţele 
obscure au pus de un atentat prin simularea unui accident 
rutier. 

 

     Dar Dumnezeu le-a dejucat 
acţiunea dând şoferului abili-
tate de manevrare a volanului, 
scăpând ca prin minune, doar 
cu spaima a ceea ce se putea 
întâmpla.  
      Aşa cum singuri puteţi ve-
dea mai jos, blândul poet-
academicianul Grigore Vieru, 
atunci când Ţara este în 
primejdie, lasă până epite-
tului, metaforei, versului şi 
pune mâna pe sabia cuvân-
tului transformându-se în 
zmeu, băgând spaima în duş-
manii din interior şi din afară, 
aşa cum a făcut-o de zeci de  

ori de la dezintegrarea marelui imperiu de la răsărit.  S-a 
alăturat solidarităţii tuturor forţelor politice pe care iminenta 
primejdie a federalizării Moldovei le-a unit într-un zid pe care 
atentatorii la identitatea Ţării nu pot să-l străpungă cu tertipuri 
de genul reorganizării politice a R. Moldova, într-un cuvânt - 
federalizarea. Pe întreg cuprinsul pământesc forţele 
democratice au protestat energic împotriva anacronicelor apu-
cături ale nostalgicilor după marele imperiu, care încearcă 
permanent în ultimii paisprezece ani să înfigă suliţa trans-
nistreană în trupul Moldovei. În zilele când Chişinăul fierbea de 
protestele a peste 100.000 de patrioţi, şi la Los Angeles sub 
coordonarea Consiliului Mondial Român prin preşedintele Mircea 
Popescu şi Consiliul Româno - American prin preşedintele 
Nicolae Popa s-au organizat proteste împotriva federalizării la 
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care au participat peste 70 de persoane alăturându-li-se chiar 
şi americani aflaţi în preajma Federal Building. 

 Asemenea manifestaţii de protest s-au organizat în 
multe oraşe ale Statelor Unite în semn de deplină solidaritate 
cu lupta năpăstuitului popor basarabean. (Ion Anton - Los 
Angeles) 

3.- Pregatiri pentru întâlnirea                                                           
cu poetul Grigore Vieru 

Los Angeles, în pregătirea anticipatei vizite 

  În pregătirea vizitei poetului Grigore Vieru la Los 
Angeles, cu începere de la data de 21 noiembrie crt., la 
invitația Bisericii Ortodoxe Române "Sfânta Treime" din 
Los  Angeles, a Consiliului Mondial Român și a comunității 
românilor-americani, a avut loc, vineri 16 august 2002, o 
întâlnire de suflet, a unui grup de fraţi basarabeni, la 
restaurantul Russian Roulette, din Hollywood, California. La 
numita agapă frăţească, au participat în jur de 60 de personae, 
de toate vârstele şi profesiile, animaţi de dorinţa frăţească de 
întâlnire, spre a ostoi dorul de pământul strămoşesc. 

Participant la aceasta întâlnire, domnul Ion Anton, din 
partea Bisericii Sfânta Treime, din Los Angeles, le-a vorbit 
despre turneul în America a celor două (2) simboluri  ale 
culturii şi credinţei strămoşeşti, renumitul poet, academician 
Grigore Vieru, şi părintele protopop de Chişinău Petru Buburuz, 
reprezentantul Mitropoliei Basarabiei. 
  In cadrul manifestărilor pe care comunitatea româneasca 
din Los Angeles le va organiza în prezenţa marelui poet Vieru, 
d-l Ion Anton a făcut anunţul că, duminică 1 decembrie crt.,  cu 
ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României, Unirea 
Transilvaniei cu Patria Mamă, opera poetului basarbean va 
ocupa un loc central în cadrul unui spectacol de poezie și 
muzică, care va sublinia nu numai unitatea de simțire și spirit a 
românilor, dar și miracolul supraviețuirii românismului într-o 
Basarabie supusă unui cumplit proces de deznaționalizare. 
  Fraţii basarabeni s-au arătat dornici de a saluta, prin 
participare, pe cei doi ambasadori ai neamului nostru. 
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4.- Cred în Victoria Noastra 
Gr. Vieru: "Eu, unul, sunt convins că, dacă nu azi, apoi mâine 

va trebui să tragem graniţa pe Nistru"  
 

  
Ion Anton cu P.C. Părinte Alecse Gr. 

Vieru, Tolea Resmeritza (2002) 
Ion Anton cu familia poetului, 

Chișinău 2003 

Mărturisesc că nu fac parte din nici un partid politic. 
Mărturisesc că nu m-a rugat nimeni să vorbesc azi în faţa Marii 
Adunări Naţionale. Am venit din îndemnul propriei inimi. Am 
venit pentru că intuiţia mea de poet îmi spune că palma 
noastră de pământ nu poate fi niciodată păscută de o mai mare 
primejdie. Am venit, apoi, să mă bucur de solidaritatea dintre 
partidele noastre. Pentru prima oară formaţiunile noastre 
democratice au dat dovadă de maturitate politică, unindu-se 
între ele împotriva unui rău comun. Iar acolo unde există 
maturitate politică, există şi demnitate naţională. Şi acolo unde 
se manifestă demnitatea naţională, acolo răsar şi zorii victoriei.  

Eu cred în victoria noastră.  
 

Credeam până azi că partidele noastre, dar şi o bună 
parte a populaţiei, sunt nişte balene sinucigaşe. Poate că aţi 
auzit de fenomenul balenelor care se aruncă pe malul oceanului 
curmându-şi singure viaţa. Ei bine, iată cum explică acest 
ciudat fenomen un savant american. Există, afirmă savantul, 
un parazit de apă care intră în urechea balenei după care 
"radarul" animalului de mare se defectează. Mai exact, balena 
pierde simţul orientării. De observat, afirmă acelaşi savant, că 
acest parazit pătrunde mai cu seamă în urechea conducătoarei 
de turmă. Liderul turmei, pierzându-şi orientarea, o ia spre 
mal. Turma, din obişnuinţă, dar şi în semn de disciplină, se ia 
după conducătoarea ei, aruncându-se şi ea pe mal, unde îşi 
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găseşte moartea. Poate că pentru prima oară şeful statului 
nostru a scăpat de parazitul despre care vorbeam, refuzând să 
semneze proiectul Moscovei de federalizare a Republicii 
Moldova. Preţuim acest gest. Să vedem cât va dura puterea ori 
sinceritatea acestui gest.  
  Mă alătur şi eu Marii Adunări Naționale, protestând 
împotriva hăcuirii pământului nostru şi aşa destul de hăcuit de 
Stalin. Mă alătur, deşi poziţia mea în problema Tiraspolului este 
alta. Mi-am expus-o, în mod public, nu o singură dată. Poate că 
greşesc. Dacă greşesc, vă rog să mă iertaţi. Să mă explic: eu, 
unul, cred că răul a venit şi vine din Tiraspolul militarizat. Eu, 
unul, sunt convins că, dacă nu azi, apoi mâine va trebui să 
tragem graniţa pe Nistru, pentru a scăpa odată de răul de care 
vorbeam. Dat fiind, însă, faptul că aproape întreaga populaţie 
basarabeană se ţine pe Transnistria, eu nu pot merge împotriva 
poporului şi mai ales nu pot să nu protestez, alături de el, 
împotriva federalizării. De ce "mai ales"?! Pentru că planul de 
nouă croială a pământului nostru este atât de diavolesc, încât 
îmi vine să cred că o Transnistrie federativă militarizată este 
mai periculoasă pentru destinul nostru naţional decât o 
Transnistrie separatistă. Va rog să meditaţi asupra acestui 
lucru.  
  Federalizarea are în calcul desfiinţarea noastră ca stat şi 
poate şi ca identitate. Asta o înţelege şi un copil. Ne pare rău 
că d-l Kozak ne are de proşti, crezând că vom muri de fericire 
în urma acestui proiect de reorganizare politică a Republicii 
Moldova.  
  Repet: voi merge alături de poporul nostru în hotărârile 
sale, voi merge împotriva federalizării, rugându-l să mediteze şi 
asupra altui fapt. Şi anume: în afară de Transnistria ni s-a răpit 
în ultimii ani poate cea mai bună, cea mai bogată şi cea mai 
fertilă bucată de pământ: cei un milion de români basarabeni 
care şi-au luat lumea în cap, părăsindu-şi casa, copiii, părinţii, 
bunicii, limba, Biserica strămoşească, plecând la muncă peste 
hotare, fapt care, de multe ori, se soldează cu urmări 
dramatice: cu destrămarea familiilor.  
Ministrul Învăţământului ne sfătuia zilele acestea să nu 
îngăduim ieşirea elevilor şi studenţilor în Piaţa Marii Adunări 
Naţionale.  
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Basarabia - Pământ Românesc 

 
  Domnule preşedinte al republicii, întoarceţi acasă 
milionul de basarabeni plecaţi peste hotare şi eu, ca scriitor 
pentru copii şi tineret, voi îndemna elevii şi studenţii să nu iasă 
în Piaţă. 
  Vor fi suficienţi în Piaţa Marii Adunări Naţionale cei un 
milion de creştini. Mai ales că după ce au văzut peste hotare o 
cu totul altă lume: una civilizată şi liberă, unde truda omului se 
plăteşte după merit, se vor întoarce acasă alţi oameni, privind 
realitatea noastră politică şi socială cu alţi ochi şi vor şti să-şi 
schimbe singuri destinul fără atât de insistentele sfaturi din 
afară.  
  Am venit, după cum vă spuneam, să dau un "nu" hotărât 
federalizării şi să mă bucur de coeziunea partidelor noastre, 
coeziune care tare mi-e teamă că va ţine numai până la 
viitoarele alegeri parlamentare. Ca om în vârstă, trecut prin 
mai multe încercări, ca toţi oamenii în vârstă de la noi, am 
venit în acelaşi timp să vă chem la calm. Trebuie să ne 
comportăm civilizat, fără excese băieţeşti, care pot da 
oficialităţilor prilej de a se agăţa de una sau de alta. Avem 
destule argumente pentru a fi calmi şi a ne comporta civilizat.   
Ieşiţi la tribună cu argumente şi convingătoare idei. Nu jigniţi 
cutare sau cutare popor. Avem ce avem cu cei care ne ticluiesc 
asemeni proiecte de federalizare în ideea stăpânirii continue de 
către ei a pământului nostru. Avem ce avem cu toţi cei care 
necunoscându-ne limba sau cunoscând-o aproximativ, au 
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tupeul să ne înveţe care este numele corect al limbii noastre 
sau care este istoria neamului nostru, sau pragul cărei biserici 
trebuie să-l trecem. Avem ce avem cu cei care turbă pur şi 
simplu numai auzind de limba română şi de adevărata noastră 
istorie. Lor trebuie să le spunem verde în ochi ceea ce credem 
despre dânşii. Şi să-i punem la punct.   
  Având la îndemână atâtea solide argumente şi având şi 
sprijinul lumii planetare de bună credinţă, vă îndemn la calm, 
iar pe provocatori, căci sunt destui printre noi, să-i chemăm 
bărbăteşte la ordine. Mai ales că vom avea şi mâine nevoie de 
Piaţa Marii Adunări Naţionale. Fiţi siguri că mâine făcătorii de 
diabolice proiecte vor veni cu alte idei, cu alte planuri. 
Bunăoară, cu ideea unui referendum în problema federalizării. 
Ei bine, spunem de pe acum acelaşi ferm "nu!" referendumului. 
Întoarceţi acasă milionul de basarabeni şi-atunci vom putea 
vorbi şi de referendum.  
  Spuneam că suntem sprijiniţi şi de organismele inter-
naţionale şi de comunitatea planetară. Chiar ieri ne-a telefonat 
din Los Angeles preşedintele Consiliului Mondial al Românilor, 
Mircea Popescu, şi vicepreşedintele Nicolae Popa, anunţându-ne 
că pe întreg teritoriul american vor avea loc mitinguri de 
protest împotriva federalizării Republicii Moldova. Îmi vine să 
cred că nu numai organismele internaţionale, ci şi ruşii lucizi, 
treji la minte, de la noi, se vor pronunţa împotriva celora care 
nu ne vor binele, nevrând astfel nici binele alolingvilor, pentru 
că într-o republică federalizată linişte nu va putea fi. Asta le 
amintim celor care nu vor să înţeleagă acest lucru. Le mai 
amintim că mileniul III în care am intrat ca oameni noi ai unor 
timpuri noi, este mai puternic decât orice imperiu, că mileniul 
III aparţine unei Europe unite de unde ne va veni viitorul noroc 
şi viitoarea dreptate.  Aşa să ne ajute Dumnezeu! 
 

„Cine nu şi-a scris istoria cu sângele, acela sau n-a avut-
o nicicând, sau crede că poate trăi pe contul istoriei altora.” 

(citat celebru din Grigore Vieru) 
 

„Patria este ca un copil: dacă uiţi de ea, poate să plece 
de acasă.” (citat celebru din Grigore Vieru) 

 
„Ochii îs doi și-s triști, d-apoi inima, singură?” — (Gr. 

Vieru) 
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5.- Poetul Vieru & Protopopul Buburuz                    
în vizita în America (2002) 

Marele poet Basarabean Grigore Vieru, şi un Înalt Prelat al 
Mitropoliei Basarabiei au vizitat America 

 
ACTUL I  
 

  
Înalții oaspeți P. Buburuz                                           

și Gr. Vieru 2002 
Coperta culegerii                                         

„Strigat-am către tine” 

 
  La invitaţia Consiliului Mondial Român, şi co-sponsorizare 
din partea Bisericii Ortodoxe Române Sfânta Treime, din Los 
Angeles, California, vor sosi în Statele Unite ale Americii, către 
finele anului curent, marele poet basarabean, academicianul 
Grigore Vieru, dimpreună cu o Înaltă faţă bisericească, PC Sa 
Protopopul Petru Buburuz, Rectorul Bisericii "Sfinții Apostoli 
Petru si Pavel", din Chișinău, Republica Moldova. 
  Iniţiativa acestei vizite aparţine altui mari personalităţi 
basarabene, actorul Anatol Resmeritza, Artist Emerit al 
Poporului, stabilit de mulţi ani  pe Continentul American, în 
consultaţie cu un alt lider al comunităţii româneşti din America, 
protopopul Constantin Alecse. Rostul vizitei este pur umanitar, 
de cunoaştere între fraţi, de promovare a culturii şi 
spiritualităţii româneşti, păstra-te din neam în neam, peste 
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veacuri, în toate ţinuturile româ-neşti, de către întreaga suflare 
româneasca, oriunde se găseşte ea. 
 

 

    În perioada de la 24 octom-
brie la 25 noiembrie 2002, 
Părintele Protopop Buburuz a 
vizitat, şi a slujit în multe 
comunităţi ortodoxe, ce apar-
ţin celor 2 dioceze româneşti 
din America şi Canada, cu 
precădere în Sudul Californiei. 
 Cu ocazia vizitei în America, 
în numele Mitropolitului Petru 
de Bălţi (Basarabia), şi cu  

Binecuvântarea Prea Fericitului Teoctist, Patriarhul României, 
Prea Cucernicia Sa a participat la celebrarea Sfinţirii întru 
Arhiereu a P. Cuv. Sale Arhim. Irineu (Duvlea), la 1 şi 2 
noiembrie 2002. 
 
ACTUL II 
 
  Întâlnire de suflet cu marele poet basarabean, 
Academicianul Grigore Vieru 
 
  Comunitatea Româno - Americană din Sudul Californiei a 
participat astăzi, duminică 1 decembrie 2002 la un 
PROGRAM  DE  EXCEPTIE - Prăznuirea Zilei Naționale a 
României si Unirea Transilvaniei cu Patria Mamă 
  Evenimentul s-a desfăşurat astăzi, DUMINICA 1 
DECEMBRIE, 2002, DE LA ORELE 1:00 PM (în Sala Mare a 
Bisericii Ortodoxe Române Sf. Treime: 3315 Verdugo Rd., Los 
Angeles, CA 90065), după un program; 
 

„Dumnezeu a făcut oamenii, le-a dat pământ, 
Și a împrejmuit locurile unde pot locui mereu, 
Așa a alduit El țara, din lut, suflet și cuvânt. 
Patria a fost și rămâne un dar de la Dumnezeu. 
Patria-i zâmbetul, bucuria, faptele și dăruirea, 
E dragostea de pace, dorința pentru mai bine, 
Și este credința-n Hristos că ne dă mântuirea. 
Doamne, ocrotește-ne patria, speranța-i în Tine!” IM 
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Despre Eveniment 
 

 
 

Poetul oferă autografe 

 

    Pe data de 21 noiembrie, 
poetul Grigore Vieru a sosit la 
Los Angeles onorând invitația 
Bisericii Ortodoxe Române 
"Sfânta Treime" din L.  A. a 
Consiliului Mondial Român si a 
comunității românilor-ameri-
cani. 
      In cadrul manifestărilor pe 
care comunitatea româneasca 
din Los Angeles le va organiza 
Duminica 1 Decembrie cu oca-
zia sărbătoririi Zilei Naționale  

a Unirii Transilvaniei cu Patria Mama, opera poetului 
basarabean va ocupa un loc central în cadrul unui spectacol de 
poezie si muzică, care va sublinia nu numai unitatea de simțire 
si spirit a românilor, dar si miracolul supraviețuirii românis-
mului într-o Basarabie supusa unui cumplit proces de dezna-
ționalizare. 
 De asemeni va avea loc vernisajul pe pământ american 
al volumului antologic de autor  "Strigat-am către Tine" al 
marelui nostru poet național. 
  La acest eveniment au participat mari personalităţi ale 
Exilului Românesc. Menţionăm între alţii:  

� Actorul Anatol Resmeritza, stabilit de mulţi ani în Los  
Angeles, California – sufletul programului. 

� Reprezentanţi ai Consulatului Român din Los Angeles,  
California. 

� Anatolie Gavriliuc, Reprezentant al Organizaţiei Pro- 
Basarabia, pagina web: LaBordei.com 

� Mircea Popescu, Preşedintele Consiliului Mondial Român,  
co-sponsorul evenimentului, care a anunţat 2 evenimente de 
extremă importanţă pentru Exilul Românesc:  

� Departamentul de Stat USA endorsează existenţa unui  
reprezentant al CMR în Parlamentul României, şi înfiinţarea 
Filialelor CMR în Basarabia şi Iugoslavia. 

� Scriitorul basarabean Ioan Dan, autorul monumentalei  
opere „Cavalerii Ordinului Basarab”, serial 

� Dwight Luchian Patton - Directorul Revistei CLIPA,  
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editorial săptămânal din Sudul Californiei. 
� Părintele Călin Tămăianu, Preotul Bisericii Greco-Catolice  

din Los Angeles, însoţit de reprezentanţi mireni ai Bisericii Prea 
Cucerniciei Sale. 

� Reprezentanţii ziarelor locale: Meridianul şi Universul. 
 
ACTUL III 
Comentariile dlui Mircea Popescu, Preşedintele Consiliului 
Mondial Român 
  

 
Gr. Vieru cu Pr. C. Alecse și Mircea 

Popescu 
 

      Pe data de 1 Decembrie, a 
avut loc sub egida Consiliului 
Mondial Roman, în organizarea 
Bisericii Sfânta Treime din Los 
Angeles, omagierea Zilei Nați-
onale a României. 
  Printre reprezentanți s-au 
numărat poetul si academi-
cianul Grigore Vieru, scriitorul 
Ioan Dan, actorul Anatol 
Resmeritza, membri ai Consul. 
General al României din Los 
Angeles, dir. revistei "Clipa", 
Dwight  Luchian Patton,  

numeroși membri ai comunității. 
  Prezența scriitorilor români Ioan Dan și Grigore Vieru a 
fost considerată ca un moment de excepție pentru comunitatea 
românească din Los Angeles, cei doi declarând cu emoție că și-
au dorit întotdeauna să se cunoască. Si iată că destinul le-a 
rezervat această ocazie tocmai pe malul Pacificului, departe de 
țară, în incinta unei Sfinte Biserici. 
  Momentul central l-a prezentat spectacolul de poezie și 
muzică susținut de poetul Grigore Vieru și actorul Anatol 
Resmeritza. Cu deosebit interes, participanții au ascultat 
tulburătoare relatări despre cumplita politică programată de 
deznaționalizare dusă în timpul ocupației sovietice, despre 
eforturile intelectualității de a redeștepta sentimentul identității 
naționale, despre încercările pe care forțele românești le duc 
astăzi în Basarabia pentru stoparea atacurilor împotriva limbii și 
istoriei românilor. 
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Cu emoție adâncă, întreaga adunare a ascultat în 
picioare in semn de reculegere și prețuire cântecul "Eminescu", 
pe versurile lui Grigore Vieru, în interpretarea inegalabilă a 
Doinei ș a lui Ion Aldea-Teodorovici. 

Aplauze, lacrimi în ochi, trăiri sufletești rar întâlnite i-au 
făcut pe cei prezenți să considere această mare sărbătoare 
națională ca un eveniment de înaltă ținută patriotică și spiri-
tuală. 
  Cu această ocazie, Mircea Popescu, președintele 
Consiliului Mondial Român a anunțat că în paralel cu crearea 
Consiliului Național Român din Iugoslavia și ca o completare la 
tendința pe plan global de reafirmare a unității românești, 
Consiliul Mondial Român a decis ca data de 1 Decembrie 2002 
să fie data de naștere a Filialei CMR-Basarabia, numindu-l in 
funcția de Director Provizoriu pe marele nostru poet național, 
Grigore Vieru. Anunțul  a fost însoțit de aplauzele puternice ale 
celor prezenți. 
  In încheiere, Părintele Protopop Constantin Alecse, a 
înălțat o rugăciune de mulțumire și amintire pentru cei care au 
contribuit la mărețul act al Unirii, pentru prosperitatea 
României, pentru unitate, solidaritate și înțelegere între români 
(a  consemnat Ion Anton, Los Angeles) 
 

6.- Bucuria Muzicii  
(Fashion-Show din 2002) 

 
  Pentru a face comentariul unui eveniment muzical de 
calitate nu este nevoie să-ții cauti cuvintele, pentru că ele saltî 
zglobii din interiorul nostru ca și apa unui pârâiaș, curgând 
printr-o albie de munte. 
 

  
Parada Modei (2002): vedere de ansamblu 
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 Trei tineri, colegi de generație și frați întru Talentul 
pentru muzică, cu care au fost hărăziți, acompaniați cu înalt 
profesionalism de un pian, au organizat în sala de festivități a 
bisricii Sf. Treime un concert, pe care, fără a greși, l-aș numi 
extraordinar. Dar nu extraordinar prin organizare, ci prin 
valoarea lui intrinsecă. 
          Două voci de excepție, un flaut fermecat și un pian de 
clasă s-au constituit într-o trupă ad-hoc, care ne-a delectat 
aproape două ore cu muzică aleasă. 
          Interpreții, prin talentul lor și profesionalismul mani-
festat, au reușit să împletească armonios poezia muzicii cu 
muzica textului poeziei. Am trăit pătrunderea acordurilor 
mirifice ale muzicii de bună calitate, în toate fibrele ființei, am 
atins punctul maxim al delectării melodice, când îți pierzi Eul, 
plutind imponderabil în spațiul dintre CER și PĂMÂNT. 
          Acordurile grave ale vocii de bas ale lui Gabriel 
Vamvulescu, din Năpasta lui Sabin Drăgoi, care te înfioară 
dramatic, continuate de o bucurie a tenorului Daniel Stoica, 
coborând în vraja trilurilor flautului fermecat al lui Ciprian Ignat 
și toate susținute de noblețea discretă a acordurilor pianului 
mângâiat artistic de doamna profesor Silvia Totan, ne-au 
picurat în suflete raze de lumină înălțătoare și în urechi armonii 
nepieritoare. 
 

  
Silvia Totan, Gabriel, Daniel Stoica & 

soprana 
Parada Modei (2002): vedere de 

ansamblu 

 
  Ascultând aceste tinere talente, diamante interpretative 
în curs de șlefuire, ne-am dus cu gândul, retro, la antecesorii 
lor, care prin imensul lor talent, din spațiul carpatin, s-au 
proiectat în universalitate semănând pe mapamond bucuria 
nepieritoare a muzicii, înaintași, care au sădit în cugetele și 
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inimile celor care i-au ascultat și cunoscut clipe de aur și 
imensă fericire omenească. 
          Tinerii pe care i-am ascultat au toate perspectivele de 
talent și pregătire profesională să intre în galeria marilor valori 
ale muzicii universale ocupând locuri bine definite pe marile 
scene ale lumii. 
          În această perspectivă, ascultătorii, iubitori de muzică 
bună au ascultat cu religiozitate acordurile din muzică clasică 
universală, răsplătind cu ropote de aplauze interpretarea, 
talentul și dăruirea interpreților. 
  Ascultătorii au proiectat spre scenă interpreților lumina 
fizică a proiectoarelor, iar ei ne-au luminat universul nostru 
avid de muzică autentică, prin slobozirea în etern a acordurilor 
de pasăre măiastră. 
          Într-o lume încărcată de povara preocupărilor zilnice, 
concertul organizat s-a constituit într-o gură de oxigen cultural 
care ne-a purificat sufletele. 
          Cei care n-au audiat acest concert au ocazia să asculte 
minunatele voci la Hotel Milenium în 9 noiembrie, 2002, unde îi 
așteptăm. 
 

7.- Interviu cu poetul academician Grigore Vieru 
„Nu am venit sa mă credeți, am venit să vă cred” 

 
I.A. - Domnule academician, Grigore Vieru, considerndu-vă o 
prezență simbolică a unui neam din Țara Ștefană pe pământ 
american, doresc să vă formulez câteva întrebări. 
  Ce sentimente v-au încercat la prima descindere pe 
pământ american? 

 

 
Cu Gr. Vieru la Poesis- Vânători 

Neamț 
 

G.V. - Flămândă și desculță a 
fost copilăria și adolescența 
mea. Flămând și desculț 
străbăteam pe jos opt km. 
până acasă în satul natal, de 
la școală din Lipcani, un orășel 
de pe malul stâng al Prutului – 
unde îmi făceam studiile 
medii. Maică mea, văduvă de 
război, trudea la cultura 
tutunului. Muncă extrem de  
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grea și dăunătoare sănătății. Plantația era nesfârșită și bietele 
femei ieșeau din când în când la marginea ei, la șosea, să mai 
ia o gură de aer curat și pentru a-și șterge cu colțul basmalei 
lacrimile stârnite de iuțeala otrăvii frunzelor de tabac. 
  Am compus mai târziu, prin anii '70, un poem despre 
asta, care sună astfel: "Pe câmpul / cu pomi ciudați de tabac – 
tăcut înaintezi. / Limbi verzi de șerpi uriași / ființa ta 
înconjoară./ Dar tu înaintezi. / Nu mai vine, mama, nimeni din 
urmă / afară de pâinea ta / învelită în ștergar / și cerul din 
spate / eliberat de frunzele mari./ Doamne, / cât cer deasupra 
unei singure / pâini!" 

          Maică-mea ieșea mai des la șosea, la marginea 
plantației și femeile știau de ce: - poate că vine băiatul ei din 
Lipcani de la școală și măicuța lui îi va întinde o coajă de pâine 
învelită în ștergar. 
          Îmi amintesc că tot pe atunci, pe la începutul anilor '50, 
în ochii multor oameni licărea o caldă și alinătoare lumină: 
"Las' că vin americanii". Americanii erau așteptați și în țara de 
peste Prut, în România de care suntem despărțiți și mai suntem 
și azi în mod criminal. Americanii au venit totuși în România 
abia în acest an când a invitat România să adere la NATO. Ne 
va fi mai ușor, ne va fi mai greu după asta, nouă, românilor 
basarabeni?! Nu știu. Deocamdată aceleași frunze ne mai 
mănâncă sănătatea. Săgețile unei cumplite sărăcii ne ciuruiesc 
plămânii. Din când în când, ieșim la margine la șosea, 
ștergandu-ne ochii de lacrimi. "Las' că vin americanii". 
          Dealtfel, atunci când mă pregăteam de drum, cineva mă 
sfătuise să rămân acasă. Românii de acolo, ziceau, au uitat 
până și de România, necum de Basarabia. Am venit totuși. Și 
nu regret. Am întâlnit pretutindeni oameni minunați. Am 
îndrăgit pe părintele protopop, C. Alecse, de la Biserica 
Ortodoxă "Sfânta Treime" din Los Angeles, care dealtfel, 
împreună cu Consiliul Mondial Român, al cărui președinte este, 
dl. M. Popescu, a binevoit să mă invite în America. P. C. Sa 
este un spirit luminat, mereu în mișcare, mereu în căutarea 
lucrurilor noi și frumoase, îndrăgostit până la lacrimi de 
Basarabia. Nu am avut frați, am avut numai o soră, care a 
murit. Preacucernicul Părinte mi-a devenit ca un frate. La 
Chișinău am stat fugitiv de vorbă cu N. Popa, stabilit și el de 
mai mulți ani în Los Angeles. Abia aici am înțeles cu cine am 
vorbit la Chișinău. Mi-am alipit inima de inima sa, după ce am 
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aflat câtă umilință și câtă durere a îndurat în pușcăriile 
comuniste din România. În februarie anul viitor va veni din nou 
la Chișinău. Îl așteptăm cu drag. Ochii distinsului istoric, N. 
Rusu se umezesc atunci când vorbește despre Basarabia, a 
cărui tragică istorie o cunoaște mai bine decât noi, basarabenii. 
Lacrima din ochii săi este pentru mine mai scumpă decât orice 
distincție, decât orice premiu. 
          M-a așezat în capul mesei la el acasă Dwight Luchian-
Patton, un bărbat ca un brad, frumos la chip, la suflet și la 
cuget, neiertător cu minciuna, director al revistei "Clipa", pe 
care numai el și distinsa lui Doamnă, Vera, știu cât de greu scot 
această minunată publicație săptămânală. A trebuit să străbat 
oceanul ca să cunosc aici, la Los Angeles, un mare prozator 
român, un luminos suflet de copil, care este Ioan Dan. I-am 
sărutat mâna pentru suferințele sale de deținut politic și mi-am 
retras mâna rușinat, când distinsul scriitor trecut de 80 de ani, 
s-a aplecat să mi-o sărute și el. M-a făcut să mă simt mai 
puternic și mai încrezător în izbândă binelui, M. Popescu, 
președintele C.M. Român, căruia i-a răsărit o minunată idee de 
a constitui și la noi la Chișinău o filială a Consiliului. M-a 
emoționat sibianul Voicu Cirghizan care mi-a povestit drama 
vieții sale. Tânăr fiind sub dictatura comunistă, a încercat să 
fugă în Iugoslavia. A fost prins și întemnițat în propria țară.   
Ieșind din pușcărie, a încercat din nou să treacă Dunărea. De 
asta dată a reușit. Este minunat că sufletul lui nu s-a înăsprit, 
nu s-a alterat. Spirit extrem de caritabil, pare un copil cu părul 
alb. S-ar putea scrie un roman despre Elena și N. Cociuban, 
vecinii lui Anatol Resmeritza, doi muncitori din Ardeal, care sub 
aceeași dictatură au trecut Dunărea cu numai o pâine alipită de 
piept. Domnul Iulian Rebiga, programator de profesie, din 
Tulcea, și-a făcut un Altar în chiar propria casă, unde se roagă 
zilnic Lui Dumnezeu pentru familia sa și neamul său. Destui 
români, din păcate, nu se mai roagă nici în biserica, nici acasă.  
Poate de aceea se abat atâtea nenorociri asupra țării noastre.  
Am îndrăgit și pe V. Bechis, care, la început mi s-a părut un om 
taciturn, supărat pe toată lumea, dar care, în fond o iubește și 
nu poate trăi fără ea. Regret că nu am reușit să o ascult mai 
mult pe ziaristă Petra Vlah din Constanța. Mi s-a părut o ființă 
distinsă care își sprijină vorba pe cultură. Parcă îl cunosc de 
când mă știu pe dl. Ion Anton, a cărui viață seamănă cu viața 
mea. Nu s-a dezlipit de mine nici o clipă și l-am numit cu 



356                                               NIHIL SINE DEO 

 
 

dragoste K.G.B.-istul meu. Dânsul are o părere exagerată 
despre valoarea versurilor și cântecelor mele. Îl iert. Mă 
găzduiește în calda și luminoasa lui casă A. Resmeritza, care s-
a aflat în prima linie a începuturilor luptei noastre pentru 
dezrobirea națională, silit acum 13 ani să părăsească 
Basarabia, un strălucit actor care a jucat numeroase și impor-
tante roluri în diverse piese montate pe scenă Teatrului 
Național "M. Eminescu" din Chișinău, iar în America a realizat 
câteva frumoase roluri în filme care s-au bucurat de o largă 
popularitate. Nu trebuie să uităm că tot el a pus bazele muzicii 
folk în Basarabia, îndrăznind în plin dezmăț bolșevic să cânte cu 
ghitara lui versuri din marea poezie clasică română, unele din 
ele interzise atunci în Basarabia. A visat să cânte în cenaclul lui 
A. Păunescu "Flacăra", unde s-au format Ștefan Hrușcă, Victor 
Socaciu, Vasile Șeicaru, și alții, care au încântat pe românii din 
America prin recentul lor turneu. Românii au admirat superbele 
texte păunescene, deși unii dintre ei mai sunt supărați încă pe 
marele poet. Am întâlnit mai mulți basarabeni în California. Și-a 
luat lumea în cap profesorul de muzică Valeriu Arvat, venit aici 
să câștige un ban. Câștigă bine, dar îl arde dorul de copiii lui și 
de casă. Doi minunați programatori, A. Gavriliuc și E. Condur, 
stabiliți și ei în Los Angeles (păcat că părăsesc Basarabia cei 
mai buni) m-au purtat boierește în luxoasa lor limuzină până în 
San Francisco, un fermecător oraș. Noaptea am tras la 
ospitaliera casă a Marianei și a lui Dumitru Cioacă, care mi-au 
oferit pentru odihnă cel mai frumos colț din casa lor. Am 
petrecut o seară minunată în casa familiei Cioacă, unde 
veniseră și alți români din Oltenia, Transilvania, Banat și din 
Basarabia, stabiliți în San Francisco. "Aici cine muncește, are", 
mi-a spus domnul Dumitru, un om plin de viață, de nădejdi și 
de poezie. Abia aștept să-l văd pe basarabeanul Ion Cepoi și pe 
distinsa doamnă, Stela, soția sa, despre care am auzit lucruri 
frumoase, doi români care au înviorat viața spirituală a 
comunității românești din Los Angeles și Las Vegas. M-am 
bucurat, mai ales că rar se întâmplă ca un român să vorbească 
de bine pe alt român. Sper să întâlnesc și la Las Vegas români 
frumoși. Revelionul îl voi petrece în casa acelorași minunați 
Vera și Dwight Patton, în mijlocul prietenilor lor, după care voi 
lua calea spre Washington și New York, unde sper să fiu 
întâmpinat cu aceeași căldură frățească, în ciuda încercării 
unora, într-un mod nu tocmai inteligent, să mă izoleze de 
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comunitatea românească. Aflați că chiar zilele acestea a apărut 
pe internet calomnia unei javre, care afirmă că aș fi omorât un 
copil pe stradă, cu autoturismul. Nu puteam să omor pe nimeni 
din simplul motiv că nu am condus niciodată și nu am avut 
niciodată o mașină. Să nu știe oare javra că, de fapt, noi, poeții 
basarabeni, suntem copiii pe care îi calcă mașinile pe 
trotuar?!  Ca exemplu poate servi poetul Dumitru Matcovschi.  
Nu s-a șters bine de pe internet mucegaiul acestei idioate 
scorneli că, peste o zi, apare altă știre. Grigore Vieru este 
P.R.M.-ist . Dovadă este și faptul că, iată, nu vreau să mă 
justific în fața unui nemernic anonim. Dealtfel, în P.R.M. vom 
găși și oameni inteligenți așa cum vom găși în orice partid 
oameni cumsecade, dar și ticăloși. Interesant, din care partid 
face oare parte javra care mă stigmatizează? Nu m-ași mira că 
mâine să apară altă cretină informație: Grigore Vieru - spion al 
rușilor în America, ori spion al americanilor în Moldova. Sau: 
Grigore Vieru-homosexual. Ei bine, afle dobitocul că dacă 
"homosexualul" Vieru îl prinde va fi vai și amar de dosul lui….. 
Până una alta am să-i astup gura cu versurile și cântecele 
mele. 
I.A. - Sunt unul dintre cei mulți care vă citesc cu foame de 
baștină mesajul cuvintelor potrivite și al acordurilor care cântă 
pe coardele sufletului neamului. Plecând de la marii cântăreți ai 
naturii, ai bucuriei de a trăi, de a iubi, Dvs. sunteți și la propriu 
și la figurat un cântăreț al trăirii neamului, al durerii, al 
deznădejdii și în același timp al nădejdii, al dragostei născute 
din suferință, a renașterii din cenușa arderii la flacăra 
sacrificiului suprem. Vă întreb: care este izvorul din care vă 
ostoiți setea de a spune în cuvinte ceea ce ar dori să spună, 
cântând în corul robilor, un neam întreg? 

G.V. - Nu sunt un om curajos. Curajos este Ilie Ilașcu, 
bunăoară. Sau Nicolae Dabija. Sau Dumitru Matcovschi. Sau 
marii dispăruți Doina și Ion Aldea- Teodorovici. Sau G. Ghimpu, 
deținut politic, care a murit în condiții enigmatice într-un 
accident rutier. Nu sunt un om curajos, ci pur și simplu mi-e 
rușine să ocolesc adevărul. Trebuie să spunem adevărul așa 
cum ne-am ruga lui Dumnezeu. Numai atunci lumea te aude, te 
ascultă și te crede. Sunt fericit că la sărbătorirea Zilei Naționale 
a României, care este 1 decembrie, organizată la Biserica 
"Sfânta Treime" de același inimos preot, Constantin Alecse, 
lumea ne-a ascultat cu dragoste aproape 3 ore, pe mine și pe 
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actorul Anatol Resmeritza. Trei ore m-au ascultat, tot cu lacrimi 
în ochi, românii din San Francisco, la întâlnirea organizată la 
Casa Română de către P. C. Părinte Dumitru Ionescu. A fost 
frumos și acolo, deși părintele își tot cerea scuze că nu a avut 
suficient timp pentru o întâlnire mai reușită. Doritori de a 
procura noul meu volum de versuri, cântece și aforisme 
"Strigat-am către ține", erau mulți. A trebuit să comand prin 
telefon Chișinăului un lot de cărți prin poșta rapidă. M-am 
simțit bine și la biserica Greco-Catolică, păstorită de preotul 
Călin Tamaian, unde m-a însoțit d-l. N. Popa. Ne-a omenit 
frumos părintele Mihai Cărpinișan la biserica "Sfinții Mihail și 
Gavril" pe care o păstorește. În chiar incinta bisericii Anatol 
Resmeritza a interpretat în premieră absolută noul meu cântec, 
"Atâta de dulce", pe care l-am compus pe mirificul pământ 
californian și dedicat Californiei și românilor din ea. Am zărit 
lacrimi în ochii oamenilor. Și m-am bucurat. Poate că prin acest 
cântec voi putea răsplăti, parțial, pe cei care m-au invitat în 
California. O experiență inedită pentru mine a constituit-o 
contactul meu cu Biserica Penticostală grijită de Pastorul 
Dionisie Goia. Am fost prezent, alături de Anatol Resmeritza și 
domnul Ion Anton, la prăznuirea nașterii Domnului nostru Isus 
Hristos. Casa de rugăciuni – o sală uriașă de vreo 600 de 
locuri, cu un cor minunat alcătuit mai mult din tineri și copii 
care au intonat colinde și cântece de înălțare a lui Isus, unele în 
ritmuri pământești, folclorice sau chiar aproape de cadențele 
muzicii ușoare. Am fost plăcut surprins când vreo 600 de 
credincioși, sobri, constrânși într-o disciplină aproape milită-
rească (poate că este și nimerită o asemenea disciplină pentru 
români) au izbucnit de câteva ori în aplauze pe parcursul 
interpretării de către Anatol Resmeritza a piesei muzicale "Atât 
de dulce". Nu știu dacă a rămas mulțumit de noi Pastorul 
Dionisie Goia, noi, însă, mărturisim, că ne-a plăcut mult corul, 
oamenii din sală și reacția lor la cântecul nostru. Am plecat de 
la Biserica Penticostală și cu un fel de amărăciune în suflet și 
anume: că nu există o asemenea unitate și între creștinii 
Bisericii Ortodoxe, dar și pentru puținătatea prezenței copiilor și 
tinerilor în Biserica noastră. Să revenim, însă, la poezie pentru 
că ea a fost legată de Biserică. Pot fi oare concepuți Eminescu, 
Blaga, Goga, Nichifor Crainic, Radu Gyr și atâția alți mari poeți, 
pot fi oare ei concepuți în afara credinței strămoșilor noștri? Nu 
știu exact de unde vine poezia mea, dar știu că am descoperit 
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frumusețea Limbii Române în poezie, iar în Limba Română ne-
am descoperit Țara despre care în copilărie și adolescență nu 
știam aproape nimic. Graiul Român nu te lasă niciodată singur. 
Ne-am ajutat unul pe altul și într-o zi am trecut Prutul fără să 
ne observe grănicerii. Iată, însă, că granicerul de pretutindeni, 
(de care vorbeam mai sus) m-a găsit și-n America. Iată că nu 
mă pot simți liber nici aici. Doamne, tare-i încurcat neamul 
nostru! 
I.A. – Dincolo de intuirea noastră a comunităților românești în 
care ați pășit, am văzut peste tot că v-au asimilat ca pe unul 
care ați spus ceea ce se dorea să se audă. Cum explicați 
această reacție? 

G.V. – Eu nu am dorit să se audă niște cuvinte care, deseori, 
sunt prefăcute, false, adică lipsite de orice sens, de sensul care 
îți primejduiește uneori viața. Am dorit să se audă căderea 
Niagarei lacrimii mele care probabil s-a vărsat în inima 
românilor de aici. Au fost niște clipe când lacrima mea nu s-a 
certat cu lacrima lor – iată de unde vine reacția de care 
vorbeați. Mărturisesc că românul care nu aude căderea lacrimii 
altui român nu mă interesează fie el și cel mai bogat om din 
lume. 
I.A. – Cu ce mesaj plecați la frații de acasă, după ce ați văzut 
cum trăiesc, dar mai ales cum simt frații de dincoace de ocean? 

G.V. – În America am văzut uriașa diferență dintre capitalism și 
comunism: lumea capitalistă trudește cu capul rezemat mereu 
de prezent și viitor, lumea comunistă doarme cu capul pe 
viitor. În America minoritățile naționale sunt libere să pronunțe 
incorect sau chiar să uite unele cuvinte englezești, dar toți știu 
că Limba de Stat este Engleză. Libertatea americană îl obligă 
într-un fel să muncească pe cel care vrea și poate să 
muncească, răsplătindu-i truda și-l lasă să piară de foame pe 
trândav și pe bețiv. Nu ajunge atâta cer deasupra Californiei 
câtă ploaie ar trebui să cadă peste pământul ei uscat și pietros.  
Și totuși bunătățile răbufnesc din lut și piatră. Cum? Numai 
stropite cu roua trudei omenești. Aici libertatea te obligă să 
muncești, iar munca te ține legat prietenește de o severă 
democrație. În America legea este sfântă și o respectă toți. Aici 
am înțeles încă o dată că cine se laudă cu bogăția pământului 
sau nemuncind, se laudă în deșert. America nu oferă prilejuri 
cetățenilor ei să o părăsească și să-și ia lumea-n cap. Mă simt 
bine în America. Cred că la fel de bine s-a simțit și înalta față 
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bisericească din Basarabia, Părintele Protopop, Petru Buburuz, 
pe care același pământ californian l-a omenit în mijlocul 
românilor timp de o lună de zile. Și totuși mi-e dor de casă, de 
Basarabia. Mulțumesc tuturor românilor care nu m-au lăsat 
singur și le doresc un Crăciun Fericit. 
I.A. – Vă mulțumesc d-le Grigore Vieru și vă doresc 
continuarea periplului american cu aceeași intensitate și 
determinare. Interviu consemnat de Ion Anton    12/26/2002 

  
8.-  "Bastina.com" - Siteul Românilor Basarabeni din Los 

Angeles, California 
"Biserica Sfânta Treime - Mama unificatoare" 

 
Pe oricare meleaguri te-ar arunca soarta, după momentele de 
dezmeticire, prima dorinţă este să cauţi, să întâlneşti compa-
trioti, care să umple golul părăsirii pământului natal. Acest 
lucru îl poţi face îndreptându-te la Casa Domnului, acolo unde 
oamenii se întâlnesc cu Dumnezeu chemător, iubitor şi 
unificator. 
 

 

    Aşa s-a întâmplat şi cu fraţii 
moldoveni de la est de Prut, 
pe care nevoile i-a îndreptat în 
îndepărtata Americă. Apăsarea 
i-a îndreptat spre Biserică. 
Aici, sub aripa divină, s-au 
întâlnit, cunoscut şi unit sub 
dreapta credinţă. Şi au des-
coperit că unitatea de credinţă 
le-a hărăzit deja o familie, 
familia unităţii creştine. 

  Aceasta a umplut golul creat de dorul mistuitor de cei 
dragi şi locurile natale. 
  In Ziua Invierii Mântuitorului 2007, unirea frăţească s-a 
transformat într-o nevoie de unitate comunitară, când un grup 
de 15-20 de Români Basarabeni au pus temelia organizaţiei 
Baștina, sub acoperisul Bisericii unificatoare, Biserica Ortodoxă 
Română Sfânta Treime din Verdugo Road, Los Angeles, 
California. 
  Botezul (înregistrarea) l-a oficiat Părintele Protoiereu 
Constantin Alecse, parohul bisericii şi duhovnicul grupului.    
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Temelia s-a pus, matca s-a format, urmând ca Baştina să 
devină cupola comunitară sub care mulţi fraţi să-şi găsească 
identitatea. 
  Tot atunci s-a luat hotărârea unanimă, ca la Ziua 
Cincizecimii (Rusaliile), când Biserica îşi sărbătoreşte 
protectorul "Sfânta Treime", să doneze contravaloarea mesei 
banchetului de hram, verva membrilor Baştinei aducând un 
plus de antren petrecerii. Baştina se doreşte a fi familia celor 
care să trăiască în unitate de neam, limbă, credinţă, cultură şi 
tradiţii, să aibă identitate şi să nu se simtă singuri în oceanul 
lumesc. 
Sursa: Siteul "www.bastina.com" al Romanilor Basarabeni din 
Los Angeles 
 

9.- De la Los Angeles la Satu Mare,  
Pentru a fi alături de Grigore Vieru 

 

 
Cu Gr. Vieru la festivalul de poezie Vânători-Neamț 2008 

 
  Avem surpriza şi plăcerea să-l cunoaştem, la Zilele 
Poesis, pe domnul Ion Anton, poet şi publicist român, stabilit la 
Los Angeles. Dialogul se înfiripă uşor,  interlocutorul nostru 
cunoaşte şi îndrăgeşte Maramureşul. 
— Cum de vă aflaţi astăzi aici? De la Los Angeles la Satu Mare 
este, totuşi, o cale lungă... 
— Întâmplarea, viaţa, a fãcut să-l cunosc bine pe Grigore 
Vieru, să-l invit la Los Angeles, împreună cu un prieten de-al 
meu, să ne onoreze cu prezenţa trei luni de zile, să-l purtăm în 
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comunităţile româneşti din Sacramento, San Diego, Las Vegas, 
New York şi, bineînţeles, Los Angeles. Acest fapt l-a făcut pe 
Grigore să mă considere un frate, chiar aşa îmi şi spune, un 
frate – e şi mică diferenţa de vârstă dintre noi, de vreo 6 ani 
numai. 
— Înţeleg că v-a invitat să veniţi la acest eveniment din viaţa 
lui. 
— Absolut că da. Mai mult, am stabilit, am restabilit, să plecăm 
duminică la Trifeşti. De câte ori vin în ţară, mă duc o 
săptămână în satul natal, care este leagănul de cultură al 
familiei Negruzzeştilor, a lui Constantin Negruzzi, Iacob 
Negruzzi, Ella C. Negruzzi, prima femeie avocat din România... 
— În ce an a avut loc vizita lui Grigore Vieru în Statele Unite? 
— În 2002. 
— Dumneavoastră din ce an sunteţi plecat din ţară? 
— Din 1994, pentru că, copiii mei învăţaseră carte aici, în 
România, şi nu puteau să se exprime la nivelul la care îşi 
însuşiseră cunoştinţele ştiinţifice: băiatul are titlul de doctor, 
este preot. S-a născut în Vişeu de Sus, Maramureş, de care mă 
leagă amintirile frumoase ale tinereţii, acolo am găsit atunci un 
colectiv extraordinar, care m-a primit ca fiu al Maramureşului, 
aşa cum am venit eu, sărac – soţia a venit stagiară şi eu am 
însoţit-o, aşa se obişnuia. 
  Eu scriam şi atunci poezie. Acum colaborez cu patru 
publicaţii româneşti din America. Una dintre ele, înfiinţatã de 
mine şi de preotul paroh Constantin Alecse, se numeşte Viaţa 
Creştină. Public şi aici din scrierile mele de Paşti, de Crăciun, 
pentru că sunt tată de preot şi socru de preot, preoţi ortodocşi. 
Si atunci şi ei scriu... 
— Revista pe care o scoateţi, ce periodicitate are? 
— A noastră este lunară, celelalte sunt săptămânale: 
Meridianul Românesc, care se citeşte şi în România, Clipa, unde 
sunt director tehnic, merge în 10-12 ţări şi Credinţa („Miorița”), 
o revistă pe care am lansat-o la Sacramento de vreo trei ani şi 
are şi o linie culturală. 
— Trăiţi într-o comunitate românească puternică. 
— Sunt 1.000 de oameni în parohia în care suntem noi. 
— Înţeleg că biserica are un rol important în coagularea 
comunităţii româneşti de acolo. 
— Are un rol important. Credinţa străbate ca un fir roşu tot 
ceea ce scriu, iar credinţa se manifestă în biserică. 
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  Foarte mulţi uită că noi, în biserică, am găsit taina 
botezului, acolo am primit taina mirungerii, care se primeşte în 
aceeaşi zi cu botezul, şi de acolo plecăm pe calea veşniciei. 
— Există asociaţii puternice ale românilor? 
— Există. În Canada, la Hamilton, există Câmpul românesc, la 
Sacramento... Chiar la 18 august am fost invitat special acolo, 
la o inaugurare a Camerei de Comerţ, a unui Centru Cultural şi 
a unei biserici a românilor. Comunitatea românească este în 
creştere, în fiecare an adăugându-se noi membri. 
— Nepoţii dumneavoastră vorbesc limba română? 
— Sigur că da. Eu, de asemeni, mai am un crez al meu pe care 
îl propag acolo. De fapt şi de asta am început să scriu, ca să nu 
se piardă identitatea, să nu se înece elementul românesc în 
oceanul lumii. Si atunci ţin foarte mult la vorbirea în limba 
mamei şi le explic tuturor prin ceea ce scriu, prin poezie, că 
identitatea noastră există numai atât timp cât vorbim 
româneşte, cât credem româneşte. Nu spun să crezi în rit 
ortodox, fiecare e liber să aibă credinţa lui, dar spun că cine n-
are limbă, cultură, credinţă, tradiţii şi istorie, acela este pierdut 
(preluare din Revista Familia Romană, Anul 9, nr.4 (31) 
Decembrie 2008, pp 51-54) 
 

10.- Limba Româna  
(cântec de dragoste și dor- IMO Grigore Vieru) 

           Răzlețindu-mă printre hârtiile mele, printr-o întâmplare, 
o consider eu, fericită, mi-a ajuns în mână o foaie care înmă-
nunchiază pe ea , patru nestemate de simțire românească, șle-
fuite în versuri de patru mari cântăreți ai limbii, prin care 
cuvântul aduce sub ochii cititorului, simțămintele sufletului. 
Limba noastră când grăiește, mai mult cântă. Nu odată, aflân-
du-mă în țări străine și vorbind românește cu frați de limbă, am 
fost întrebat ce limbă vorbim. Răspunzând scurt: românește, 
interlocutorul a conchis admirativ: ce limbă, când o auzi vor-
bită, parcă asculți un cântec. Metafora câtorva minți, de o 
neasemuită adâncime a sufletului românesc, scoate la 
suprafață frumusețea limbii române, prin care comunicăm între 
noi. Îl alătur celor patru și pe marele Grigore Vieru, care cântă 
limba română în cuvinte inspirate de Divinitate. Înainte de a le 
încredința tiparului și eu aș zice: frate român, oricâte limbi 
străine ți-ai însuși, din plăcere s-au din nevoie, să nu-ți lipsescă 
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dintre ele niciodată limba română. Oriunde ai fi, limba este 
rădăcina care nu ți-o va smulge nimeni niciodată din pământul 
pe care ai văzut lumina zilei, tu și străbunii tăi. 

Alexei Mateevici - Limba noastră 

"Limba noastră-i o comoară 
În adâncuri înfundată, 
Un șirag de piatră rară 
Pe moșie revărsată. 

Limba noastră-i foc ce arde 
Într-un neam, ce fără veste 
S-a trezit din somn de moarte 
Ca viteazul din poveste. 

Limba noastră-i numai cântec, 
Doina dorurilor noastre, 
Roi de fulgere, ce spintec 
Nouri negri, zări albastre. 

Limba noastră-i graiul pâinii, 
Când de vânt se mișcă vara; 
În rostirea ei batrânii 
Cu sudori sfințit-au țara. 

Limba noastră-i frunză verde, 
Zbuciumul din codrii veșnici, 
Nistrul lin, ce-n valuri pierde 
Ai luceferilor sfeșnici. 

Nu veți plânge-atunci amarnic, 
Că vi-i limba prea săracă, 
Și-ți vedea, cât îi de darnic 
Graiul țării noastre dragă. 

Limba noastră-i vechi izvoade. 
Povestiri din alte vremuri; 
Și citindu-le 'nșirate, - 
Te-nfiori adânc și tremuri. 
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Limba noastră îi aleasă 
Să ridice slavă-n ceruri, 
Să ne spuie-n hram și-acasă 
Veșnicele adevăruri. 

Limba noastră-i limba sfântă, 
Limba vechilor cazanii, 
Care o plâng și care o cântă 
Pe la vatra lor țăranii. 

Înviați-vă dar graiul, 
Ruginit de multă vreme, 
Ștergeți slinul, mucegaiul, 
Al uitării 'n care geme. 

Strângeti piatra lucitoare 
Ce din soare se aprinde - 
Și-ți avea în revărsare 
Un potop nou de cuvinte. 

Răsări-va o comoară 
În adâncuri înfundată, 
Un șirag de piatră rară 
Pe moșie revărsată." 

V. Voiculescu - Grai valah  

Grai tămâiat, catuie de petale , 
Gândul mi-a ciobănit pe plaiurile tale . 

Umblă singur pe munți de sare , 
Vânt bătrân cu miere-n spinare, 

Șerpi de răcoare verde-n pâraie , 
Cărări de bucium lung de stretaie. 

Granguri de aur boabele-ți ciugul, 
Șesul ți-l ară dorul cu plugul. 

Calc des cu sufletul arsu-ți coclaur, 
Din fund oftează strămoșii de aur. 
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De pliscul tău, unde se-nbină, 
Pale de nori cu limbi de lumină. 

Buzele-mi razăm fremătătoare, 
Slăvit pristol de piatră și floare. 

G . Cosbuc - Graiul neamului 

Fie-a voastră-ntreaga țară 
Și de cereți vă mai dăm , 
Numai dați-ne voi graiul 
Neamului! Și se sculară 
Să ne vremuiască traiul, 
Câți dușmani aveam pe lume, 
Să-l lăsăm. 
Dar nestrămutați strămoșii 
Tot cu arma-n mâini au stat. 
Au văzut și munți de oase 
Și de sânge râuri roșii, 
Dar din țara lor nu-i scoate 
Nici potop și nici furtună, 
Graiul lor, de voie bună 
Nu l-au dat. 
Astăzi stăm și noi la pândă 
Graiul vechi să-l apărăm, 
Dar pe-ascuns dușmanii cântă 
Să ni-l fure, să ni-l vândă. 
Dacă-n vremea tulburată 
Nu ne-am dat noi graiul țării, 
Azi în ziua deșteptării, 
Cum să-l dăm? 
Repezi trec cu vifor anii, 
Ispitind puterea ta. 
Neam român! Cu ură mare 
Vor câtă mereu dușmanii 
Graiului român pierzare. 
Dar să piară ei cu toții: 
Nu l-am dat și nici nepoții 
Nu-l vor da! 
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G. Sion - Limba românească 

Mult e dulce și frumoasă 
Limba ce-o vorbim, 
Altă limbă-armonioasă 
Ca ea nu găsim. 
Saltă inima-n plăcere 
Când o ascultăm 
Și pe buze-aduce miere 
Când o cuvântăm. 
Românașul o iubește 
Ca sufletul său. 
O, vorbiți, scriți românește, 
Pentru Dumnezeu! 

Frați, ce-n dulcea Românie 
Nașteți și muriți 
Și-n lumina ei cea vie 
Dulce viețuiți! 
Voi pe câți patria cheamă 
Dragi copii ai săi 
Fără ca să ceară seamă 
La bravi sau la mișei, 
Arătați cum că trăiește 
Elementul său  
Și vorbiți, scriți românește, 
Pentru Dumnezeu! 

De ce limba strămoșească 
Să n-o cultivăm? 
Au, voim ca să roșească 
Țarna ce călcăm? 
Limba, țara, vorbe sfinte 
La strămoși era, 
Ei ar plânge la morminte 
Când ne-ar asculta. 
Al lor geniu ne șoptește 
Din mormânt mereu: 
O, vorbiți, scriți românește, 
Pentru Dumnezeu! 
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Gr. Vieru - Limba noastră 

Floare micșunea, 
Graiul meu cel rupt din soare 
Care-mi mângâi inima, 
Floare 
Dulce pentru vorba zisă - 
Graiul meu înfloritor, 
Dulce pentru vorba scrisă - 
Graiul meu nemuritor. 

Pasăre de dor, 
Limba mea de doină, horă, 
Care nu mă lași să mor. 
Soro. 
Dulce pentru cununare - 
Graiul meu înfloritor, 
Dulce pentru legănare - 
Graiul meu nemuritor. 

Tu, luceafăr sfânt, 
Arzi în al veciei sfeșnic, 
Cu iubire-am să te cânt 
Veșnic. 
Dulce pentru amintire - 
Graiul meu înfloritor, 
Dulce pentru -mbătrnire - 
Graiul meu nemuritor. 

„Scopul cărții este să te facă să gândești, 
În ea sălășluiește sufletul vremurilor trecute, 
Este vocea articulată a vremurlor strămoșești, 
Când substanțele materiale devin dispărute. 
 
Cărțile-s cei mai tăcuți și  constanți amici. 
Dragi români, să păstrăm tradițiile străbune, 
Fără ele am fi neștiutori și mult mai mici, 
Să mulțumim lui Dumnezeu și limbii române!” 
 
    Mircea Iordache 
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11.- O zi cu Grigore Vieru 
Satu Mare, luni, 24 noiembrie 2008 

 
Ora 10.00. Eleganta salã a Casei „Poesis”. Au venit aici, din 
toate colţurile ţãrii şi de peste hotare (Republica Moldova, Ser 
bia, Chile, Ţara Galilor, Rusia, S.U.A), scriitori, critici literari, 
editori, cadre universitare, oficialitãţi, sã participe la 
decernarea premiilor „Poesis”. Poetul George Vulturescu face 
prezentarea invitaţilor şi rosteşte cuvintele de bun venit. 
Înşiruirea de nume mã face sã simt cã e un privilegiu sã mã 
aflu aici. 
 

  
Ion Anton cu un grup de prieteni, și 

poetul, Mănăstirea Neamț 2008 
Cu Gr. Vieru la Seminarul Teologic din 

Neamț 2008 

 
  În sală îşi face intrarea poetul Grigore Vieru, însoţit de 
doamna lui şi de prieteni, captând toate privirile. Brusc, aerul 
primeşte consistenţa admiraţiei, dragostei şi respectului. 
  Grigore Vieru e un simbol şi o legendă vie. Făptura lui 
pare a fi alcătuită din abur, apariţie ascetică şi parcă imaterială, 
doar ochii pătrunzători ard mocnit, concentrând în ei toate 
energiile lăuntrice. 

Se acordă premiile „Poesis”. Premiul „Opera Omnia” îi 
este oferit lui Grigore Vieru (anul acesta, prin apariţia 
splendidei antologii Taina care mă apără, Editura Princeps Edit, 
Iaşi, 2008, sunt încununaţi peste cincizeci de ani de apariţii 
editoriale). 

Vin din cel mai tragic pământ românesc – Basarabia – şi 
aparţin celei mai tragice generaţii de români basarabeni, căreia 
i s-a răpit biserica, limba română, istoria... – cuvintele lui 
Grigore Vieru intră în sâmburele lăuntric al sufletului 
ascultătorilor. Ele au greutatea faptei şi jertfei, a unei vieţi 
contopite cu lupta continuă pentru limba română. Pentru că de 
numele lui se leagă primul poem dedicat lui Mihai Eminescu 
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(Legământ, în revista Nistru, Chişinău, 1964), apariţia primului 
abecedar românesc (Abecedarul, Spiridon Vangheli, Grigore 
Vieru şi pictorul Igor Vieru, Chişinău, 1970), primul text poetic 
tipărit cu caractere latine (în Literatura şi Arta, 
Chişinău, 1988), toate în Basarabia postbelică şi prima carte ce 
a rupt tăcerea literară dintre cele două maluri ale Prutului 
(Steaua de vineri : poeme, apărută cu binecuvântarea lui 
Nichita Stănescu şi a lui Ioan Alexandru, Iaşi, 1978). 
  Ştiu că aici, la Satu Mare, trăiesc clipe de graţie din 
istoria limbii şi literaturii române: îl ascult pe Grigore Vieru 
vorbind despre lupta lui, despre idealurile lui. 
Ora 16.00. Sala arhiplină a Teatrului de Nord. Lui Grigore Vieru 
i se va decerna titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii de 
Vest „Vasile Goldiş”. 

Cei care vorbesc îşi aleg cu grijă superlativele, nu e uşor 
sã vorbeşti despre o conştiinţă vie a neamului tău. 
  Dascăl al unei întregi naţiuni – îl numeşte Aurel 
Ardelean, rectorul universităţii, în mesajul său. O adevărată 
conştiinţă naţională... poet al pătimirii noastre, mesianic ca 
Goga – spune criticul Gheorghe Glodeanu. Un simbol pentru 
istoria şi conştiinţa română... mamă îi este şi limba română – 
spune scriitorul Nicolae Breban, adăugând că Uniunea Scri-
itorilor din România face foarte puţin pentru fraţii din Basarabia 
şi Bucovina, dar poetul Grigore Vieru este unul din garanţii 
faptului că Basarabia va fi românească. El a devenit un simbol 
şi un model pentru ceea ce înseamnă românism şi este cel mai 
mare poet român în viaţă – spune Daniel Corbu, 
directorul Editurii Princeps Edit din Iaşi. Grigore Vieru este pe 
baricade ziua, în viaţa publică, ameninţat şi fugărit, el scrie 
luptând în numele mesajului şi mesianismului limbii române, el 
este dintre poeţii de linia întâi, în faţa şi în bătaia puştii – 
adaugă poetul George Vulturescu. 
  Aşteptate cu nesaţ, ajung la noi şi cuvintele lui Grigore 
Vieru, care rememorează fragmente din copilăria lui, petrecută 
pe malul stâng al Prutului, cu gardul nefiresc de sârmă 
ghimpată al graniţei, trecând prin fundul grădinii, gard ce opera 
oamenii şi privirile, dar nu putea opri sunetul clopotelor bisericii 
de pe malul drept, în noaptea de Înviere, sunet în învăluirea 
căruia mama poetului sfinţea ouăle şi pasca de Paști, și nu 
putea opri cântecele. 
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  Seceram cu capul în pământ – îşi aminteşte – şi nici nu 
îndrăzneam sã ne uităm peste Prut cu grănicerul lângă noi. 
Femeile, însă, cântau şi prin cântec li se răspundea de pe 
celălalt mal: 
— Fratele meu trăieşte?  — Trăieşte... 
  Grigore Vieru îl evocă apoi pe Nichita Stănescu, în 
momente memorabile, ca toate momentele care îi poartă 
amprenta şi, la urmă, ca domn şi mântuitor al limbii române, 
pe Mihai Eminescu: Poezia lui Eminescu a rămas pentru mine o 
hrană fundamentală. ... I-am cunoscut publicistica din care am 
aflat că sunt român. 
  Referindu-se la momentul de faţă, Grigore Vieru afirmă: 
Suntem datori, noi, cei din Basarabia, să facem şi poezie 
politică şi, deşi vremurile sunt în continuare complicate, sunt 
fericit că am apucat aceste vremuri. Mie mi s-au îndeplinit 
toate dorinţele. Am dorit să ajung în ţară şi am ajuns, am dorit 
cărţile mele să ajungă în ţară şi au ajuns. Ar mai fi o dorinţă... 
Cred în revenirea Basarabiei la ţară şi poate chiar eu voi prinde 
acele timpuri. 
  Trăiesc poate una dintre cele mai frumoase zile ale mele 
– a spus Grigore Vieru, luni, 24 octombrie 2008, la Satu Mare. 
Şi noi am fost martori binecuvântaţi. 

12.- Grigore Vieru - La a 73-a aniversare (2008) 
Epitaf - "Sunt iarbă, mai simplu nu pot fi" (G . Vieru) 

  Spre a vorbi despre Bădița Grigore Vieru, trebuie să-l 
cobori între cei dragi, acolo unde-și abandonează ființa -
relaxandu-se. Acolo unde se deschide ca o floare, oferindu-ți 
frumusețea sufletului său. Atunci vei contempla imaginea unui 
sfânt însuflețit, coborând, parcă, dintr-o icoană bizantină.   
Timid, modest, bătut de vânturile vieții ca o trestie, cuminte, 
pudic ca o fecioară, a trudit asupra cuvântului peste 50 de ani.   
În toate cele se aseamănă cu creația sa. Aceste atribute l-au 
făcut pe marele poet să sădească în sufletele cititorilor săi și a 
iubitorilor de muzică, florile dragostei și ale prețuirii. S-au spre 
a vorbi despre cel mai mare poet în viață, trebuie să precizăm 
că geniul său nu este îngrădit de granițe, opera sa fiind de o 
mare întindere în spațiu și timp, cuprinzând o largă diversitate 
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de genuri. Poezia de dragoste, patriotică, pentru copii, 
aforisme, texte pentru cântecele sale (compuse în peste 25 de 
ani). Nenumărate întâlniri cu copiii din grădinițe și școli, 
întâlniri academice și la cel mai înalt nivel de stat, prin creația 
și discursurile sale, a contribuit hotărâtor la procesul de 
renaștere națională a basarabenilor. Trece Prutul la 40 de ani, 
făcând o mărturisire șocantă „Dacă visul unora a fost să ajungă 
în cosmos, eu am visat viață întreagă să trec Prutul”. Născut 
cetățean român (în România Mare), prin forța împrejurării de 
ocupație, redevine cetățean român în 1990, fiind inclus în 
contextul literar general românesc, este ales membru de 
onoare al Academiei Române. Ființă plăpândă din relația cu 
cititorii și ascultătorii săi, s-a dovedit a avea un caracter de 
granit, când este vorba de inamicii identității de neam (limbă, 
credință, cultură, tradiții, pământul străbun). Această atitudine 
i-a adus multe tentative de lichidare fizică, dar Dumnezeu a 
fost cu el, apărându-l. Un dor mistuitor mai are, să vadă frații 
de neam, despărțiți nefiresc de apă Prutului, dându-și mâna în 
hora unirii de neam. Grație invitației Consiliului Mondial Român 
și a Protopopiatului Coastei Pacifice (Protoiereu Fr. Constantin 
Alecse), gazdă primitoare fiindu-i actorul basarabean Anatol 
Resmeritza, poetul a pășit și în California, lumina geniului său 
de bard trăitor, a strălucit și în comunitatea românească, iar 
melodiile sale au încălzit sufletele celor care le-au ascultat cu 
dragoste și dor de Țară. La acest moment aniversar, când ființa 
să pământeana se luptă cu suferința, să-i urăm zile senine, cu 
sănătate, spre a se bucura de roadele trudei de-o viață în 
slujba artei scrisului și a muzicii, pentru a face lumea mai bună, 
mai frumoasă, liberă și a o apropia mai mult de misterul 
ceresc.   Să ne trăiești întru Mulți Ani, Maestre! 

  "Poezia, pentru mine, reprezintă dragostea de pământ, 
de pământul din care te tragi, iubirea pentru limba strămoșilor 
tăi. Poezia [...] este răzbunarea frumuseții pe urâțenie. O 
răzbunare creștinească!" (Grigore Vieru 1935 – 2009) 
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13.- Marele poet Grigore Vieru ne-a parasit 
În loc de urări, condoleanţe! 

Acum un an scriam cuvinte de bine marelui poet român Grigore 
Vieru, la împlinirea vârstei de 73 de ani. 
 

 

    Astăzi, când ar fi împlinit 74 
de ani, cu inima îndoliată, ca a 
tuturor românilor veritabili, 
găsesc cu greu câteva cuvinte, 
spre a exprima tragedia unui 
întreg neam provocată de dis-
pariţia sa. 
   Fizic, izvorul cuvântului său 
a încetat să mai curgă. 

  Spiritual, megaopera sa multilaterală va constitui 
mărturia de simţire a unui neam şi a aspiraţiilor sale. Multe 
deziderate s-au înfăptuit, dar poetul a murit cu regretul unei 
mari neîmpliniri. Prutul desparte, încă, în două părţi, trupul 
sângerând al României. 
  Nu mi-am propus să scriu azi despre marele poet, căruia 
i-am fost adeseori în preajmă, dar reiau un interviu luat în 
2002, cu prilejul vizitei sale în America (California), prin care se 
prezintă singur. 
  De asemenea dau publicităţii, câteva versuri scrise, 
înainte de a muri, într-un moment de deznădejde, fiind hărţuit 
de câteva condeie boante, care au picurat otravă, în sufletul 
marelui dispărut. 
  Dumnezeu să-l odihnească în pace, în Panteonul marilor 
figuri, ale neamului românesc. 
  Ion Anton, Los Angeles – 14 februarie 2009 (în numele 
comunităţii româno-americane din California) 
 
   "Biserica a fost unul din stâlpii fundamentali care a ținut 
acoperișul spiritualității noastre."  (Grigore Vieru 1935 – 2009) 
 
  "Iubiți-vă țara și nu vă învrăjbiți, nu vă dușmăniți! 
 Pentru că această minune a lui Dumnezeu, care este România, 
ar putea fi distrusă. Nu din afară, de dușmanii din afară, ci din 
interior." (Grigore Vieru 1935 – 2009) 
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14.- Grigore Vieru, vazut de aproape 
"Prin moarte, la Inviere și de aici în veșnicie ' 

 

  
Subsemnatul, și dna Raisa Vieru, 

soția poetului 
Grigore Vieru ( 1935-2009) Taina care 

ma apără 

 
  Mi-au trebuit câteva săptămâni spre a mă dezmeteci din 
șocul produs de moartea omului care a purtat în sine un neam 
întreg, Grigore Vieru. Am să folosesc cuvântul "moarte" numai 
pentru a exprima o stare, aceea prin care trupul s-a dat 
pământului din care s-a întrupat. Am zis o stare, deoarece 
călătoria omului între naștere și moarte, este o stare efemeră.    
Sfânta Scriptură vorbește de o a doua stare a locatarului 
vremelnic, Duhul Sfânt, în trup, care este starea veșniciei. În 
unul din cântecele sale, Grigore Vieru enunță două versuri de 
chintesență a credinței: „Lumea asta-i cum o vezi, iar cealaltă-i 
cum o crezi.” Adevăr absolut. Eu cred că marele poet, a văzut 
lumea în care a trăit și a comensurat-o în multitudinea 
dimensiunilor ei, cu neasemuitul său suflet. Astfel, prin tot ceea 
ce a creat și a lăsat în dar posterității, chiar de n-ar fi crezut în 
veșnicie, el însuși s-a plasat în veșnicie, stare pe care o 
măsoară doar eternitatea. În grabă de a exprima fiecare din 
sentimentele provocate de dispariția pământeana a omului 
Grigore Vieru, l-au numit poetul Grigore Vieru, care a 
încorporat și a lăsat prin creația sa, întregul univers de simțire 
al unui neam. Afirm acest lucru având câteva lucruri irefutabile. 
L-am cunoscut în ambele ipostaze. Ipostază de titan al culturii 
și deci al României și ca om. Chiar dacă Bădița Grigore, cum îi 
plăcea să-i spun în particular, nu prezenta diferența între cele 
două ipostaze, ca om se abandona în brațele preteniei auten-
tice. Atunci înțelegeai de unde își trag seva multitudinea de 
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calități pe care le avea. (poet, compozitor, literator pentru 
copii, autor de nenumărate aforisme, luptător neînfricat pentru 
drepturile neamului său, unionist împătimit, etc. Câteva 
împrejurări ne-au apropiat mult. A fost peste două luni 
oaspetele Americii. Atunci l-am cunoscut prima oară în 
imensitatea personalitățîi sale. Am locuit împreună două luni, 
am descins împreună în comunități româneșți. În Los Angeles, 
San Francisco, Sacramento, Las Vegas, San Diego, New York.  
Atunci am văzut că Grigore a fost asimilat ca un vechi prieten, 
cu care lumea se întâlnește după mulți ani. Atunci am înțeles 
că lumea îl percepe ca pe un purtător de cuvânt al idealurilor 
românilor de pretutindeni. Am văzut modestia fără puțință de a 
o exprima.. Această manieră a sa, conform căreia adevărul 
scripturistic este că cine se smerește se înalță, mi-a sugerat o 
definiție a altruismului- -omul acesta este fericit, numai în 
măsura în care își face semenii fericiți. Tot atunci am văzut 
ușurința cu care crează. Cum cuvântul izbucnește pur și simplu 
din sufletul său. Astfel a lăsat la Los Angeles un prinos 
Californiei.. Cântecul "Atâta-i de dulce", în cuvintele și acordule 
sale, îngemănează dragostea și dorul de țară, cu bucuria de-a fi 
oaspetele Americii. Ne-am văzut și am viețuit la Chișînău, la 
Iași, la București. Dar un alt argument al mărimii titanului, 
Grigore Vieru, l-am primit la Putna în 2004, când am stat 
împreună vreo două săptămâni. Că a fost primit cu onoruri, de 
oficialitățile Putnei și ale României, că a fost invitat pe scenă 
oficială, alături de președintele României, primul ministru A. 
Năstase și P.F. Patriarh Teoctist, împreună cu distinsa sa 
doamnă Raisa Vieru, mi s-a părut firesc. Dar când, ieșind pe 
ulițele satului, oamenii pe care nu-i bănuiam că au auzit de 
Grigore Vieru l-au oprit în drumm, l-au pipăit ca pe Mesia, i-au 
sărutat mâna, iau solicitat autografe pe palme, haine, șervețele 
și tot ce avea fiecare la îndemână, am înțeles până unde se 
întinde ecoul personalității marelui Vieru, purtătorul de idealuri, 
al unui întreg neam de pe cele două maluri ale Prutului.  Și a 
venit anul 2008. Fără un plan prestabilit, când am ajuns în 
România, primul lucru ce l-am făcut, l-am sunat pe bădița 
Grigore. Bucuros îmi spune, că peste câteva zile, merge la niște 
festivaluri de poezie și la Satu Mare, pentru a primi un titlu de 
Dr. Honoris Cauza și că mă invită să-l însoțesc. Primesc, fiind 
onorat și, la sfârșitul lui octombrie, mergem la un festival al 
poeziei pe malul Ozanei, la Vânători - Neamț. Organizatorul 
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întregului traseu, afost poetul și editorul Daniel Corbu, cu soția 
să - doamna Filomena Corbu și cu foarte tânărul vlăstar -
Casandra Corbu, o deja consacrată poetesă. Cu poetul și 
ziaristul Horia Zilieru, din Iași, cu directorul TVR Iași, Grigore 
Elisei. Organizare ireproșabilă și întâlniri cu elevii Seminarului 
Teologic Neamț, cu starețul Mănăstirii Neamț, Prea cuviosul 
Benedict, cu elevii școlii din Vânători, cu oficialitățile comunale, 
cu renumita biblioteca sătească, bibliotecar d-na Maria 
Cosofret, cu obștea comunei, prin d-na Adriana Petrariu, cu 
obștea comunei avându-l ca invitat pe talentatul interpret 
FUEGO,  cel care interpretează cântecele pe versurile și muzica 
lui Grigore Vieru. Cu escale la Vatra Dornei și la Sighetul 
Marmației, am ajuns la Satul Mare. Pe drum am mai avut o 
mostră de cum este perceput omul național, Grigore Vieru.. 
Într-o comună ne oprește un echipaj de doi polițiști, că șoferul 
ar fi depășit regimul de viteză. Noi cuminți în mașînă am 
așteptat ca poliția să-și facă datoria. După ce i-a fixat amendă 
(1,5 mil. ), polițistul și-a aruncat privirea în mașînă și a întrebat 
șoferul cu cine este? Spunând că este cu poetul Grigore Vieru, 
polițiștii au anulat raportul, iar poetul cu modestia și bunul simț 
arhicunoscute, a coborât și a traversat drumul, mulțumind 
polițiștilor. Pentru că sunt la episoade care conturează imensa 
popularitate a poetului, relatez: Într-un an nu ne-am putut 
întâlni, dar am stabilit să ne vedem în gara internațională 
Nicolina Iași, deoarece poetul călătorea de la Chișinău la 
București, cu trenul. Am întârziat puțin și când am ajuns, trenul 
nu plecase, dar grănicerii vamali nu m-au lăsat să întru pe 
peron. Spunând că am o întâlnire cu poetul, Grigore Vieru, 
grănicerii m-au și condus la compartimentul său și au mai 
întârziat plecarea cu câteva minute. Mă întorc la Satu Mare.   
Aici sub patronajul poetului Gh. Vulturescu, bădița Grigore 
împreună cu distinsa sa soție, Raisa, s-a bucurat de toate 
onorurile. În ziua de 24 octombrie 2008, într-o festivitate 
deosebită, în care mulți confrați interni și internaționali, au 
elogiat meritele incontestabile ale marelui poet, la edificiul 
cultural al neamului românesc, Grigore Vieru a primit premiul 
de poezie, POESIS, pe anul 2008. După masă, într-o întâlnire 
academică, poetul academician, Grigore Vieru a primit titlul de 
DOCTOR HONORIS CAUZA al Universității Vasile Goldiș din 
Arad. Nu vă obosesc cu ceremonialul clasic pentru astfel de 
evenimente, ci doar amintesc că, cuvântul de Laudatio a fost 
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rostit de Rectorul Universității și de academicianul Nicolaie 
Breban.. Cuvântul poetului a fost în nota pe care i-o 
cunoaștem. Nimic epatant. Simplu și profund, așa cum ii este 
întreaga personalitate. Acest moment, prin frumusețea și 
simplitatea lui, m-a întors cu gândul la anul 1990, când a fost 
ales membru de onoare al Academiei Române. După cuvântul 
de Laudatio, rostit de academician Zoe Dumitrescu Bușulenga, 
Grigore Vieru, cu o modestie și atitudine de heruvim, spune: 
Am vrut să ajung cioban la o stână din Carpați, dar Dumnezeu 
m-a învrednicit să ajung la Academia Română. După ce i s-a 
cântat Gaudeamus și melodia "Limba noastră", interpretată de 
soții Doina și Ion Aldea Teodorovici, a venit momentul 
felicitărilor. Sâmbătă 25 octombrie am plecat la un lung drum, 
Satu Mare - Iași. Cum însă compania lui Gr. Vieru este timp de 
aur, a trecut repede. La ora 1 din noapte am ajuns la Iași și 
încă am mai stat câteva ore la taifas în casa fam. Doina și Mihai 
Ciobanu. Pentru a doua zi, avem planificată o intalnire în satul 
Hermeziu, care se află la vreo 32 de km de Iași, locul de 
baștină al junimiștilor, Negruzzi. Vizita aceasta era dorită de 
peste 7 ani, dar mereu ceva o amâna. O doream nespus de 
mult, deoarece această întâlnire avea mai multe semnificații.  
Hermeziul este satul în care am văzut lumina zilei, este locul în 
care au trăit și creat C Negruzzi, Leon Negruzzi și nonagenarul 
Iacob Negruzzi. Aici în septembrie 1876 s-a născut prima 
femeie avocat din România, Ella Negruzzi. Prin valoarea lor 
negruzzeștii au adus în Hermeziu, toți junimiștii vremii, aici au 
avut loc nenumărate cenacluri și șezători literare, de la care n-
au lipsit Alecsandri, Kogălniceanu, V.Pogor cu pleiada lui de 
junimiști, trupele de la Teatrul Național din Iași, în frunte cu 
Matei Millo, și câți nu-i mai încape enumerarea. Iar cel mai 
important eveniment chemător a lui Gr. Vieru la Hermeziu a 
fost că școala din Hermeziu, ctitorie a negruzzeștilor, la 1875, 
Eminescu a vizitat-o, în calitate de inspector școlar. Dorința 
noastră împlinindu-se, obștea din Hermeziu, împreună cu mulți 
oameni de litere din Iași, l-a întâmpinat pe bardul din Pererata, 
aflată la vreo 25 de km mai la deal de Hermeziu, cu pâine și 
sare, din care, împreună cu doamna Raisa, soția sa, a gustat cu 
sfințenie. După un parastas pentru fii satului care s-au jertfit 
pentru apărarea Țării și Slavei Sfintei lui Dumnezeu Biserici, o 
întâlnire cu tinerele vlăstare ale școlii, care au recitat din 
creațiile marelui poet, și au cântat melodii compuse de el, ne-
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am întâlnit în sala parohială unde s-au schimbat impresii, s-au 
recitat versuri, ne-au ospătat cu bunătăți culinare, preparate de 
gospodinele Hermeziului. Bădița Grigore a pășit cu grijă pe 
ulițele satului spre a nu tulbura nenumărații pași ai junimiștilor.   
De la Hermeziu am revenit la Iași, unde în aceeași primitoare 
casă a Doinei și a lui Mihai Ciobanu, am depănat impresii din 
ghemul marelui poet. Atunci mi-a mărturisit bădița Grigore 
jurământul său făcut în 1991, pentru neamul său. Atunci au 
fost confruntări armate între moldoveni și transnistreni, soldate 
cu multe victime, când s-au împușcat frate pe frate. Jurământul 
său era: „Jur în fața lui Dumnezeu, să nu vâr cuțitul în inima 
fratelui român de peste Prut și să nu fac pe placul satanei care 
ne-a invrăjbit. Să lupt până la capătul vieții, pentru unirea cu 
Țara..” Mărturie acestui jurământ, îi închin și eu câteva versuri. 
Ultimele comori de desfătare în preajma poetului și omului 
Grigore Vieru, le-am trăit în 3 noiembrie 2008, în Chișinău, 
când după ore de confesiuni, mi-a făcut o mărturisire șocantă. 
Era extrem de mâhnit, scârbit, întristat, de mizeria unor 
mâzgălici, care în subsolul decăderii lor umane și morale, l-au 
admonestat în scris pe marele om, Gr. Vieru: „de când tot spui 
că mori și nu mai mori!??” De aceea i-am înțeles, mai adânc, 
versurile din Doina, scrisă înainte de moarte, în care cu un 
strigăt de disperare spune: 

Ajuns-am a umbla mereu 
În brațe cu mormântul meu 
Și nu știu unde să-l mai pun, 
Să am un somn mai lin, mai bun. 

          În anii în care l-am cunoscut, nu cred că era vreo 
ocazie, în care poetul să nu recite versurile închinate con-
fruntării cu moartea: „Eu nu am moarte cu ține nimic”. 
Cred, însă, că cele mai profetice versuri în care admonestează 
viclenia morții, sunt acestea: 

Pe ține moarte nu te mai salut. 
M-aștepți în drum vicleană ca o spână, 
Dar ai să-ți iei din mine ce e lut, 
Iar ce e foc, îți va scapă din mână. 

          Și așa a și fost. Trupul său s-a dat morții, iar sufletul 
său, prin tot ceea ce a lăsat posterității s-a dat veșniciei, 
veghind asupra neamului său, pe care l-a iubit din Grădina 
Tatălui Ceresc.  Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
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15.-  Chisinaul în Sarbatoare 
 

 
Grigore Vieru - Lacrima lui 

Eminescu 
 

       Miercuri, 14 oct. 2009, 
capitala Republicii Moldova, 
orașul Chișînău, și-a sărbătorit 
hramul, de Sfânta Cuvioasă 
Parascheva. După patru zile 
de dialog cultural între Iași și 
Chișinău, comemorand trece-
rea în veșnicie a marelui poet 
Grigore Vieru, prin organizarea 
primului festival internațional 
de poezie – Grigore Vieru, ne-
am îndreptat spre Chișinău.    
Am fost primiți cu o îmbrăți-
șare rece a unei toamne capri-
cioase, care într-o săptămână 
a evoluat de la 27 – 29 grade 
Celsisus la temperaturi sub 
zero grade, încât pe 15 oct. 

în județele Bistrița și Maramureș se schia pe o zăpadă de 40-80 
cm. 
          Căldura a venit însă de la inimile fraților basarabeni, 
care au organizat sărbătoarea ca pe o nuntă la scară națională, 
mirele fiind orașul Chișinău, iar mireasă ospitalitatea 
proverbială a locuitorilor. 
          De dimineață, la ora opt, oficialitățile au depus coroane 
de flori la statuia marelui domn, Ștefan cel Mare și Sfânt, care 
tronează în fața Parcului Clasicilor, cu fața spre Catedrala 
Bisericii Ortodoxe Moldave, binecuvântând cu crucea din mâna 
stânga pământul și oamenii locului, convins că omul întră în 
viață poposind în biserică și pășeșete pe treptele spre cer, prin 
ușa bisericii. Imediat după această cinstire a aceluia ce s-a 
luptat cu năvălitorii din cele patru vânturi, apărând trupul 
Moldovei, lumea s-a îndreptat să se întâlnească cu Dumnezeu 
în Marea Catedrală. 
          Slujba a fost oficiată de Înalt Preasfințitul Mitrolpolit al 
Basarabiei, Părintele Vladimir, cu un sobor de preoți, 
răspunsurile liturgice fiind date de un cor ale cărui voci îl 
apropiau pe om mai mult de misterul ceresc. Mulțime de 
credincioși a umplut biserica și mulți au rămas pe afară, biruind 
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frigul cu căldură sufletelor lor. Slujba a fost radio difuzată și 
televizată. După sfânta liturghie, soborul preoțesc a ieșit afară, 
unde în dangăt de clopot și sunet de toacă a înconjurat de 
patru ori Catedrala, la fiecare înconjur citindu-se câte o 
pericopa Evanghelică. Apoi s-a oficiat un Te-Deum pentru cei 
mulți care au plecat la Domnul înaintea noastră, suportând 
persecuțiile acelora care au năvălit peste Basarabia, pământul 
lor nemaiîncăpându-i. I.P.S Vladimir a ținut un scurt cuvânt de 
învățătură, îndemnând credincioșii la pace, înțelegere, tole-
ranță, unitate de suflet și simțire.  
  În total consens cu Preasfințitul, primarul orașului 
Chișinău, domnul Dorin Chirtoacă, a rostit un cuvânt 
îndemnând populația să sprijine instalarea unei democrații 
reale în Basarabia. După un scurt program artistic – patriotic, 
în prezența celor două personalități, lumea s-a îndreptat spre 
Bulevardul Ștefan cel Mare, pe care încă de cu noapte s-a 
pregătit de marea nuntă a orașului. Toate standurile, ospătă-
riile ad-hoc, corturi familiale, au reflectat belșugul unei toamne 
bogate. Fiecare a adus cu sine ceva specific ospitalierului neam 
basarabean, încât trecătorul era atras de bogăția preparatelor 
culinare, de aspectul și aromele apetisante. Ca să folosesc un 
cuvânt moștenit de la turci, care semnifică un chef cu lăutari, 
cu consum de mâncăruri, băuturi și bună dispoziție toate duse 
peste limite, până târziu în noapte, pe Bulevardul Ștefan cel 
Mare s-a consumat un zaiafet. Pe acest fond, spectacolele au 
constituit o adevărată revărsare de ritmuri, cântece, dansuri, 
glume, încât, sonor, se interfereau în eter și nu știai la care să 
te oprești, toate fiind atrăgătoare prin specificul lor. Două 
lucruri m-au impresionat în mod special: iureșul dansurilor 
populare, cu costumele naționale de o încărcătură stilistică 
excepțională, care este una din trăsăturile fundamentale ale 
identității de neam; și mesajul cântecelor interpretate, fie că 
erau de muzică populară, ușoară, romanțe,.. etc. 
  Fiecare vers se constituia într-un îndemn la omenie, 
frațietate, iubirea aproapelui, iubirea pământului strămoșesc.   
Din goana interpreților am cules câteva versuri semnificative: 

Lume, dragă lume, 
Bogăția cea mai mare 
E pe lume omenia, 
Dar acum în astă lume 
Mai presus e banul. 
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Oricâți bani tu ai în pungă, 
Ei nici când n-or să-ți ajungă. 
Nu căta prin buzunare, 
Omenirea preț nu are. 
........................ 
Vin aici oameni frumoși, 
Vouă vă-nchin bucuroși 
De nu mă credeți pe mine, 
Mândruța știe mai bine. 
....................................... 
Cântă, cântă lăutare, 
Să întindem hora mare! 
Tot așa pe loc, pe loc 
Să iasă din talpă foc! 
Tot așa la zile mari 
Pentru oameni gospodari! 

  
S-au melodii șăgalnice cu aluzii spumoase, dar nu vulgare. 
  

Cât sunt fete frumușele 
Cu ochii ca două stele, 
Și de-i omul în putere 
Ochii văd, inima cere. 
Iar când pofta lor nu trece 
Îi mai ud cu apă rece. 

  
          Ce diferență între urechile care vibrează la pornografia 
manelelor noastre și această cultură populară sănătoasă, care 
îți înnobilează sufletul când o asculți, fie că ești copil, adult sau 
de vârstă înaintată. Adnotările pe marginea acestor manifestări 
sunt mult mai multe, dar doresc să închei cu câteva cuvinte cu 
care ar fi trebuit să încep. 
          Celui care vorbește sau scrie despre Basarabia îi 
recomand întâi să o vadă la ea acasă, să o comensureze cu 
măsuri juste, să privească fără preconceptie, să comunice cu 
mult prea răbdătorii, toleranții și ospitalierii locuitori ai pămân-
tului numit Basarabia, încă de la anul 1340. 
          În multe ocazii am auzit cuvântul sărăcie, chiar din gura 
unor basarabeni. Sărăcie cu ce termen de referință???. Eu, în 
trei zile nu am văzut în tot orașul și pe traseu numai mașini 
(autoturisme, microbuze, autobuze), din cele mai bune mărci 
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occidentale. Am văzut doar o Lada și un Moscvich. Colonii de 
vile, un urbanism al orașului de nivel european, foarte multe 
construcții în desfășurare. 
          Am văzut la festivități, la piață, în autogări, pe stradă, o 
lume de o eleganță peste nivelul occidental, care pune în 
valoare frumusețea unui neam dăruit de Dumnezeu cu calități 
fizice din belșug. Iar acolo unde natura a făcut erori, 
vestimentația corectează minusurile. Ceea ce trebuie să 
împlinească frații de peste Prut, este să spijine și să crească 
acest copil care abia s-a născut, democrația autentică, prin 
care va capăta libertăți pe plan intern și o primire frățească în 
familia țărilor dezvoltate. Grenada aruncată în mulțime la 
concertul serii, este o provocare care îndeamnă la unitate și la 
stârpirea buruienilor otrăvite din glia Basarabiei - Ion Anton, 
Consiliul Mondial Român, Los Angeles – via Iași) 

  
16.- In Memoriam  Grigore Vieru 

(Cinstire prin neuitare) 
 

  În 14 Februarie 2011 poetul Grigore Vieru împlinește 76 
de ani de la naștere, iar în 18 Ianuarie 2011 a împlinit doi ani 
de când a pășit în veșnicie. 
 

 

        În asemenea momente 
se cuvine să-i reîmprospătăm 
memoria consemnând că ma-
rele poet este viu în memoria 
universală, a autorităților ro-
mâne și basarabene, cât și a 
unui segment covârșitor al 
populației de pe cele două 
maluri ale Prutului, pentru ale 
căror idealuri a luptat și ale 

căror bucurii și suferințe le-a cântat. 
          Între 10 și 13 octombrie 2010 s-a desfășurat a doua 
ediție a Festivalului Internațional de poezie Grigore Vieru. Două 
zile au fost dedicate orașului Iași, oraș în care, la 38 de ani, 
poetul a călcat pentru prima dată pe râvnitul pământ românesc 
și căruia i-a dedicat o parte din opera sa. Alte două zile au fost 
preluate de Chișinău, orașul frate și vecin al Iașului, în care 
poetul a trăit și a creat. Cu sprijinul Primăriei Iași și al Primăriei 
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Chișinău, cu participarea consistentă a primarului Iașului 
Gheorghe Nechita și a primarului Chișinăului Dorin Chirtoacă s-
au desfășurat manifestările cinstirii memoriei marelui poet. Au 
luat parte Asociația Culturală Feed Back - Iași, Uniunea 
Scriitorilor din Republica Moldova, Muzeul Literaturii din Iași, 
Editura Princeps din Iași.  
  Amfitrion pe tot parcusul celor patru zile a fost distinsa 
familie Filomena și Daniel Corbu. Au participat 65 de invitați din 
România, Basarabia, Italia, Bulgaria, Ucraina, America. La 
Chișinău ne-a onorat cu prezența însuși Președintele Modovei 
Mihai Ghimpu, Viceprim-ministru Ioan Negrei, Ministrul Culturii 
Boris Focșa.  
  Gazdă la Uniunea Scriitorilor ne-a fost Academicianul 
Mihai Cimpoi, un foarte apropiat al lui Grigore Vieru. Programul 
celor patru zile a cuprins recitaluri din creația lui Grigore Vieru, 
spectacole de muzică și poezie, spectacole teatrale, alocuțiuni 
și conferințe. Am subliniat, în cuvântul meu de la Universitatea 
Ion Creangă, inițiativa Consiliului Mondial Român de amplasare 
a statuii marelui poet în Parcul Copou de la Iași. S-a mai 
desfășurat concursul de poezie Grigore Vieru, lansări de carte, 
încheindu-se cu gala premiilor. La Iași a avut loc o întâlnire cu 
toți participanții la sediul Primăriei, în Castelul Roznovanu, 
continuând cu un Te-Deum în memoria marelui dispărut la 
statuia din Panteonul Clasicilor - din Copou. La Chișinău au fost 
două întâlniri la Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova. În 
Parcul Central la statuia poetului, la Teatru în Sala cu orgă, 
unde a participat și Președintele Republicii Moldova, Mihai 
Ghimpu și la Universitatea Ion Creangă, care a fost Institutul 
Pedagogic, acolo unde Grigore Vieru a învățat buchia de dascăl.   
Aula în care a învățat Grigore Vieru a primit numele de „Aula 
Grigore Vieru”. În această Aulă, cu peste 300 de studenți, au 
avut loc schimburi de impresii între Conferențiari și studenți. S-
au menționat statuile care omagiază pe marele dispărut de la 
Iași, Alba Iulia, Bălți, Chișinău, eternizându-l pe omul care a 
fost academician, poet, prozator, compozitor, spre a aminti 
viitorimii valorile trecutului nostru. O emoționantă întâlnire a 
fost și la mormântul poetului din Cimitirul Central unde s-a 
oficiat un Te-Deum în prezența soției poetului, Doamna Raisa 
Vieru și a fiului Călin Vieru. 
  S-au depus jerbe și coroane de flori, urmând ca în câteva 
luni să se amplaseze un grup statuar cu figura marelui poet. 
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Deasemenea s-a amplasat un basorelief cu figura poetului pe 
peretele blocului în care a viețuit și a creat. Întrucât în timpul 
vieții cât și după, marele poet nu a avut numai prieteni, 
consemnez câteva versuri în replică pentru detractori. 
  

17.- Apel - pentru bustul "Grigore Vieru" 
Românii de pretutindeni pot dona pentru realizarea unui bust al 

lui Grigore Vieru, în Cișmigiu... 
  
  Într-o perioadă în care valorile tradiţionale şi culturale 
româneşti, sunt minimalizate şi supuse unui atac continuu, s-a 
constituit un grup de initiaţivă, care şi-a propus să realizeze şi 
să doneze Municipiului Bucureşti, bustul lui Grigore Vieru 
pentru a fi instalat acolo unde îi este locul, alături de ceilalţi 
scriitori români din micul Panteon al Literaturii Românilor aflat 
în Cişmigiu. Basarabeanul Grigore Vieru, poetul naţional al 
tuturor românilor este un simbol al rezistenţei şi continuităţii 
prin cultură a spiritului românesc în spaţiul unic şi unitar al 
poporului nostru de pe cele două maluri ale Prutului. Moartea 
sa ne-a lăsat cu sufletul cernit şi cu lacrimi în ochi, rugându-ne 
pentru odihna Martirului pentru românism, dar în acelaşi timp 
ne-a determinat să-i preluăm crezul şi să-i continuăm lupta 
pentru propăşirea într-o singură Românie pe care s-o lăsăm 
unită urmaşilor noştri. 
 

 

    Dumnezeu şi Grigore Vieru, şi 
minţile luminate, şi toţi Eroii 
Neamului sunt şi speranţa, şi 
călăuzitorii şi Sfinţii noştri pro-
tectori pe drumul spinos şi greu 
al renaşterii româneşti, care este 
idealul suprem al oricărui român.       
.     Ridicarea bustului lui Grigore 
Vieru în Panteonul Literaturii 
Române nu poate fi o operă sin-
gulară, este doar un nou început 
de cinstire a valorilor noastre 
sprituale.  

  Bustul va fi selectat şi premiat în urma unui concurs la 
care sunt chemaţi sculptorii din întreg spaţiul românesc. 
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  Românii de pretutindeni care cinstesc aceste valori 
perene româneşti sunt îndemnaţi să doneze o sumă chiar şi 
simbolică pentru constituirea fondului de premiere care va 
răsplăti cea mai reuşită operă. 
  Comitetul de iniţiativă: Pr. Constantin Alecse, Popescu 
Mircea, Neculai Popa, Ion Anton, Mihai Nicolae, Radu Luchian, 
Virgil Ciucă, Mihai Stan, Bechiş Vasile, Fundația Națională 
pentru Românii de Pretutindeni. 
Pentru SUA donaţiile se pot face la: Romanian World Council 
363 N Palm Ave Rialto, CA 92376 sau: Washington Mutual 
Bank, FA Rialto Financial Center 1295 101 Foothill Blvd 
Rialto, CA 92376 Bank Account: 3083948263  
Pentru România şi Europa donaţiile se pot face la: 
Banca Transilvania, sucursala Bucureşti, Piaţa Chibrit 
Str. Calea Griviţei Nr. 395, sector 1 
cod client 859628, cont bancar 25110000486859628 
cod IBAN RO47 BTRL 0450 120C 8596 28XX 

Stire preluata de Romanian Global News 
  

Bădiță Grigore, încotro ai plecat! 
 
Bădiță Grigore, încotro ai plecat, 
Spre ce liman al creației divine? 
Oare știi câtă jale în urmă ai lăsat? 
Oare știi cât de tare îmi este dor de tine? 
 
Sigur că și acolo militezi frenetic, 
Alături de confrații tăi martiri, 
Că ați plătit cu viața abuzul nemernic, 
Al nepoftiților țării musafiri. 
 
Sigur că și acolo, vei milita mereu, 
Să-ți împlinești visul Marea Unire, 
Și ruga-ți curată primită de Dumnezeu, 
Va lumina România cu marea-I iubire! 
 
Bădiță Grigore, încotro ai plecat, 
Spre ce liman al creației divine? 
Oare știi câtă jale în urmă ai lăsat? 
Oare știi cât de tare îmi este dor de tine? 
    Mircea Iordache 
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18.- Poeta si scriitoarea Elena Calugaru Baciu 

 

       In perioada 10 Martie-15 
Aprilie 2004 ne-a vizitat prolifica 
autoare de proza scurta (roma-
ne) și simțite versuri, ambele 
creații literare izvorâte dintr-un 
ales suflet dar și dintr-o bogată 
salbă de călătorii pe toate meri-
dianele globului. Din Thailanda în 
Maroc; din India în America, fără 
însă a nu-și cunoaște fiecare 
metru pătrat de pământ a țării 
de poveste din spațiul carpatin, 
care e ROMÂNIA - patria noastră. 

 Mă folosesc de două prezentări autorizate, pentru a-mi 
susține afirmațiile: în postfața dedicată volumului "GLOSSE", 
Prof. universitar dr. Valeriu Filimon spune că "Poezia Elenei 
Călugăru Baciu are un capăt ca un curcubeu, înmuiat în plastica 
imaginii din tradiția clasicului, a lui Horațiu și lucida notație, 
lipsită de flori verbale, ca o stâncă înverșunată de vânturi. 
Lăsăm cititorului libertatea de a face propriile-i demersuri 
privind detaliile lecturii." 
  Iar despre proza sa, Prof. dr. Th. Damian de la New 
York, scrie: "Sunt tentat de două lucruri: să încep o discuție 
teologică pe temele principale ale cărții, sau să dau cât mai 
multe citate din ea pentru a fi sigur că cei ce nu au șansa să o 
cumpere, cel puțin să aibă o mică posibilitate de a-și face o 
idee despre ea.   Nu voi face nici una nici alta. Voi lăsa duhul 
cărții să-și croiască destinul în cultura română." 
  Aprecierile de mai sus sunt extrase din DICȚIONARUL: 
"Personalități române și faptele lor" - ediția 2003, care 
dicționar cuprinde și personalitatea Elenei Călugăru Baciu. 
  Ocazii de a o întâlni au fost mai multe, când autoarea a 
făcut cinci lansări de carte, patru de proză scurtă, și un volum 
bilingv de poezie (română-engleză) toate oferindu-vă și 
posibilitatea de a vă îmbogăți colecția de carte, cumpărând în 
momentele de prezentare. 
Titlurile celor cinci lansări de carte sunt: 
- Grădinile lui Sebastian - proze scurte 
- Din nou Cain - roman 
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- Jocul țipătului - proze scurte 
- Ambarcațiunea Arca - roman 
- Glose - versuri bilingve 
  Întâlnirile cu cititorii au avut loc în 5 locații diferite în 
Sudul Californiei, astfel: 
  13 Martie 2004-RIALTO 

20 Martie 2004-Consulatul General al ROMANIEI- 11766 
Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 

27 Martie 2004-LA HABRA 
28 Martie 2004-VERDUGO-Parohia Sf.Treime 
04 Aprilie 2004-San Diego- Inaltarea Sfintei Cruci. -3703 

Central Ave., San Diego, CA., 90125 
  Înaintea sosirii sale în America, ELENA CĂLUGĂRU BACIU 
a făcut o avanpremieră prin paginile Revistei Clipa cu două 
articole pline de temperament: "Întâlnire spirituală, este vorba 
de o întâlnire la CHIȘINĂU cu Acad. poet Grigore Vieru, cu 
Acad. Mihai Cimpoi și cu alte multe personalități culturale, iar 
cu ocazia aniversării zilei de naștere a Marelui EMINESCU, a 
scris un interesant articol filosofic  - "Trăiri catilinare". 
Și alte informații de detaliu au fost publicate în REVISTA CLIPA. 

(A consemnat Ion Anton) 
 

„Se spune că poezia este sufletul și viața noastră. 
Societatea bună scoate la lumină poeții cei mai buni, 
Ei ajung, prin cuvânt, întreaga lume s-o cucerească. 
Ziua Internațională a Poeziei, 21 martie, are cununi. 
Să nu uităm niciodată pe geniul poeziei românești, 
Pe Eminescu, care-i recunoscut de oricare român, 
Alături de el stă Alecsandri, Blaga, cât și alți celești, 
..Mulți mari poeți, pe care nu am loc aici să îi adun. 

 
Sunt doar trei ființe în lume demne de tot respectul: 
Preotul care cunoaște,  soldatul care ucide, obligat, 
Dar mai presus de toți e cel care crează, este poetul, 
Poetul e pentru toți și pentru toate, slugă și împărat. 
Omule bun, citește poeziile venite în întâmpinare, 
Ele-s esențe de înțelepciune, vizând de bine și rău, 
Veți găsi în ele lumini, rugăciuni, și marea chemare 
Pentru schimbare în bine, cu credință în Dumnezeu!” 
     Mircea Iordache 
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19.- Lansare de Carte - Aripa Frîntă (2004) 
de Elena Călugăru Baciu 

Iubiţi credincioşi, şi onorată audienţă, 
(din cuvântarea părintelui Constantin Alecse) 

 

 

  Suntem binecuvântaţi astăzi, 
duminică 28 Martie 2004, în 
cadrul festivităţilor de aniver-
sare a Unirii Basarabiei cu 
Patria Mamă (înfăptuită la 27 
martie 1918), să salutăm 
prezenţa în mijlocul comuni-
tăţii, din cadrul parohiei Sfânta 
Treime din Los Angeles, Cali-
fornia, pe binecunoscuta scri-
itoare, poetă Elena Călugăru - 
Baciu, autoarea recent –publi-
catului roman „Aripa Frîntă”, 
care a văzut lumina tiparului 

în editura „Amurg Sentimental”,  din Bucureşti, România, la 
începutul primăverii anului 2004.  
  „Aripa Frîntă”, este ultima ei lucrare, în rânduială 
cronologică, însă pivotală în ierarhia valorică literară,  din seria 
pentateuhală a cărţilor pe care poeta scriitoare Elena Călugăru-
Baciu le va  promova şi în afara graniţelor României, în rândul 
iubitorilor de literatură română, şi anume: „Jocul Ţipătului” , 
2002, „Din Nou Cain”, 2003,  „Grădinile lui Sebastian”, 2004 
(prima ediţie apărută în 1999), „Poezii/Poems”, volum bi-
lingual, 2004,  şi – bineînţeles, lucrarea de referinţă „Aripa 
Frîntă”). 
        Menţionez doar, în treacăt, faptul că în anul 2000, poetei 
Elena Călugăru-Baciu i-a apărut, în aceeaşi editură, încă un 
volum de poezii, „Glose”, cu o postfaţă a criticului literar, prof. 
univ. dr. Valeriu Filimon. 
…………… 
  Prezentarea personalităţii, şi a lucrării literare, a înaltului 
nostru oaspete, o vom face astăzi, în cele ce urmează, 
începând cu prezentarea  lucrării de referinţă, “cartea de 
căpătâi” (deocamdată până acum, zic eu), „Aripa 
Frîntă”,  deşi  autoarea, în epilogul lucrării ne ameninţă cate-
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goric: ”Nu voi muri niciodată, şi niciodată cartea aceasta nu se 
va sfârşi!!!” 
  Dicţionarul „Personalităţi Române şi faptele lor 1950-
2000”, apărut sub îngrijirea domnului Constantin Toni Dârţu, 
Iaşi, 2003, pp. 71-78, ne dezvăluie, după potenţa condeiului, şi 
a spaţiului limitat alocat, coordonate principale din viaţa şi 
activitatea literară a poetei-scriitoare, Elena Călugăru Baciu, şi 
succinte aprecieri, venite din partea unor personalităţi ale 
culturii româneşti-universale, surse ale muzei transcendentale 
şi maestre ale condeiului, cu vocaţie nemuritoare, la adresa 
vieţii şi operei domniei sale.  Între acestea enumerăm pe: 
Victoria Milescu, Ion Câmpeanu, Theodor Damian, Valeriu 
Filimon, Augustin Macarie, Ion Machidon, şi alţii. 

Şi, fiindcă am făcut referinţă la Ion Machidon, iată un 
paragraf din post-prezentarea sa la romanul „Din Nou Cain”, 
Bucureşti 2003: „Elena Călugăru Baciu este, de fapt, o 
prozatoare formată, care ştie cum, şi de unde să-şi aleagă 
subiectele, pentru ca, în cele din urmă, să le dezvolte cu 
interes, folosindu-se de cele mai ghiduşe expresii, încât să 
stârnească curiozitatea cititorului…” 
……………  
  Pentru cititorul obişnuit, romanul „Aripa Frîntă”, poate fi 
considerat un „Jurnal de călătorie” început în „Okeamos 
Potamos” (apa Dunării), derulându-se adesea pe coline 
esoterice, înstrăinate şi neînţelese, alteori reale şi empirice, 
Atlanticul (p.21), Marea Egee, Tigrul şi Eufratul, Tamisa, 
Dunărea şi Prutul, adesea ţinuturi mai puţin cunoscute 
muritorului de rând, şi spiritului strămoşesc  (Turcia, Siria, Irak 
şi Iran), călătorind, apoi prin nenumărate alte sfere, culturi şi 
civilizaţii, întorcându-se, în fine, pe meleagurile neamurilor „de 
la Piatra Roşie, şi cele de pe muntele Ursu, cu turme de oi, cu 
coada groasă şi lapte bun” ), p.221. 
  Degresez de la subiect, menţionând doar pentru cei 
neavizaţi, ca fiind îndeobşte cunoscut faptul că înainte de a 
cumpăra, sau a citi o carte, cumpărătorul/cititorul mai întâi o 
„frunzăreşte”…,  adică trece peste „tabla de materii”, conţinut, 
prefaţă, eventual “postfaţă”, viaţa şi opera autorului/autoarei, 
apreciind din capul locului dacă se merită să-şi “investească 
timpul preţios” într-o astfel de lucrare. 
  Oferindu-ne lucrarea, cu dedicaţia: „mulţumim pentru 
lecţiile de religie, în asentimentul cărora este scrisă şi cartea 
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mea, deşi ea se opreşte la limita dintre Zalmoxe şi Iisus, la 
daci...”, scriitoarea dovedeşte din plin faptul că este nu numai o 
mânuitoare dibace a condeiului, manifestând prin scris, 
exteriorizarea, dacă se poate vorbi astfel, a „labirintului 
interior”, a profundelor sale cunoştinţe în multiple şi variate 
domenii: istorie, geografie, literatură, filozofie, religie, etc., dar 
este şi o adevărată trăitoare a convingerilor şi simţămintelor 
sale duhovniceşti, cărora le oferă o interpretare pragmatică. 
  Apărută în editura „Amurg Sentimental”, din București, 
România, la care scriitoarea-poeta Elena Călugăru Baciu este 
redactor începând cu anul 1999 (vezi, Dicționarul), „Aripa 
Frîntă” – „este doar un moment, ea rămâne etern Aripă”, se 
confesează prof. univ. dr. Noemi Bomher, autoarea postfeţei, 
sugestiv intitulată „Tradiţia Frântă”, accentuând trei obsesii ale 
lucrării: Oglinda, Călătoria şi Iubirea. 

Mărturisesc sincer că „obsesiile lucrării”: Oglinda, 
Călătoria şi Iubirea, subliniate în postfaţa volumului, m-au 
frapat, de aceea, doresc să aflu cele mai adânci coordonate ale 
spiritualităţii româneşti în concernul ortodoxiei universale. 
 
Oglinda 
  
  Apostolul neamurilor spune: „Acum văd ca în oglindă, ca 
şi în ghicitură, însă atunci voi vedea faţă către faţă”. 
In interpretarea autoarei, „Oglinda reprezintă ochiul lui 
Dumnezeu”, sunt sigur că ne referim la „ochiul proniator”, care, 
încă din lumea aceasta, îl înţelegem drept o manifestare, după 
puterea noastră de înţelegere, a eternităţii paradigmale, după 
cum ne vorbeşte şi autorul epistolelor Pauline, Sfântului Apostol 
Pavel, ce zice: „acum vedem ca şi în ghicitură, în oglindă…”, 
adevărata oglindă, fiind însuşi Domnul Hristos, dezlegătorul 
tuturor misterelor, ieri, astăzi şi ÎN VEAC!. 
 
Călătoria 
  
  Ca şi în romanul „Din Nou Cain”, în „Aripa Frîntă” 
predomină antiteza: materia, cu valenţele ei; tainicul (Duhul 
Sfânt), cu Absolutul Lui, cu starea lui harică; muritorul, şi 
greutatea lui, veşnicul cu aripile lui neînfrânte; întunericul, cu 
gheena lui, şi lumina Creatorului, în care se regăseşte puritatea 
pierdută de Adam prin cădere. 
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  Un fir roşu leagă întreaga lucrare, făcând-o un tot unitar, 
până ce îl poartă pe căutătorul cititor, care nu poate lăsa 
lucrarea din mână până ce nu o termină de citit, spre o singură 
concluzie, spiritul prevalează materia, iar veşnicul preva-
lează  efemerul. 
 
Dragoste / Timp / Dragoste 
  
  În „Aripa Frîntă” se poate identifica cu uşurinţă, 
îndreptarul dintr-una din lucrările de căpătâi a actualului 
Mitropolit al Moldovei, IPS Sa dr. Daniel Ciobotea: „Timpul şi 
valoarea lui în Ortodoxie (mântuire)”, jocul transformării 
timpului în spaţiu, şi al spaţiului în timp. Relaţia omului cu 
Dumnezeu (eternitatea) se manifestă în chipul dragostei, chiar 
dacă dragostea nu este motivul central al romanului. 
  În timp, energiile divine se revarsă, curg, lucrează, 
izvorăsc din sursă şi se precipită, fără intermediari şi justificări 
logice, inundă, ameninţă - fără permisiune şi pudoare 
intelectuală – către albia primitorului, cu un singur scop, 
vindecare efemeră şi veşnică a eului pământean-divin, spre o 
reînviere cosmică, şi o recunoaştere a adevărului sublim, şi   a 
vieţii Christice - (divinitatea trinitară, mărturisită şi 
nedespărţită), translatată într-o creştere, din slavă în slavă, a 
chipului uman, desăvârşit în divinitate, potrivit interpretării 
pauline. 
  Verbal, autoarea accentuează faptul că „Aripa Frîntă” se 
doreşte a fi „Cartea Neamului”, aşa după cum (citez):  „D-
voastră doriţi să zidiţi o Catedrală Românească pe Coasta 
Pacificului”, tot aşa şi eu, consider, cartea Aripa Frîntă, este, şi 
va rămâne o Carte a Neamului. 
  Autoarea lucrării este urmărită de un profund patriotism, 
în decursul întregii lucrări, fără a face mare caz de aceasta: 
„când vorbim despre Ţara noastră, ni se aminteşte de Nadia 
Comăneci, Gheorghe Zanfir, Hagi...” (p. 89), vădit şi mai 
vârtos, în crezământul său: „La început… referindu-se la eve-
nimentele legate de invazia ruşilor în Cehoslovacia,  1968, …se 
părea să vină soarele şi pe strada noastră” (p.91).  Sunt 
convins că soarele, la care se referă aici autoarea, este Hristos 
Domnul - Soarele Dreptăţii. 
  Autoarea trădează, adesea involuntar, creşterea şi 
trăirea ei, adânc creştinească (ortodoxă), aşa cum a moştenit-o 
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din moşi strămoşi, prin afirmaţii de genul „sălaşul lui Eros (zeul 
dragostei), este peste tot în fiinţa umană”, care - în 
interpretare Ortodoxă înseamnă că -  bărbatul şi femeia prin 
dragoste poate procrea, potrivit Sfintei Scripturi: „De aceea va 
lăsa bărbatul pe tatăl şi pe mama sa şi, se va lipi de femeia sa, 
şi vor fi amândoi un trup…”. 
  Concluzia răspicată a prof. Noemi Bomher, referitoare la 
valenţele „rostului dragostei”, în lucrarea de faţă, este, pe cât 
de succintă, pe atât de convingătoare: „Rezultatul Dragostei 
este, tocmai rezultatul existenţei, - dragostea adevărată 
înseamnă înţelepciune interioară”, sau după cum glăsuieşte 
psalmistul: „frica de Dumnezeu, este începutul înţelepciunii”, 
temei sacru al Tainei Căsătoriei, unirea în Hristos, în legătura 
duhovnicească a umanului cu divinul. 
  Partea finală a lucrării, urmează a se scrie „trăirea de-a 
pururea întru Hristos”. După afirmaţiile autoarei cărții Aripa 
Frîntă: „nu voi muri niciodată, şi niciodată cartea aceasta nu se 
va sfârşi!!!” 
  Şi bine face… în eternitate, acolo în CERURI, vom avea 
destule de citit.  Să-ncepem însă de pe acum. 
  În încheierea prezentării, poeta a adresat, mai întâi, un 
cuvânt de suflet participanţilor, a mulţumit tuturor celor care 
au invitat-o, şi i-au sponsorizat vizita în Statele Unite, apoi a 
recitat câteva poezii din creaţiile personale. 
                  O zi înălţătoare, şi cu adevărat binecuvântată. 
  

„Una e Dumnezeirea, compusă din trei Persoane, 
Unică-I este menirea, e atotcuprinzătroare, 
Ea a venit înainte de-a sosi eternitatea, 
Să luăm bine aminte, Ea este Divinitatea! 
Creația, mântuirea și spiritul, dau veșmânt 
Pentru tot ce omenirea, are-n crez și-n legământ. 
Ziua-n care Duhul Sfânt, a pogorât pe pământ 
E al Sfintei Treimi cânt, o primim sărbătorind. 
Rugăm Prea Sfânta Treime, să ne miluiască 
Înălțându-I rugăciune, de rău să ne păzească, 
Oriunde am fi pe lume, cu mana Sa cerească, 
Să ne-aducă fapte bune și să ne mântuiască!” 
 

     Mircea Iordache 
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      20.- Imn "Sfintei Treimi" 
        de Elena Călugăru Baciu 
  

 
  
Un imn luminii să-nchinăm 
Corolei începutului de vară 
Anunță îngerul de seară: 
Să ne-adunăm! Să ne-adunăm! 
 
La Biserica noastră "Sfânta Treime"! 
Să se audă clopotul în românime! 
E hramul bisericii noastre Stăpâne 
În cugetul fiecăruia dintre noi 
 
Să se audă imnul închinat lui Dumnezeu! 
Sub bolta lucrată din lemnul de-acasă 
Veniți să ne închinăm Tatălui, Fiului și Sfântului Duh 
Ce ne aduc împărtășania sub catapeteasmă! 
 
E ziua de suflet a ortodoxiei noastre 
Adusă de peste mări și țări cu tărie 
Și lacrima-ndurată în vreme de sclavie 
Comunistă, negare a sufletului întru credinţa 
Părinților, salvată sub veacuri. 
 

Sursa: www.biserica.org 
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21.-  Despre "Romanul Planetar" al lui Lucian Hetco 
  Domnul Artur Silvestri se întreabă ce ar putea fi românul 

planetar ca urmare a scrierii domnului Lucian Hetco. Oare 
există un "român din toată lumea"?. 

 

 

       Cartea domnului Lucian 
Hetco vine într-un moment 
când granițele României sunt 
deschise. După zeci de ani de 
mers numai în cercul cons-
truirii socialismului, românul 
"pasăre" vrea să zboare pen-
tru a vedea lumea sau poate 
vrea să se așeze într-un loc 
unde ar câștiga mai bine, sau 
unde și-ar expune cunoștin-
tele, talentele.  
    Este o lume liberă, uneori 
cu vize, mai greu sau mai ușor 
de obținut, dar liberă.  

  Românii care au plecat înainte de 1989 au avut un regim 
special, l-am putea numi cel politic, cei ce au fost persecutați 
din punct de vedere politic. 
  Un element al gratuității sau al grației divine mi-a oferit 
prilejul de a călători pe banii mei obținuți din munca de 
traducător, executată pe șantierul de la Banias, Siria, 
cunoscând în drumurile mele mulți români plecați din România, 
fie imediat după război, fie, cei mai mulți, în timpul așa zisei 
societăți comuniste. Lucrarea domnului Lucian Hetco are 
meritul de a fi o lucrare de prevenire a generațiilor tinere în 
privința pierderii limbii materne. Cu toată aprecierea și 
dragostea mea pentru lucrarea domnului Lucian Hetco vreau să 
spun încă o dată, ca și alții înaintea mea că „românul are șapte 
vieti”. Dacă fiecare generație are câte sapte vieți, iată că 
ajungem la vorba strămoșilor "Suntem nemuritori!" Suntem în 
veșnicie cu propria noastră limbă și religie. 
    Si acum am să exemplific vorbele mele: În anul 2004, 
prin grația divină, cu sprijinul acordat de poetul si ziaristul 
român de la "Clipa" Ion Anton și al doamnei Anica Sighișoreanu 
am avut la Los Angeles timp de cinci săptămâni lansare de 
carte (cinci titluri de carte, proză și poezie). Aici am cunoscut 
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români plecați înainte de Revoluție (pentru că eu cred că a fost 
revoluția tinerilor care au suferit de frig, de foame, de 
"nelibertete" și care au fost împușcați cu "perversitate". Atenție 
părinți și bunici!) dar și după revoluție. Toți românii pe care i-
am cunoscut sunt adunați în jurul bisericilor ortodoxe pentru că 
biserica noastră ortodoxă funcționează cu slujba ținută în limba 
română, dar uneori și dublată în limba engleză La Holy Trinity 
Romanian Ortodox din Verdugo Road. Părintele paroh 
Constantin Alecse ține lecții de religie numai în limba română, 
pentru că participanții sunt numai români și copiii lor, adunați 
pentru a-și însuși învățătura religioasă a neamului românesc, 
de aproape două mii de ani scăldat în lumina iubirii lui Hristos.    
Desigur se vorbește în istorie despre blestemul tracic, 
fratricidul, și totuși strămoșii noștri geto-daci au fost școliți sub 
filozofia lui Zalmoxe, a nemuririi, a curățeniei sufletești, sufletul 
sănătos aduce trupului sănătate. Am spus că la Holy Trinity 
Romanian Ortodox se ținea slujba și în limba engleză, deoarece 
părintele american Bill trecuse la ortodoxism și propovăduia 
împreună cu preacucernicia sa Constantin Alecse. Am atâtea 
exemple din California despre români vrednici în tăria lor 
pentru dragostea de țară, de limbă, dragoste nedivizată, 
dragoste pentru moldovenii români din Republica Moldova, pe 
care cruzimea istoriei și a dictaturii a tras graniță pe molcomul 
Prut, care, în timpul războiului de întregire a neamului, a vărsat 
peste maluri sângele fiilor săi de-a dreapta și de-a stânga, în 
loc de apă, lăsând să zacă osemintele tinerilor fără mormânt 
adecvat, pe care l-a realizat românul Nicolae Popa, care a 
suferit schigiuirea în închisorile comuniste, Nicolae Popa, ajutat 
de alți români, oameni vrednici ca și el să aducă liniște 
sufletelor rătăcitoare în tarâmuri nevăzute, dar simțite de 
sufletele preocupate de grija eroilor neamului. 
  Să luăm aminte la scrierea domnului Lucian Hetco, ca nu 
cumva copiii noștri să uite limba, cântul și jocul românesc.  
  Când am citit în "Analize și Fapte" despre lucrarea 
"Românul planetar" m-am gândit la românii întâlniți în iunie 
2005, la New York unde am participat la Primul Simpozion 
Internațional "Zilele Lumina Lina", unde preotul profesor doctor 
Theodor Damian a sărbătorit cei zece ani de la întemeierea 
cenaclului "Mihai Eminescu". Erau atât de mulți participanți, 
poeți, prozatori, critici literari, că nu a fost de ajuns "ziua 
lumină". Mai eram si eu cu "Am fost în țara cu fagi-Bucovina" 
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despre care preotul Th.Damian spune: "Volumul cu care Elena 
Călugăru Baciu vine, de fapt, spre lansare la New York se 
numește "Am fost în țara cu fagi-Bucovina. Se subîntitulează 
"Realitate și vis", apare tot la editura "Amurg Sentimental" și 
de fapt acesta este un alt tip de descriere, de scriitură. Este, 
dacă vreți dumneavoastră, un raport amănunțit de participare 
la un eveniment major, esențial în cultura română sau, dacă 
vreți, în fenomenul vieții globale a românilor. Ne referim la 
Congresul Internațional de anul trecut al Românilor de 
Pretutindeni de la Vatra Dornei, unde s-au întâlnit români din 
Australia și trecând prin Statele Unite și țările europene până la 
cei din jurul frontierelor actuale ale României. Acest volum mie 
mi s-a părut, citindu-l, ca un fel de biserică...- De ce? Pentru că 
în biserică se adună toți din toate părțile și nu întrebi pe nimeni 
de ce a venit, pentru că știi de ce a venit și nu faci niciun fel de 
discriminare, cum mai frumos spunea cineva mai înainte despre 
cei care veneau la biserica noastră, indiferent ce credem noi 
unul despre celălalt. Bineînteles conceptul de biserică mă duce 
cu mintea la conceptul de casă, că biserica e Casa lui 
Dumnezeu, iar într-unul din termenii vechi grecești casa este 
exprimată prin cuvântul "icos", de aceea avem termenul 
ecumenism, o casă mai globală și de ce spun că acest volum 
este ecumenic și că este în același timp ecleziastic, în sensul pe 
care l-am precizat al cuvântului, pentru că aici după cum spune 
superb autoarea, ea a vrut să nu țină seama de categorii 
literare, de eșalonare, de orientare, ci pur și simplu a adunat ca 
într-un fel de amalgam, de poezie, jurnalistică, memorialistică, 
reportaj, dar ceea ce a urmărit a fost acel lucru că toți cei 
cuprinși aici să se simtă adunați laolaltă de condeiul dumneaei, 
să se simtă ca miejii într-o nucă, ca miezul într-o fructă. Ideea 
este absolut superbă pentru că miezul este esența și 
bineînteles că nuca are coajă, ceea ce mâncam dintr-o nuca 
este miezul, probabil că evenimentul la care a participat a fost 
cum întelegem și noi că este locul miezului într-o nucă. 
          Oricâte schimbări și influențe ar interveni în viața 
"românului de obârșie carpatică ce își caută principiul de a trăi" 
cum spune Artur Silvestri, sunt sigură că nu-și va pierde limba 
și spun aceasta nu ca să rostesc cuvinte, și am să dau un 
exemplu: Revista Amurg Sentimental, revistă al cenaclului cu 
același nume, anual organizează concursul "Vara visurilor mele"   
La concurs participă români de pretutindeni, pentru că revista 
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circulă pretutindeni unde românul este de bună credință. În 
anul 2003 "Premiul special al juriului" a fost luat de către 
Angela Neaceaeva din Krasnoiarsc, Rusia. 
          Stimate scriitor Lucian Hetco aș dori foarte mult să 
citesc romanul domniei tale fiindcă nu-mi este de ajuns ceea ce 
s-a scris în Analize și Fapte. Îndemnul domniei voastre este 
nobil, sper că am înteles bine "să nu ne lăsăm copiii și nepoții 
să-și uite rădăcinile, dar chiar dacă s-ar întâmpla, eu cred că 
arhetipul românului văzut din toate părțile își transmite gândul 
"batrânului de la Hamangia" așa că, dacă din întâmplare nimeni 
nu și-ar mai aduce aminte despre limba vorbită la Carpați, dar 
ar vedea pe o apă o mâneca ruptă dintr-o ie, un pictor ar 
descoperi semnele secrete ale vorbirii strămoșilor, un muzician 
ar descoperi dorul frunzei de codru, al naiului, dar și al viorii lui 
Ciprian Porumbescu..."Glodul", despre care poate într-o zi am 
să scriu, are să-mi spună secretul compoziției lui de ni l-a dat 
pe Eminescu, Iorga, Brâncusi, Enescu dar și pe contemporanii 
noștri, fie că sunt la poale de Carpti, fie că sunt la New York, fie 
la Los Angeles, Sidney, oriunde... 
      Sursa: (www.biserica.org) - Cu aceleași calde și bune 
doriri, domnule Artur Silvestri, de la Elena Călugăru-Baciu 

 
                22.- Treceri / Furisari de toamna  
                     de Elena Calugaru-Baciu 
  Să nu-ți fie teamă!  
 

 
 

A trecut vântul pe lângă mine  
Și mi-a spus: Eu te pot trânti.  
Am tăcut, lăsându-l să treacă,  
Gândindu-mă la ce-mi spunea mama,  
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„Tăcerea e de aur!”.   
Nu te opri din drumul tău,  
Chiar de e vânt!  
A mai strigat o dată: Eu te pot trânti!  
 
Furia lui îmi despică haina, izbește de garduri,  
E natural mi-am zis.  
El vine de nu știu unde, de departe  
Nu-i stă nimeni în cale.   
 
Lumea o desparte,  
O face de nerecunoscut  
De uită ziua în care s-a născut,  
Bate-n fereastră.Furia-i nebună,  
 
Te pot trânti îl aud din nou  
Intru-n biserica inimii mele  
Și nu-l mai simt.  
Sângele aleargă-n juru-mi.  
 
Trupul mi-e cald și gândul mi-e bun  
Trece timpul cel de demult,  
Ce bine c-ai tăcut!  
Liniștea cuprinde tot orașul  
 
Lumina se revarsă, vântul și-a pierdut pasul  
În față-mi este culmea ce trebuie s-o urc  
Mă cațăr de pietre, de rădăcini și plec  
Mai departe cu unghiile-n fipte-n pământ                 
 
Mă avânt,              
Ai grijă, nu  cădea, speranța se face noroi              
În adânc             
Cu gândul la mama fac o moară de vânt             
 
Cu ea aduc cerul pe pământ           
 Chiar soarele se rotește pe el           
 Cântând:          
 Femeie nu-ți fie teamă de vânt! 

Sursa: www.biserica.org - Mai multe despre Elena Calugaru-
Baciu 
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23.- Simpozionul Cenaclului                                        
"Orizontul Cunoasterii" – 

Iași - România: 6 octombrie 2010 
  
Tema Centrală: Terapia prin Speranță; Sub-tema Fenomenele 
mistice: Rugăciune și vindecare  
Simpozion organizat de Societatea Universitară de Medicină 
Internă, Geriatrie și Gerontologie 
Organizator: Dr. Rodica Ghiuru – Strategia perspectivei în 
combaterea resemnării 
  
Oamenii pot să se vindece într-adevăr în biserici 
 

  
Cenaclul Terapia prin speranță 

Iași 2010 
Vorbind la Universitatea "Ion 

Creangă" Chișinău 

  
Lansarea Cărţii de Onoare a SUMIGGI 

 
� Liviu Apetroaie - Cuvântul din partea Societății Culturale  

Junimea 90 
� Ion Anton publicist, poet și eseist – Los Angeles SUA –  

Tradiţie şi speranţă, în contextul globalizării. 
� Cu participarea maeştrilor: Constantin Bardan,  

Constantin Florescu, Filimon Siminic, Constantin Avădănii și 
Dumitru Grumăzescu 
  Fenomenele mistice" cum erau denumite până de 
curând, au suport științific dat, de ultimele cercetări în 
domeniu. Tot mai mulți cercetători din întreaga lume, s-au axat 
în ultimul timp pe experiențe și cercetări specifice.  
  Oamenii pot să se vindece într-adevăr în biserici, atunci 
când ating sfintele moaşte sau sanctuarele. Oamenii de ştiinţă 
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din Petersburg au dovedit-o şi au descoperit şi mecanismul 
"material" al acestui fenomen divin. 
 

 
Prof. Dr. Rodica Ghiuru 

 

        "O rugăciune este un 
remediu puternic", spune 
Valeri Slezin, şeful Laborato-
rului de Neuropsiho-fiziologie 
al Institutului de Cercetare şi 
Dezvoltare Psihoneurologică 
Bekhterev din Petersburg.  
"Rugăciunea nu numai că re-
glează toate procesele din or-
ganismul uman, dar ea repară 
şi structura grav afectată a 
conştiinţei." 
    Profesorul Slezin a făcut 
ceva de necrezut - a măsurat 
puterea rugăciunii.  

   El a înregistrat electroencefalogramele unor călugări în 
timp ce se rugau şi a captat un fenomen neobişnuit "stingerea" 
completă a cortexului cerebral.  
  Această stare poate fi observată numai la bebeluşii de 
trei luni, atunci când se află lângă mamele lor, în siguranţă 
absolută. Pe măsură ce persoana creşte, această senzaţie de 
siguranţă dispare, activitatea creierului creşte şi acest ritm al 
biocurenţilor cerebrali devine rar, numai în timpul somnului 
profund sau al rugăciunii, aşa după cum a dovedit omul de 
ştiinţă. 
  Valeri Slezin a numit această stare necunoscută "trezie 
uşoară, în rugăciune" şi a dovedit că are o importanţă vitală 
pentru orice persoană. Este un fapt cunoscut că bolile sunt 
cauzate mai ales de situaţii negative şi afronturi, care ne rămân 
înfipte în minte. În timpul rugăciunii, însă, grijile se mută pe un 
plan secundar sau chiar dispar cu totul. Astfel, devine posibilă 
atât vindecarea psihică şi morală cât şi cea fizică.  
  Slujbele bisericeşti ajută şi ele la ameliorarea sănătăţii. 
Inginera şi electrofiziciana Angelina Malakovskaia, de la 
Laboratorul de Tehnologie Medicală şi Biologică, a condus peste 
o mie de studii pentru a afla caracteristicile sănătăţii unor eno-
riaşi înainte şi după slujbă. A rezultat că slujba în biserică 
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normalizeaza tensiunea şi valorile analizei sângelui. Se pare că 
rugăciunile pot să neutralizeze chiar şi radiaţiile.  
  Se ştie că după explozia de la Cernobâl, instrumentele 
de masură pentru radiaţii au arătat valori care depăşeau 
capacitatea de măsurare a instrumentului. În apropierea 
Bisericii Arhanghelului Mihail, însă, aflată la patru km de 
reactoare, valoarea radiaţiilor era normală. Oamenii de ştiinţă 
din Petersburg au confirmat, cu ajutorul experimentelor 
efectuate, că apa sfinţită, semnul Crucii şi bătutul clopotelor 
pot să aibă, de asemenea, proprietăţi vindecătoare... De aceea, 
în Rusia, clopotele bat întotdeauna în cursul epidemiilor.  
  Ultrasunetele emise de clopotele care bat omoară viruşii 
de gripă, hepatită şi tifos. Proteinele viruşilor se încovoaie şi nu 
mai poartă infecţia, a spus A. Malakovskaia. Semnul crucii are 
un efect şi mai semnificativ: omoară microbii patogeni (bacilul 
de colon şi stafilococii) nu numai în apa de la robinet, ci şi în 
râuri şi în lacuri. Este chiar mai eficient decât aparatele 
moderne de dezinfecţie cu radiaţie magnetică.  
  Laboratorul ştiinţific al Institutului de Medicină Indus-
trială şi Navală a analizat apa înainte şi după sfinţire. A rezultat 
că dacă se citeşte rugăciunea Tatăl Nostru şi se face semnul 
Crucii asupra apei, atunci concentraţia bacteriilor dăunătoare 
va fi de o sută de ori mai mică.  
  Radiaţia electromagnetică dă rezultate mult inferioare. 
Astfel, recomandările Ortodoxe de a binecuvânta orice mâncare 
sau băutură nu au numai o valoare spirituală, ci una pre-
ventivă. Apa sfinţită nu este numai purificată, ci ea îşi schimbă 
şi structura, devine inofensivă şi poate să vindece. Aceasta se 
poate dovedi cu aparate speciale. Spectrograful indică o den-
sitate optică mai mare a apei sfinţite, ca şi cum aceasta ar fi 
înţeles sensul rugăciunilor şi l-ar fi păstrat. Aceasta este cauza 
acestei puteri unice de a vindeca..  
  Singura limită este că vindecă numai pe cei credincioşi.  
"Apa "distinge" nivelul de credinţă al oamenilor.", spune A. 
Malenkovskaia. Atunci când un preot sfinţeşte apa, densitatea 
optică este de 2,5 ori mai mare, atunci când sfinţirea este 
efectuată de o persoană credincioasă laică, numai de 1,5 ori 
mai mare, dar cu un om botezat şi necredincios, fără cruce la 
gât, schimbările au fost nesemnificative. (Tradus din rusă în 
engleză de Julia Bulighina; Trad. din engleză în română Cristina 
M. C1999-2009 "Pravda Ru")  
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[1] De fapt, după cum se va vedea, au fost capabili să măsoare 
unele efecte, dovedind cu mijloacele ştiinţifice actuale ceea ce 
Sfinţii Părinţi ştiu, prin experinţă, de 2000 de ani, dar "meca-
nismul", fiind divin, nu poate fi explicat în termeni omeneşti. 
(N.T.) 
[2] Această putere vindecătoare pe plan fizic, moral şi spiritual 
a rugăciunii Tatăl Nostru şi a rugăciunii, în general, spusă cu 
credinţă, am vazut-o cu ochii mei în programul 12 Paşi pentru 
Alcoolici Anonimi şi Al-Anon, pentru familii afectate de 
alcoolism.  
  Oameni care erau la un pas de moarte sau pacienţi în 
spitale de boli mintale au suferit transformări miraculoase. Nu 
numai că le-a dispărut obsesia alcoolului, dar au ajuns să aibă 
o sănătate perfectă. Pentru a-şi menţine această stare, 
continuă să se roage, să practice cei 12 Paşi şi să se abţină de 
la orice substanţă cu prorpietăţi psihotrope, inclusiv, uneori, 
anestezia la dentist.  
  Părintele Ortodox Melethios Weber, în cartea sa 
"Doisprezece Paşi de Transformare" (Twelve Steps of 
Transformation) explică bazele ortodoxe ale programului, care 
are efecte pozitive şi asupra neortodocşilor, cu condiţia să aibă 
credinţă în Dumnezeu. (N. T.)  
  Am deosebita rugăminte la dumneavoastră, să 
multiplicaţi prezenta şi să o oferiţi cunoscuţilor şi chiar necu-
noscuţilor.  
  „Să fie azi pace înlăuntrul tău. Ai încredere că ești acolo 
unde este locul tău, unde e nevoie de tine. Nu uita de 
posibilitățile infinite care se nasc din credința în tine și în 
ceilalți. Folosește darurile pe care le primești, care îți sunt date, 
și dă în countinuare altora dragostea pe care o primești. Fii 
mulțumită de felul în care ești tu, așa cum ești. Lasă această 
înțelepciune să pătrundă adânc, până în măduva oaselor și 
dăruiește sufletului tău cântec, muzică, dans, rugăciune și 
libertatea de a iubi. Asta există pentru noi toți." (Reportaj de 
Ion Anton) 
 

„Cred în Dumnezeu cum cred în răsăritul de soare, 
Nu pentru că Îl văd, ci pentru că se simte în zare, 
Dacă Dumnezeu nu ar exista, ar trebui inventat, 
Pentru că fără de Dumnezeu universul ar fi uitat.”MI 
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24.- Ioan Dan a pasit în lumea umbrelor 
  

 

    Marele arhitect al romanului 
istoric și de aventuri a părăsit 
lumea aceasta efemeră trecând 
în nemurire cu sfletul și cu crea-
ția sa literară. A trecut pragul în 
eternitate cu zâmbetul ștrengar 
și superior, ironic și învingător. 
Nu uzez gratuit de metafore, ci 
redau fidel manifesttarea mamei 
natură la conducerea pe ultimul 
drum a rămășițelor pământești 
ale unui mare om, mare spirit 
intelectual. A purces din această 
lume zâmbind. 

Natura a plâns toată dimineața cu mai mare intensitate în 
timpul slujbelor premergătoare înhumării. 
  Cu puține minute înainte de a conduce cortegiul funerar 
spre a reda pământului trupul muritor, cerul s-a înseninat, 
soarele a îmbrățișat cu căldură pământul privind tandru la cel 
care parcurgea ultimii metri pământeni spre veșnicie. Cititorii 
ar putea să creadă că este efectul unei imaginații, dar este o 
realitate impresionantă, natura participând ca-n Miorița sau 
Toma Alimoș la nuntirea cu moartea a unui spirit superior 
pentru care natura a plâns că l-a pierdut, iar veșnicia l-a primit 
îmbrățișându-l. 

Ioan Dan omul a plecat dintre noi. 
 

          Ioan Dan, spiritul, s-a ridicat dintre noi, ocupându-și 
locul binemeritat în panteonul nemuritorilor neamului, a spiri-
telor care au zugrăvit natura sufletului românesc, inima sa a 
bătut în ritmul neamului din care și-a tras obârșia, în granițele 
țării sau departe de pământul pe care l-a iubit și l-a zugrăvit 
măiestrit, în tot ce a scris. 
  Scrisul său a păstrat vie dragostea de Țară, de eroismele 
antecesorilor noștri. Toate pe un fond descriptiv în care să ne 
regăsim fiecare dintre noi și să pulsăm cu sufletul acțiunii 
căreia i-a dat viață. Cititorul participă emoțional, afectiv la 
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faptele eroilor săi, cărora maestrul le-a dat viață din viața sa. 
  Descinderile eroilor săi la marile curți europene, ne 
plasează într-o poziție relațională, pe picior de egalitate cu 
marea familie a civilizațiilor Europei. 
  L-am cunoscut pe Ioan Dan întâi din scrierile sale din 
deceniul 8 și apoi din viața cotidiană în Los Angeles. 
Un altruist înnăscut. A fost fericit numai în măsura în care a 
făcut pe alții fericiți. A ocrotit pe cei din jur uitând că el însuși 
are nevoie de ocrotire. A trăit între semeni și pentru semeni. 
  S-au găsit, desigur, și oameni care cu discreție s-au 
străduit să-i facă suferința mai ușoară. 
  Remarcabil a făcut acest lucru d-l. Neculai Popa preșe-
dintele Consiliului Româno-American, un membru marcant al 
comunității românești. 
  A fost ultimul prieten care a ascultat cuvintele marelui 
scriitor, care s-a despărțit de viața pamânteană împăcat cu sine 
și cu Dumnezeu, fără teamă de veșnicie, doar cu regretul că 
mai avea multe comori de lăsat urmașilor din spiritul său prin 
mijlocirea cuvântului. 

Ioan Dan omul ne-a părăsit pentru totdeauna. 
 

Ioan Dan - spiritul ales, ne va însoți în eternitate, opera 
sa la care a trudit toată viața și pentru care a ars ca o flacără 
vie întrupându-se în ea, rămâne să ne hrănească sufletele să 
ne facă mai frumoși spiritual, mai buni, mai toleranți între noi. 
Să-i urăm trupului veșnică odihnă, iar sufletului să dăinuiască 
peste veacuri semănând bucuria prin cuvântul scris. 

Transmit simțite condoleanțe familiei îndoliate, 
Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

Ion Anton - Sursă: www.clipă.com/index624.html 
 

25.- In Memoriam: John Ioan Anghelina 
 
  Familia readuce în memoria celor care l-au cunoscut, 
figura blândului soț, tată, bunic și străbunic - John Ioan 
Anghelina, de la a cărui trecere la cele veșnice, la 22 iulie 
2008, se împliesc 7 ani. 
          A fost un model de moralitate și un convins propo-
văduitor a credinței în Dumnezeu, ca fiind singura cale de a 
răzbate prin hățișul și mlaștina vieții. 
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          A trăit modest, dar mulțumit, traversând vremuri 
tulburi, înarmat doar cu credința în Mântuitorul. 
          A sădit în sufletele urmașilor florile nemuritoare ale 
dragostei de Dumnezeu, ca fiind arca salvării de la înec în 
oceanul păcatelor lumești. 
          S-a sfârșit împăcat cu sine și cu Bunul Dumnezeu, 
mulțumit că și-a trăit ultimi ani ai vieții în mult râvnita liber-
tate, pe care a lăsat-o ca moștenire urmașilor . 
          Un gând pios și o ruga către Dumnezeu, pentru a-i 
veghea somnul de veci. 
          Dumnezeu să-l ierte și veșnica lui pomenire! 
Soția, copiii, nepoții și strănepoții (A consemnat ginerele, Ion 
Anton) 
  

Ioan (John) Anghelina - Repere biografice 
  
  La 22 iulie 2001 și-a dat obștescul sfârsit în Los Angeles, 
fratele nostru întru Domnul Ioan Anghelina. Se născuse la 28 
februarie 1919 într-un loc care mustește de istorie, Ruginoasa -
Iași, în înneguratul și agitatul început de secol al 20-lea, când 
lumea caută să răstoarne străvechi ordini sociale, cu iluzia că 
va trăi mai bine. 
          Copilăria și-a trăit-o în aria meleagurilor Ruginoasei, 
unde și-a însușit și buchia cărților. 
  La vârsta de 20 de ani, după tradiția vremurilor, a 
îmbrățișat școală militară, devenind subofițer de jandarmi la 
Drăgășani. În această postură, în martie 1944, s-a căsătorit cu 
Ecaterina Leonte, cu care a parcurs toată viața pâna la apusul 
zilelor sale. Împreună au fost binecuvântați de Dumnezeu cu 2 
copii, Maria și Gheorghe Anghelina. În nota majorității popu-
lației a traversat lunga perioada de austeritate a poporului 
român, îngrădit în imensul țarc al comunismului. Pentru vina de 
a fi slujit un alt regim, în anii '50 a fost trecut în rezervă, 
trebuind să se recalifice. Astfel, a slujit activitatea comercială 
timp de 30 de ani, de unde a și ieșit la pensie în 1979. 
          Ca majoritatea românilor, și Ioan Anghelina a visat la o 
viață liberă, într-o lume liberă. Acest deziderat l-a împlinit prin 
actul de penetrare a cortinei de fier a fiului său Gheorghe 
Anghelina. Astfel, în 1988, a emigrat în Statele Unite, unde a 
găsit libertate, democrație, tihna unei vieți îndestulate. 
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          S-a săvârșit din viață cu imensa mulțumire de a-și 
vedea întreaga familie în jurul său, pâna la gradul de strănepot. 
          Să ne rugăm ca sufletul lui să fie bine-primit în corturile 
drepților, iar Bunul Dumnezeu, la dreapta judecată să-l 
despovăreze de încărcătura păcatelor sale. 
  Slujba înmormântarii a fost savârsita de slujitorii sfintei 
noastre biserici în ziua de 28 iulie 2001, în capela Little Church 
of the Flowers a cimitirului Forest Lawn, din Glendale, 
California, cimitir în care este și înhumat. Dumnezeu să-l ierte, 
și să-l odihnească în corturile drepților!  

26.- Pictorul Nicolai Constantin:  
Armonia simfonica a culorilor 

  Aflându-se într-o lungă vizită în Statele Unite, pictorul 
Nicolai Constantin, prieten și conational cu subsemnatul, dar 
trăitor de peste 26 de ani în Germania, după o reușită expoziție 
la New York, și-a planificat un sejur în Arizona, California și 
Pensilvania. 
 

 

     Aflându-se pentru 5 săptă-
mâni în Los Angeles, pe lângă 
bucuria de-a explora punctele 
de atracție turistică și culturală 
ale marii metropole, a avut 
plăcerea să bucure și sufletele 
amatorilor de frumos, orga-
nizând împreună cu pictorița 
Andreea Bagiu, în 26 iulie 
2009, o expoziție ad-hoc cu o 
serie de pasteluri, la centrul 
cultural al Parohiei Sfânta 
Treime din Los Angeles, 

păstorită de P.C Protoiereu Constantin Alecse. 
  Născut la Iași, Pictorul Nicolai Constantin, absolvă 
Institutul de Arte Frumoase Nicolae Grigorescu din București și 
devine membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. 
          Urcă repede treptele ierarhiei universitare, până la 
aceea de profesor universitar la Iași și București. Are câteva 
lucrări de artă monumentală în România, la Iași și Vaslui 
(mozaicuri și grafitto), peste șapte albume de artă, lucrări în 
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muzeele de artă din România, acestea nelipsind de la Muzeul 
Național de Artă din București și din renumitul Brukenthal din 
Sibiu (înființat în 1790), precum și în colecții de artă din peste 
19 țări. 
          Pentru prodigioasa sa activitate artistică a primit peste 
15 distincțîi interne și internaționale. A organizat sute de 
expoziții personale și de grup în România și în multe țări ale 
lumii. 
          Nesecatul izvor de inspirație este marele zăcământ 
folcloristic național, din care ochiul artistului a cules nestemate 
pure, prelucrandu-le în laboratorul sufletului său sensibil, ofe-
rindu-le lumii. 
          Mânuitorul unui penel de excepție care reușește să lase 
în urma sa atâtea armonii coloristice, atât de felurite și atât de 
original îmbinate, Nicolai Constantin este unul din coloriștii 
valoroși ai artei contemporane românești. Tablourile sale sunt 
adevărate poeme de culoare. Viziunea sa picturală are la bază 
cea mai autentică sensibilitate a cromaticii românești. 
          În evoluția peisajului românesc, Niculai Constantin 
aduce o anumită muzicalitate de culoare, de o rară savoare un 
sentiment de desfătare izvorât dintr-o autentică plenitudine 
sufletească. Pe aceste coordonate se înscrie întreaga sa creație 
picturală: peisaj, natură statică, portret și până la compoziția 
cu caracter tematic. 
          Artistul cuprinde în creația sa specificul național. O 
atenție deosebită se cuvine a fi acordată horelor românești, 
care sunt dansuri colective și prin intermediul cărora, prin 
magia de culoare și lumină, îngemănate în magia mișcării, 
artistul relevă însuși spiritul dansului în valorile sale arhaice și 
vajnice, rituale și folcloristice. Tradiții, cântece, jocuri, costume, 
mulți dansatori, muzicanți, toate cuprinse de ritm se 
transformă în elemente picturale. 
          Arta lui Nicolai Constantin este adânc înrădăcinată în 
viața poporului, demonstrând mereu solicitările primordiale ale 
sufletului. Muzica și ritmurile mișcării pe care artistul le aude, 
vede și simte îi stimulează fantezia culorilor în sugestive 
imagini plastice. Prin dans artistul sugerează diverse stări, de la 
grația și siguranța pasului la cele sălbatice, dezlănțuite în care 
intensitatea emoției amestecă paleta coloristică, tocmai pentru 
a reda mișcarea avântată, caracterul de mit al dansului, forma 
sa de vis și realitate. Astfel artistul reușește să transfigureze 
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optic mișcarea într-o viziune plastică redând amploarea, 
diversitatea și frumusețea peisajului popular al dansului prin 
culoare. 
          Nicolai Constantin rămâne creatorul unui paradis în care 
poezia și muzicalitatea culorilor sunt armonizate fericit umplând 
sufletul de acodurile unei reușite simfonii. 
 

„Avem artă pentru a nu muri din cauza adevărului, 
Esența artei frumoase, de calitate, e recunoștința, 
A face din artă o afacere este mania impostorului, 
Prin artă ne exprimăm concepțiile, cât și credința.  
 
În artă sunt lacrimi ascunse  adânc pentru cuget. 
Arta-i copilul naturii, vedem cu trăsăturile mamei, 
Natura e revelație a lui Dumnezeu, al Lui zâmbet. 
Doamne, miluiește-ne pe noi cu toată forța artei! 
 
    Mircea Iordache  

27.- Tihna Culturii 

  Sâmbătă 29 noiembrie 2003, la sediul Consulatului 
General al României din Los Angeles s-a încheiat ciclul de 
manifestări culturale organizat din inițiativa Consulatului cu 
prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a Românei. 

  În prezența domnului Consul General Claudiu Licaci și a 
colaboratorilor săi, a avut loc un eveniment literar cuprinzând o 
lansare de carte prezentată de prestigioșii scriitori români: 

- Gabriel Stănescu - poet, eseist și scriitor, directorul Editurii 
Criterion și al revistei Origini Romanian Roots, cu sediul în 
Georgia - U.S.A. 
- Petra Vlah, poet și critic literar din Los Angeles. 
  Ni s-au alăturat vreo 35 de compatrioți însetați să soarbă 
din izvorul cultural românesc. 
          După ce amfitrionul, D-l Consul General - Claudiu Licaci, 
mulțumește participanților și informează cu satisfacție asupra 
reușitei manifestărilor organizate și înființării Bibliotecii de carte 
românească, cu sediul la Consulat, Petra Vlah prezintă 
oaspetele georgian, Gabriel Stănescu și publicația sa, Revista 
de artă și cultură - Origini. Aceasta apare la Editura Criterion și 
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găzduiește în paginile sale înalte spirite românești cumar fi: M. 
Eliade, M. Eminescu, E. Ionescu, G. Enescu, V. Horia. Revista 
se preocupă de răspândirea culturii românești în comunitatea 
românească din America, dar și de aducerea în fața lumii a 
acesteia. Tonul revistei se adresează și cititorului cu o minimă 
instruire, preocupându-se să creeze și să întrețină un spirit al 
românismului. Condeie prestigioase colaborează la realizarea 
acesteia, făcând-o o tribună de cultură autentică. G. Stănescu a 
adus cu sine și două din ultimele sale creații literare: Românii 
din Lumea Nouă și Despărțirea de frică. 
          La Editura Criterion au debutat cei doi poeți care și-au 
lansat cărțile în cadrul întâlnirii. 
  Este vorba de Dan David, cu volumul de poezii Bună 
Dimineața America și Ion Nedelescu, cu volumul de poezii Trăiri 
Viitoare. Sunt prezentați de criticul Gabriel Stanmescu și de 
Petra Vlah. 
  Dan David - un poet ardelean stabilit în California - 
continuă o tradiție ardelenească. Versul său este modern, dar 
cu multe rădăcini culturale sănătoase. Emoția creată de versul 
său nu este lacrimogenă, chiar dacă este o emoție de frică, frig, 
durere, întuneric, ea nu este paralizantă. Structura narativă a 
poemelor lui Dan David, relevă și o vocație certă de narator, în 
sensul tradițional al noțiunii. O poveste a facerii lumii și a 
sinelui, dacă nu chiar o soteriologie lirică prin care poetul 
salvează cu ajutorul memoriei detalii semnificative ale propriei 
biografii. Așa îl caracterizează criticul G. Stănescu. 
          Ion Nedelescu, poet tânăr, stabilit în California este 
caracterizat ca un poet interesant, care se uită la lumea 
înconjurătoare cu un ochi aparte, surprinzând prin cuvânt 
sensuri noi ale unor lucruri simple. În poemele sale, cititorul se 
regăsește pe sine. Și el se află tot la debut. Titlul culegerii 
Trăiri Viitoare se regăsește în fiecare poezie prin aceea că omul 
trăiește mereu nu în prezent ci pregătindu-și sieși sau 
urmașilor, un viitor pe care nu-l ating niciodată, nu-l aduc 
nicicând în prezent. 
          Participanții la întâlnirea culturală de la sediul 
Consulatului General au reușit câteva ore de tihnă culturală 
oprindu-se din goana nebunească după mâine, aducându-l în 
prezent și trăindu-l frumos. (preluare die la: www.clipă.com) 
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28.- Eveniment Cultural – Lansarea Cartii  
„In Umbra Marilor Imperii Ucigase” 
Autor Profesor Doctor Mugur Andronic 

 
In ziua de 12 Noiembrie 2017, la Biserica Sfânta Treime, din 
Los Angeles, a avut loc un moment cultural prin lansarea 
romanului istoric „In Umbra Marilor Imperii 
Ucigașe”. Evenimentul a avut loc după Sfânta Liturghie în 
prezența unei numeroase asistențe.  
 

  
Autorul se prezintă Autografe oferite celor prezenți 

 
      P.C. Părinte Protoiereu Constantin Alecse, Parohul  Bisericii, 
a deschis evenimentul prin prezentarea autorului Profesor 
Doctor Mugur Andronic, istoric și areheolog, fiu al 
Bucoveniei.  Autorul aduce la lumină, în urma unei profunde 
cercetări, o pagină a istoriei românilor bucovineni, încă foarte 
puțin cunoscută.  
   După prezentarea autorului și a titlurilor sale academice, 
a premiilor literare și diplomelor din mai multe domenii, se 
fac  aprecieri asupra momentului., iar Părintele da cuva ntul Dl. 
Ion Anton, enorias al parohiei, pentru a face prezentarea 
romanului.  
          În cuvântul său, vorbitorul, precizează că a citit cu 
pasiune și interes romanul, dar nu dorește să facă o simplă 
recenzie, ci recomandă cartea „În Umbra Marilor Imperii 
Ucigașe”, ca pe o frescă amplă și incitantă a unei perioade 
istorice care, între anii 1940-1989 a fost un subiect tabu.  
  Parte din Bucovina eliberată de sub Imperiul Austro-
Ungar, a fost imediat ocupată de cizma roșie, a URSS. Cu 
minuțiozitate de areheolog, autorul aduce la suprafață, din 
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adâncul istoriei, fapte zbuciumate trăite de populația și armata 
bucovieneană în  cei 143 de ani de ocupație, cu precădere de la 
Primul Război Mondial, până la Marea Unire din 1918.  
  Faptele din timpul Războiului sunt culese pe viu de la 
peste 90 de veterani, care le-au trăit și prin ample cercetări din 
arhivele statului, pe distanța a peste 20 de ani.  
 

 
Fotografie de grup după prezentare 

 
  De remarcat este și faptul că autorul face cercetarea 
înainte de 1989, când risca să fie doar un roman de rămas în 
sertar, scoaterea la lumina a faptelor fiind prohibită.  
  Prezentatorul Ion Anton, recomandă cartea ca pe un 
document istoric, de patrimoniu, inedit.  
          Un subiect captivant, aventurile soldaților Regimentului 
Austriac 41 din Ducatul Bucovina, care se desfășoară prin 
Munții Italiei, prin Vladivostokul Siberiei și până la marginea 
Asiei, Marea Bering.  
          Romanul reproduce cu fidelitate și vervă vocile și 
dialectele lingvistice ale eroilor.  
          Din lectură se desprinde și faptul că Armata Română din 
Regat a intrat în Război abia în luna August 1916, în timp ce 
Austro-Ungaria a intrat în Război încă din Iulie 1914, când 
studentul bosniac Gavrilo Princip a ucis, la Sarajevo, pe Prințul 
Moștenitor Franz Ferdinand. Autorul remarcă faptul că Soldații 
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Români din Bucovina, cu toate că nu luptau pentru o cauză 
națională, au luptat cu abnegație, conștiință militară și 
spirit  de sacrficiu. În continuare, moderatorul evenimentului 
Părintele Constantin Alecse, a dat cuvântul autorului Profesor 
Doctor Mugur  Andronic, care a mulțumit cu sinceră emoție 
pentru evenimet și recomandă cu căldură romanul „În Umbra 
Marilor Imperii Ucigașe” 
 

29.- Religie sau stiinta 
„Intr-o sală de clasă a unui colegiu, un profesor ține cursul de 

filozofie… 
 
- Să vă explic care e conflictul între știință și religie…  

  Profesorul ateu face o pauză și apoi îi cere unuia dintre 
noii săi studenți să se ridice în picioare.  
- Ești creștin, nu-i așa, fiule?  
- Da, d-le, spune studentul  
- Deci crezi în Dumnezeu?  
- Cu siguranță.  
- Dumnezeu e bun?  
- Desigur, Dumnezeu e bun.  
- E Dumnezeu atotputernic? Poate El să facă orice?  
- Da  
- Tu ești bun sau rău?  
- Biblia spune că sunt rău.  
  Profesorul zâmbește cunoscător. Aha! Biblia! Se gân-
dește puțin.  
- Uite o problemă pt tine. Să zicem că există aici o persoană 
bolnavă și tu o poți vindeca. Poți face asta. Ai vrea să îl ajuți? 
Ai încerca?  
- Da, d-le. Aș încerca.  
- Deci ești bun.  
- N-aș spune asta.  
- Dar de ce n-ai spune asta? Ai vrea să ajuți o persoană 
bolnavă, dacă ai putea. Majoritatea am vrea dacă am putea. 
Dar Dumnezeu, nu…  
Studentul nu răspunde, așa că profesorul continuă…. El nu 
ajută, nu-i așa?  
Studentul tace.  
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Nu poți răspunde, nu-i așa? El ia o înghițitură de apă din paha-
rul de pe catedră că să-i dea timp studentului să se relaxeze.  
- Hai să o luăm de la capăt, tinere. Dumnezeu e bun?  
- Păi…, da, spune studentul  
- Satana e bun?  
Studentul nu ezită la această întrebare, „Nu”  
- De unde vine Satana?  
Studentul ezită.  
- De la Dumnezeu.  
- Corect. Dumnezeu l-a creat pe Satana, nu-i așa? Zi-mi, fiule, 
există rău pe lume?  
- Da, d-le.  
- Răul e peste tot, nu-i așa? Și Dumnezeu a creat totul pe 
lumea asta, corect?  
- Da  
- Deci cine a creat răul? Profesorul a continuat.  
- Dacă Dumnezeu a creat totul, atunci El a creat și răul. Din 
moment ce răul există și conform principiului că ceea ce facem 
definește ceea ce suntem, atunci Dumnezeu e rău.  
Din nou, studentul nu răspunde.  
- Există pe lume boli? Imoralitate? Ură? Urâțenie? Toate aceste 
lucruri groaznice, există?  
Studentul se foiește jenat.  
- Da  
- Deci cine le-a creat?  
Studentul iarăși nu răspunde, așa că profesorul repetă între-
barea.  
- Cine le-a creat? Nici un răspuns. Deodată, profesorul începe 
să se plimbe prin fața clasei. Studenții sunt uimiți. Spune-mi, 
continuă el, adresându-se altui student, crezi în Isus Cristos, 
fiule?  
Vocea studentului îl trădează și cedează nervos.  
- Da, d-le profesor, cred.  
Bătrânul se oprește din mărșăluit.  
- Știința spune că ai 5 simțuri pe care le folosești pt a identifica 
și observa lumea din jurul tău. L-ai văzut vreodată pe Isus?  
- Nu, d-le. Nu L-am văzut.  
- Atunci spune-ne dacă l-ai auzit vreodată pe Isus al tău?  
- Nu, d-le, nu l-am auzit.  
- L-ai simțit vreodată pe Isus al tău, l-ai gustat sau l-ai mirosit? 
Ai avut vreodată o experiență senzorială a lui Isus sau a lui 
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Dumnezeu?  
- Nu, d-le, mă tem că nu.  
- Și totuși crezi în el?  
- Da.  
- Conform regulilor sale empirice, testabile, demonstrabile, 
știința spune că Dumnezeul tău nu există. Ce spui de asta, 
fiule?  
- Nimic, răspunde studentul. Eu am doar credință mea.  
- Da, credință, repetă profesorul. Asta e problema pe care 
știința o are cu Dumnezeu. Nu există nicio dovadă, ci doar 
credință.  
Studentul rămâne tăcut pt o clipă, înainte de a pune și el o 
întrebare.  
- D-le profesor, există căldură?  
- Da  
- Și există frig?  
- Da, fiule, există și frig.  
- Nu, d-le, nu există.  
  Profesorul își întoarce fața către student, vizibil interesat. 
Clasa devine brusc foarte tăcută. Studentul începe să explice.  
- Poate există multă căldură, mai multă căldură, super-căldură, 
mega-căldură, căldură nelimitată, căldurică sau deloc căldură, 
dar nu avem nimic numit „frig”. Putem ajunge până la 458 de 
grade sub zero, ceea ce nu înseamnă căldură, dar nu putem 
merge mai departe. Nu există frig – dacă ar există, am avea 
temperaturi mai scăzute decât minimul absolut de -458 de 
grade. Fiecare corp sau obiect e demn de studiat dacă are sau 
transmite energie, și căldura e cea care face ca un corp sau 
material să aibă sau să transmită energie. Zero absolut (-458 
F°) înseamnă absența totală a căldurii.  
Vedeți, d-le, frigul e doar un cuvânt pe care îl folosim pentru a 
descrie absența căldurii. Nu putem măsură frigul. Căldură 
poate fi măsurată în unități termice, deoarece căldură este 
energie. Frigul nu e opusul căldurii, d-le, ci doar absența ei.  
Clasa e învăluită în tăcere. Undeva cade un stilou și sună ca o 
lovitură de ciocan.  
- Dar întunericul, profesore? Există întunericul?  
- Da, răspunde profesorul fără ezitare. Ce e noaptea dacă nu 
întuneric?  
- Din nou răspuns greșit, d-le. Întunericul nu e ceva; este 
absența a ceva. Poate exista lumină scăzută, lumină normală, 
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lumină strălucitoare, lumină intermitentă, dar dacă nu există 
lumină constantă atunci nu există nimic, iar acest nimic se 
numește întuneric, nu-i așa? Acesta este sensul pe care îl 
atribuim acestui cuvânt. În realitate, întunericul nu există. Dacă 
ar exista, am putea face ca întunericul să fie și mai întunecat, 
nu-i așa?  
Profesorul începe să-i zâmbească studentului din fața sa. 
Acesta va fi un semestru bun.  
- Ce vrei să demonstrezi, tinere?  
- Da, d-le profesor. Vreau să spun că premisele d-vs filosofice 
sunt greșite de la bun început și de aceea concluzia TREBUIE să 
fie și ea greșită.  
De data asta, profesorul nu-și poate ascunde surpriza.  
- Greșite? Poți explica în ce fel?  
- Lucrați cu premisa dualității, explică studentul… Susțineți că 
există viață și apoi că există moarte; un Dumnezeu bun și un 
Dumnezeu rău. Considerați conceptul de Dumnezeu drept ceva 
finit, ceva ce putem măsură. D-le, știința nu poate explica nici 
măcar ce este acela un gând. Folosește electricitatea și 
magnetismul, dar NIMENI nu a văzut sau nu a înțeles pe deplin 
vreuna din acestea două. Să consideri că moartea e opusul 
vieții înseamnă să ignori că moartea nu există ca lucru 
substanțial. Moartea nu e opusul vieții, ci doar absența ei.  
Acum spuneți-mi, d-le profesor, le predați studenților teoria că 
ei au evoluat din maimuță?  
- Dacă te referi la procesul evoluției naturale, tinere, da, 
evident că da.  
– Ați observat vreodată evoluția cu propriii ochi, d-le?  
  Profesorul începe să dea din cap, încă zâmbind, când își 
dă seama încotro se îndreaptă argumentul. Un semestru foarte 
bun, într-adevăr.  
- Din moment ce nimeni nu a observat procesul evoluției în 
desfășurare și nimeni nu poate demonstra că el are loc, d-vs. 
nu predați studenților ceea ce credeți, nu? Acum ce sunteți, om 
de știință sau predicator?  
Clasa murmură. Studentul tace până când emoția se mai 
stinge.  
- Ca să continuăm demonstrația pe care o făceați adineori 
celuilalt student, permiteți-mi să vă dau un exemplu, ca să 
înțelegeți la ce mă refer. Studentul se uită în jurul său, în clasă. 
E vreunul dintre voi care a văzut vreodată creierul 



416                                               NIHIL SINE DEO 

 
 

profesorului?  
Clasa izbucnește în râs.  
- E cineva care a auzit creierul profesorului, l-a simțit, l-a atins 
sau l-a mirosit? Nimeni nu pare să fi făcut asta. Deci, conform 
regulilor empirice, stabile și conform protocolului demonstrabil, 
știința spune– cu tot respectul, d-le – că nu aveți creier. Dacă 
știința spune că nu aveți creier, cum să avem încredere în 
cursurile d-vs, d-le?  
  Acum clasa e cufundată în tăcere. Profesorul se holbează 
la student, cu o față impenetrabilă. În fine, după un interval ce 
pare o veșnicie, bătrânul răspunde. Presupun că va trebui să 
crezi, pur și simplu….  
- Deci, acceptați că există credință și, de fapt, credința există 
împreună cu viața, continuă studentul. Acum, d-le, există răul?  
Acum nesigur, profesorul răspunde:  
- Sigur că există. Îl vedem zilnic. Răul se vede zilnic din lipsa 
de umanitate a omului față de om. Se vede în nenumăratele 
crime și violențe care se petrec peste tot în lume. Aceste 
manifestări nu sunt nimic altceva decât răul.  
 

 

         La asta, studentul a 
replicat:   - Răul nu exista, 
dle, sau cel putin nu există în 
sine. Răul e pur și simplu 
absența lui Dumnezeu. E ca și 
întunericul și frigul, un cuvânt 
creat de om pentru a descrie 
absența lui Dumnezeu.  

  Nu Dumnezeu a creat răul. Răul este ceea ce se întâmplă 
când din inima omului lipsește dragostea lui Dumnezeu. Este ca 
frigul, care apare când nu există căldura sau ca întunericul care 
apare când nu există lumină. Profesorul s-a așezat.  
PS: Studentul era Albert Einstein 
 
  „Pentru a realiza lucruri mari nu trebuie doar să action-
năm, ci să şi visăm; nu doar să plănuim, ci să şi credem” ~   
Anatole France 
 

„Rugăciunea corectă nu este rugăciunea de cerere, ci 
rugăciunea de recunoştinţă” ~ Neale Donald Walsch 
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MOTTO: 
 
Decât să-ți faci o fală,  
Din merite străine, 
Cu bruma ta de minte,  
Te vei simți mai bine. 

 
Gaița Semeață-Esop-Fabule 

 
 
Stând de vorba c-o brunetă 
Cu pretenții de poetă, 
Versul alb îl vrea de preț, 
Ce-l cu rimă-i de dispreț. 
Eu scriind versul cu rimă, 
Pentru care-am multă stimă, 
Încercând s-argumentez 
Susțînând mă hazardez: 
Că mesajul lui mi-aduce 
Fagure din limba dulce. 
Lăudând slova cu rimă 
Care-ți merge la inimă, 
Picurandu-ți armonie, 
În auzu-ți melodie. 
Curcubeu cu zeci culori 
În simțiri plăcuți fiori. 
Constatând că nu deplin 
Teoria mi-o susțin, 
Îl invoc pe Eminescu, 
Blaga sau pe Minulescu. 
Ies cu George Topârceanu, 
Păstorel Teodoreanu. 

Mă lansez mai abitir, 
Cu Isanos, Cazimir. 
Ba mă-ntorc în acest scop 
Și la Fedru și Esop. 
Când credeam că am convins, 
Scurt elanul mi-a respins, 
Tăindu-mi-o răspicat: 
Toți acei s-au demodat. 
Am venit în ăst moment, 
Cu un ultim argument. 
Chem în ajutor și Ceru 
Și-l invoc și pe Vieru. 
Vai ce-a fost de violență 
Vorba strâmbă, contondentă, 
Auzind cu mult amar: 
N-a fost cal și nici măgar. 
Astfel gaița cea semeață, 
Dând din coate, iese-n față, 
Încercând din grabă mare, 
Cu o grea nerușinare 
Să păteze-un bun renume 
Cum se mai întâmplă-n lume. 
 

Ion Anton, Los Angeles - California 
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Stăpânul vieții noastre 
     e numai Dumnezeu 
 

 
 

Când vom deveni spectatorii vieții noastre, 
Vom ajunge  să scăpăm de suferința din ea, 
Ochii spălați de lacrimi vor limpezi și astre, 
Ca viața, după aceea, să o putem vedea. 
 
Și, dacă ne dorim s-avem viață  fără griji, 
Să vedem stejarii în vânturi contrare, 
Ei cresc mai puternici, îi privim cu ochii timizi 
Iar pe diamant, presiunea îl face mai tare.   
 
Viața-i doar o șansă de a crește un suflet 
Cu aspirații mari între pământ și cer, 
Dac-o trăim sau nu în ritm de menuet, 
Viața este suferință și artă și .... mister. 

 
Trebuie să nu ne gândim niciodată la viitor 
De obicei, vine pe nepregătite, prea repede,  
Chiar dacă viața își poartă drapelul multicolor, 
Ea nu poate la nesfârșit în trup să se desfete. 
 
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi 
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu 
În credință poartă-ți calea și felul de a fi, 
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu! 

 
    Mircea Iordache 
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CAPITOLUL III.5.- 
CREATII POETICE 

CAPIT.III.5.a.- POEZII RELIGIOASE 

1.- Din ’Naltul Crucii 

 

Iisus priveşte gloata sălbatec-agitată.  
Pe lemnul Crucii, din naltul Slavei Sale,  
Primeşte iar supliciul, coroana înspinată.  
Sub Cruce stă Măicuţa, având priviri de jale. 

Crucificat şi pironit la mâini şi la picioare,  
E Fiul. Fiinţa Sa-i hulită şi crunt batjocorită,  
Cu Faţa pălmuită şi plină de scuipare.  
La toate astea Maica, priveşte încremenită. 

Cu lacrimi de durere, gândind la altădată,  
Când Fiul se hrănea din Firea ei sfinţită.  
Ea vede pe Golgota cum crucea-i luminată.  
Trăindu-i suferința, îi pare nesfârşită. 

Pe Faţa Lui purtând, expresia iubirii,  
Cu cuie în palmele-i curate, fără pată,  
Vede şi simte tot calvarul. Dar simţul nemuririi,  
Exprimă dragoste nemărginită-ntrupată. 

Hrăneşte-ne Iisuse, cu har îmbelşugat,  
Primeşte de la noi, Preasfinte rugăciunea,  
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Ne dă lumina, Doamne, din chipul Tău curat,  
Că astăzi necredința, cuprins-a toată lumea. 

Sfinţeşte-ne Stăpâne, iertarea ne-o arată,  
Coboară-Te în noi, prin ungerea cu Mir,  
Alungă de la toţi, văpaia-ncrâncenată,  
Când gurile-ntinate, sorbi-vor din Potir. 

Văzut-am cum Golgota de Tine-a fost sfinţită.  
Tu milă şi iertare revarsă-ne la toţi,  
Iar gloata izbăvită, să cânte-nsuflețită:  
Hristos, Mântuitorul, a Înviat din morţi! 
 
(Ion Anton, Los Angeles, Aprilie 2015.) 

          2.- Fericirea coboară cu Tine, Iisuse 

        

Ne dai iubire şi viaţă, Tu eşti Puterea Creatoare,  
Sub care inimile noastre, trăiesc ca florile sub soare.  
O fericire ancestrală, azi peste lume se aşterne,  
Cu bucurie toţi te-aşteaptă, visând la fericiri eterne. 

Din haos şi din întuneric, Tu scoate-ne în lumină  
Şi cu dragostea de oameni, lumea să o faci divină.  
Cunoscând puterea Ta, visele să le inspire,  
Tot ce e curat şi bun, peste vreme să se-nșire. 

Coborând la noi de sus, fericești o lume-ntreagă,  
Desluşesc mereu când cuget, dor mistuit ne leagă.  
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Deseori am stat în noapte, cântărind ce am simţit,  
Având în mintea mea şi-n suflet ce totdeauna am iubit. 

Natura în extaz palpită, în ziua coborârii Tale.  
Peste tot e sărbătoare, ca-n primul răsărit de soare.  
El când ne-a deschis fereastra, am văzut a Sa privire  
Revărsând asupra lumii rază sfântă de iubire. 

În astă baie de lumină, iubit de El mă simt frumos  
Şi parcă nu mă-ncape lumea, că sunt aşa de bucuros  
Fericit atunci m-arunc într-un ocean care mă-nghite  
Pierdut şi neştiut de nimeni în veacul vremii neclintite. 

Cu speranţă şi cu dor, Iisuse Te-aşteptăm să ştii,  
Ca un Dumnezeu rămâi dar vrem la cei de jos să vii.  
Viața, inimile noastre, bat în tot ce ne-nconjoară,  
Coborârea-Ţi pe pământ ne-ntărește, ne-nfioară. 
(Ion Anton, Los Angeles, Decembrie 2014) 

3.- Te aşteptăm Iisuse 

 

Cu multe săptămâni-nainte  
De-a umple sufletul de cele sfinte,  
In loc de rugăciuni de slavă şi colinde,  
O lume agitată doar cumpără şi vinde.  
 
Decembrie când vine mă prind plăcuţi fiori,  
Meleagul strămoşesc mă cheam-adeseori  
Şi ochii mei scrutează adânc depărtarea,  
Peste ocean şi munţi să regăsesc cărarea,  
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Spre Ţara - Mamă, de unde-am fost goniţi,  
De hoardele minciunii, corupţi şi hămesiţi,  
Stigmatizând trecut, prezent şi viitor,  
Uitând că spoliază pe propriul lor popor.  
 
Când sufletu-i lumină şi norii negri pier,  
Aştept să vină noaptea cu îngerii din cer.  
În noaptea-n care Tatăl trimită-ne de Sus  
Ca să ne mântuiască, pe Fiul Său Iisus.  

Coboară-ncet prin Maica, umblând după sălaş,  
În care să ÎL nască pe Sfântul Copilaş.  
Pământul doarme-adânc, cuprins de-al nopţii somn, 
Nu simte că-i călcat de-al Îngerilor Domn.  

Arar câte-un creştin, cu sufletu-i smerit  
Ca unui Sfânt Odor lăcaş I-a pregătit.  
Ca să le fie Fiul în ei cu harul Său  
Aşa cum L-ar primi pe Însuşi Dumnezeu.  

Venind la noi Iisuse, din treptele Cereşti,  
Noi Te rugăm, rămâi, să nu ne părăseşti!  
Lumină din lumină, Tu viaţa să ne-o faci  
Şi lumea dezbinată, cu Dumnezeu s-o-mpaci. 

   (Ion Anton, Los Angeles, Decembrie 2011) 
 
 

„Hristos, la Cer S-a înălțat,  Duhul Sfânt  lăsându-ne, 
Din dreapta Tatălui, urcat, ne vede, luminându-ne. 
 
În locul de înălțare, o capelă, azi,  se vede, 
În a cărei închinare, chiar și musulmanul  crede. 
 
El  reveni-va pe pământ, cu împărăție mare, 
Să  revadă-al  Său mormânt, cu-a Sa sfântă lumânare. 
 
Judecând  viii și morții, El, va împărți dreptate, 
Va alege calea sorții, cuvenită după moarte.” 
 

                                            (Mircea Iordache) 



CAPIT. III.5.-  CREAȚII POETICE                                                 423 

 

 

4.- Jertfa Iisus, Mântuirea Lumii 

 

Când primăvara ninge cu flori înmiresmate,  
Cocorii vin la noi, din zări îndepărtate.  
Vezi fluturii plutind ca fulgii de zăpadă,  
Auzi cum păsări concertează, vesele-n livadă. 
 
Când holda nouă, scoate capul în câmpie  
Şi mugurii răsar firavi, din corzile de vie,  
Vezi firele de iarbă crudă, din pământ mijind  
Şi policrome gâze în eter roind. 
 
Cu-albastre viorele şi gingaşi ghiocei,  
Parfum de toporaşi şi pâlc de brebenei,  
Auzi şi simfonii măiestre din susur de izvoare,  
Care au răzbit cu greu prin ger şi prin ninsoare. 
 
Un peisaj mirific cuprins de primăvară.  
Copiii ies din case, să zburde pe afară.  
Privind la toate aste, în suflete învie  
Speranţa şi nădejdea şi multa bucurie. 
 
În astfel de decor apari, Iisuse, cu milă şi cu vrere.  
Să mântuiești Tu lumea, prin moarte şi durere.  
La iad ai coborât şi porţi Tu, biruind,  
De moarte veşnică strămoşii mântuind. 
 
Şi pe pământ cu oamenii din lume-ai vieţuit,  
Iar printre cei de Sus, rămas-ai negrăit.  
Cu patimi, răstignire şi înviere, batjocorit de toate,  
Ai spălat lumea împovărată, de grelele păcate. 



424                                                   NIHIL SINE DEO 

 

 

 
Ai trăit cu noi ca să ne aduci iubirea,  
Cu dragostea îmbrăţişând zidirea,  
Sfinţit-ai lemnul Crucii cu Duhul tău fierbinte  
Şi ai zis „Nu ştiu ce fac, Tu iartă-i Tată Sfinte” 
 
Ieşit-ai viu din moarte, cum şi Scriptura zice,  
Peceţi de la Mormântu-Ţi fără să se strice.  
Din înaltul slavei Tale, un semn ne-ai dat la toţi:  
Călcând pe firea morţii, Iisuse, ai înviat din morţi. 
 
(Ion Anton – Los Angeles, California, Aprilie 2014) 
 

          5.- Ruga către Sfânta Treime  

     

Doamne, azi, la Sfânta Cincizecime 
Înalț, fierbinte, o rugă către Ține. 
Cer, prin cuvântul meu cel rugător, 
Gândul cel bun să-l dai azi tuturor. 

Că am crezut de ani, c-avem menire, 
De Sfânt Locaș să-Ți facem noi zidire. 
Dar cum în lumea asta, o știm bine, 
Nimic nu se clintește fără Tine, 
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Nevoie-avem, ca să purcedem la lucrare, 
De a Ta Sfântă Binecuvântare. 
Noi știm că azi al Tatălui Sfânt Duh 
Coboară asupra noastră din Văzduh. 

Cu plecăciuni smerite, dar pline de avânt, 
Cu umilinț-adâncă, rugăm pe Duhul Sfânt. 
Cu Focul Sacru să sufle asupra-n pace, 
Purificând și gândul și lucrul ce-l vom face. 

Rodească-nțelepciune, chiar mai presus de fire. 
Elan să ne cuprindă, să trecem la zidire. 
Locașul ce-l vom face, al Domnului să fie. 
Prin el și noi să fim înscriși în Veșnicie. 

C-așa a fost tot omul, oriunde s-a aflat, 
Locaș de rugăciune spre Domnul și-a-nălțat. 
Că din lumină, lumină a dorit, mereu 
Să fie în contact cu Bunul Dumnezeu. 

În numele iubirii s-aducem mulțumire 
Și piatră lângă piatră să punem în zidire. 
Să înălțăm dragi frați, la Duh,Fiu și Părinte 
La sângele ce-a curs prinos al Jertfei Sfinte. 

Prin ce canonizat-am pe Ștefan ca Cel Sfânt? 
Prin toate ce făcut-a în viață pe pământ. 
Și Brâncoveanu, în credință, cum știți, odinioară, 
Cu tot cu prunci, creștin a preferat să moară. 

Și Mircea și Mihai și Vlad, la Domnul i-a chemat, 
Dar ei trăiesc în noi, prin tot ce ne-au lăsat. 
O întrebare sfântă, ca fierul roș mă-mbie: 
NOI, CE LĂSĂM LA CEI CE VOR URMA SĂ VIE?! 

Deci nu uita nicicând, un adevăr creștine, 
Că nimic din viață nu ai să iei cu tine! 
Din noi va rămâne, pe pământ lăsat, 
Pentru pomenire, doar ce am creat. 
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Să nu uităm că Iisus, făcându-și legământul 
Cu calvar, durere,a mântuit pământul. 
Urcat-a pe Golgota,le-a suportat pe toate. 
N-a pedepsit mânia neputincioasei gloate. 

Și pentru Dumnezeu, Treimea cea Cerească 
Zidind locaș de rugă, în Veci să dăinuiască, 
Și-n râvna noastră mereu să ne unească 
Și cu sudoarea frunții Iisus ne miluiască. 

Te mai rugăm, cu milă atotcuprinzătoare, 
Azi scoate-ne Prea Sfântă, din groaznică lentoare 
Și bunătății Tale, în veci nelimitate, 
Ne fie trup și suflet, TREIMEI, închinate! 

6.- Moș Crăciun 

 

Tu iarăşi ai, om bun de azi, 
Crăciun, cu ramuri verzi de brazi. 
Colindul Sfânt tu iar îl ai, 
Din glasuri coborând din rai. 

Azi iarăşi vine Moş Crăciun, 
Cu obiceiul lui străbun, 
Cu Dalbe flori şi Moş Ajun 
Şi zeci colinde de Crăciun. 

La Pruncul Mic, şi Luminat, 
Cu toţii merg la închinat, 
Tu om al veacului de-acum, 
Opreşte-te puţin din drum, 
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Căci vreau şi eu acum să-ţi spun, 
La geam, Colindul de Crăciun. 
Să ştii şi tu că Dumnezeu, 
Făuritorul tău şi-al meu, 

Dintr-o Fecioară-I zămislit, 
În iesle, pe pământ venit. 
Şi azi se naşte pentru noi, 
Noi, fii ai vremurilor noi. 

Mereu să credem cu temei 
Noi, oameni din mileniul trei, 
Că Moş Crăciun dac-a venit, 
De Dumnezeu ni-i dăruit. 

7.- Coboară-Te Iisuse 

    

Când se aproprie sorocul întrupării, 
Din lumea nerostirii, în pragul înserării, 
Pe treptele tăcerii sfinte, ca pe o scară, 
Prin Maica Preacurată, Mesia se pogoară. 

Întregul Univers e prins de un fior, 
Un simțământ sublim de viață dătător. 
Sperăm, în lumea agitată în care noi trudim, 
Luptăm, cătăm un sens al vieții să găsim. 
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Noi tot dorim să stăm departe de păcat, 
Urmând povața celor buni, să fim cu sufletul curat. 
Într-un prezent amăgitor încerci să reînnozi, 
Încrezător în viitor, ale vieții noastre rupte corzi. 

În lumea cea civilizată, în care totu-i programat, 
Uitând adesea de credință, mai mult                                            
ne zbatem în păcat. 
Că an de an când vii la noi Iisuse, ai aflat, 
Că tot mai mult pământul este-nsângerat. 

În astă stare aș vrea să urc la Cer 
Și să mă uit în jos, să văd cum toate pier. 
Că lumea bântuită de vrerile ei mici, 
Se zbate și aleargă ca cete de furnici. 

Atunci îmi spun: Omule, nu mai privi-napoi, 
Cum se distruge-n van lumescul mușuroi. 
Nu mai râvni luminile ei mici, 
Că vor muri curând ca niște licurici. 

Avântă-te și urcă spre Marele Mister, 
Cu trupul pe pământ, dar sufletul în Cer. 
Acolo marea foame a ta pentru lumină 
Și setea se-ostoiește cu dragoste divină. 

„Doamne-Ți mulțumim nespus, pentru cât ne-ai minunat, 
Că pe Mesia Iisus la Ceruri L-ai înălțat! 
Hristos, la Cer, ridicat, stă de-a dreapta Tatălui, 
Iubindu-ne,  neîncetat, cu toată dragostea Lui!  
A lumii  vibrație, El o va desăvârși 
Și, a Sa Împărăție, veșnic, nu se va sfârși! 
 
Creștinii s-au bucurat și-ntr-un crez s-au salutat 
Cu: „- Hristos S-a înălțat!”„Adevărat  S-a înălțat!” 
Te slăvim neîncetat, Doamne Iisuse  Hristoase 
Pentru cât ne-ai învățat și pentru datini frumoase, 
Luminează țara mea, să prefacă-n crez și fapt 
Tot ce-o poate libera, de ce-i rău, de ce-i inapt.”  
 

Mircea Iordache 
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8.- Taina ieslei 

 

Tu, neaflând sălaș de adăstare, 
În iesle, cu scutece de paie așternut, 
De vite, sub blânda lor suflare, 
Calvarul pământean Ți-ai început. 

De magi descoperit prin semnele cerești, 
La Prunc dorind ca să se-nchine, 
Cu daruri multe, scumpe, pământești, 
Din cele patru zări, alai la Tine vine. 

Chimvale nevăzute Te vestesc, 
Că iarăși ai venit și se-nfioară firea, 
Curate inimi în cor Te preamăresc, 
Că Tu ne-aduci din nou în dar iubirea. 

Și dragostea rodește din iubire, 
Prinos al păcătoasei gloate pământești, 
Că dragostea i-un munte de trăire, 
Ce-l înălțăm ca jertfă, Mărimilor cerești . 

Tot dragostea, o legătură sfântă face, 
Cu Creatorul și omul întinat, 
În timp ce ochiul Său, în pace, 
Privește fii Săi , zbătându-se-n păcat. 

Dragostea e scutul ispitelor lumești. 
Este făclia care luminează pasul. 
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Ea ne înalță spre treptele cerești, 
Este tămâia ce-nmiresmează glasul. 

Izvorul dragostei prin iesle vine. 
O sfânta taină, ce dăinuie mereu, 
O floare de rodire a stărilor divine, 
Căci dragostea această, e Însuși Dumnezeu. 

            9.- Speranțe la Nașterea Domnului 

     

În eter plutește o pace deplină, 
Pe pământ coboară Sfânta Sărbătoare, 
Este Ziua Sfântă scăldată-n lumină, 
Bucurie multă saltă-n fiecare. 
  
Toate par a fi la începutul lumii, 
Vestea minunată din cer a ajuns, 
O primim sacru, cum ne-au spus străbunii: 
Să ne mântuiască, S-a născut Iisus! 
  
Noi dorim, cu El, pe pământ să vină 
Raiul, din cenușa-I veche să renască 
Și, în loc de beznă, să avem lumină. 
Florile iubirii între noi să crească. 
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Cum anul vechi, s-a scurs spre infinit, 
Un altul așteptăm încrezători. 
Tu, din oceanul vremii fără de sfârșit, 
Ni-l adu Doamne, ca de-atâtea ori! 
  
Și bucuria ce-ai adus, când Te-ai născut, 
Să umple sufletele omenirii, 
Să fim curați și buni ca la început, 
Se scaldă-n armonie, nemărginirea firii. 
  
Tu iar să ne amintești porunca Ta divină, 
Să ne oprim, să nu ne mai războim. 
Împărăției Tale, liniștea să-I vină, 
Slăvindu-Te în pace să trăim. 
  
Pământul n-ar mai clocoti de ura 
Și n-ar mai fi împresurat de arme. 
În viață asta care-I doar o picătură, 
Nici un semen n-ar mai muri de foame. 
  
Întâmpinându-Te cu cugete curate, 
Noi te rugăm pentru un bun destin. 
Pe Ține Vistier de Bunătate, 
În veci noi Te slăvim, Copil Divin. 

                      *** 
  „Gândul acesta să fie în voi, care era şi în Hristos Iisus, 
Care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o ştirbire a fi El întoc- 
mai cu Dumnezeu, ci S-a deşertat pe Sine, chip de rob luând, 
făcându-Se asemenea oamenilor şi la înfăţişare aflându-
Se ca un Om. S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se pâ-
nă la moarte, şi încă moarte pe cruce.  
Pentru aceea şi Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit Lui  
nume care este mai presus decât orice nume, ca în   Numele lui 
Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor 
pământeşti şi al celor de dedesubt şi să mărturisească toată 
limba că Domn este Iisus Hristos întru slava lui Dumnezeu - 
Tatăl.”      (Sfântul Pavel în Epistola către filipeni a Sfântului 
Apostol Pavel) 
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10.- O brad frumos 

 

Prezența permanentă în noaptea de Crăciun, 
Cu frunza ta eternă, te-mpodobim și-acum. 
La fiece lumină, din sufletu-mi umil, 
Îi dau scânteia vie, din ochi-mi de copil 

Și-n irizări divine, cu flăcări de smarald, 
Voi contempla-n tăcere, luminile cum ard.. 
Din jocul pâlpâirilor pe fondu-ntunecat, 
Voi aduna senzații, ce nu le-am încercat. 

Și mi-am luat ca far un singular reper, 
Când îți ornez coroana să o sprijin de cer, 
Iar dintre ramuri verzi, eu bucurii s-adun, 
Să retrăiesc intens, că-i Seara de Crăciun. 

Și să mă bucur sincer, că iar avem un Scut, 
Că-n seară asta Sfânta, Hristos ni S-a născut. 
El a venit în lume, ca Om să viețuiască, 
Și gloata, de păcat, pe veci s-o mântuiască. 

Hristos ni S-a născut, măriți-L! 
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         11.- În genunchi Te așteptăm, Iisuse! 

 

De la pământ la Cer, o scară  făuresc,  
Pe treptele-i de rugăciuni, din suflet  ești rugat,  
Să Te cobori Iisuse, să vezi pământu-nsângerat, 
Că frații între frați, acum se războiesc! 

Vin nopți fără de margini, adânc întunecate,  
Și-n lume hăuri abisale din haos azi se cască,  
De nu mai poate gând de pace să se nască, 
Că duhurile rele sunt crunt înverșunate. 

Ne amintim Iisuse că-n noi sălaș nu ai găsit, 
In iesle cu necuvântătoare Te-ai culcat, 
Nepăsătoarei gloate, Tu mâna Ți--ai plecat, 
Din bunătatea Ta nespusă, ea milă a dobândit. 

Și vezi Iisuse, că-n loc să Te primească 
Cu dragoste, în pace și cu iubire să Te-nfeșe, 
Din duh curat, călduțe scutece să-Ti țese, 
Nu poate om cu om alături să trăiască. 

Și căutând acum spre vremea-ndepărtată, 
Vedem că viața ne-ai făcut nemuritoare, 
Iubirea Ta fiind atotcuprinzătoare, 
Din inima Preasfântă, Iisuse, revărsată. 
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Si din pornirile-Ți de caldă plăsmuire,  
Ne faci acum cu Tine-asemănători, 
Spre viața veșnică ne dăruiești comori,  
Ne binecuvântezi prin Sfânta-Ți glăsuire. 

De aceea, fierbinte Te rugăm rămâi, nu mai pleca, 
Milostivește-Te și dă-ne tuturor iertare,  
Pe frunte Mir de binecuvântare, 
S-avem în veac, în noi, din bunătatea Ta. 

Toți în Noaptea Sfântă, dorim să fie dată 
Din Tine, Doamne, lumina peste fire, 
Cu cetele de Îngeri cântându-Ți preamărire 
Că ne iubești Iisuse ca frate și ca Tată. 

Bucurie-avem la Nașterea-Ți ca Fiu,  
În casa sufletelor noastre, Te avem in veacuri viu! 

 

   "De aceea, tot cel ce aude aceste cuvinte ale Mele şi le 
plineşte, i se va asemăna bărbatului înţelept care şi-a clădit 
casa pe stâncă. Şi a căzut ploaia şi au venit puhoaiele şi au 
suflat vânturile şi au izbit în casa aceea, dar ea n-a căzut, 
fiindcă era întemeiată pe stâncă.  
  Dar cel ce aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le plineşte, 
i se va asemăna bărbatului nechibzuit care şi-a clădit casa pe 
nisip. Şi a căzut ploaia şi au venit puhoaiele şi au suflat 
vânturile şi au izbit în casa aceea şi ea a căzut. Şi mare i-a fost 
căderea!“" (Evanghelia după Matei 7, 24-27 ) 
 

"Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea-şi va pierde 
gustul, cu ce se va săra?; de nimic nu mai e bună, decât să fie 
aruncată afară şi călcată în picioare de oameni.  

Voi sunteţi lumina lumii; nu poate să se ascundă cetatea 
din vârful muntelui; nici aprinde cineva făclie şi o pune sub 
obroc c, ci în sfeşnic, şi ea le luminează tuturor celor din casă. 
Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să 
vadă faptele voastre cele bune şi să-L slăvească pe Tatăl vostru 
Cel din ceruri." (Evanghelia după Matei 5, 13-16) 
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12.- Iubind aproapele  

    
 
Omule, cel ce vii din depărtatul veac,  
Tu însuți ești izvor de veșnicie.  
Oferă-mi, eu săracul, să mă-mbrac  
Cu haina prieteniei, cea de-a pururi vie.  
 
Să pot purta în mine iubirea și tăria,  
Cu bunătate-n lume eu să stau.  
Să mă cuprindă clipa și vecia  
Și dragoste aproapelui să-i dau.  
 
Aproapele să-l port mereu în mine,  
Precum pe mine însumi mă iubesc.  
Să nu mă poticnesc făcând mult bine,  
Prieteni să mă-nconjoare cât trăiesc.  
 
Prietenie, val de apă prea curată,  
Tu ne adăpi cu liniște deplină.  
Ne dai putere infinită totodată  
Și ne învălui viață în lumina.  
 
Să credem toți curat în oameni,  
Precum în milostivul Dumnezeu,  
Și în afară nu rămână nimeni,  
Să creadă fiecare după duhul său.  
 
Prietenia, cursul vremii n-o socoate,  
Să curgă între oameni nesfârșit.  
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Ea să adape veșnicele gloate  
Și nimeni n-o păstreze tăinuit.  
 
Ci, s-o înalțe spre cerul plin de stele,  
Hrănită doar cu harul rugăciunii sfinte,  
Iar lumea izbăvindu-se de rele,  
Sălășluiască în fiecare, duh fierbinte. 

 
 

Cred 
 
Cred în Dumnezeu cum cred în răsăritul de soare, 
Nu pentru că Îl văd, ci pentru că se simte în zare, 
Dacă Dumnezeu nu ar exista, ar trebui inventat, 
Pentru că fără de Dumnezeu universul ar fi uitat. 
 
Doamne, n-am credință mare dar pot fi încrezător, 
N-am un dar mare să-ți ofer, cu viața îți sunt dator. 
Să ne plecăm cu credință și cu rugă la Dumnezeu, 
Să ne țină în  sănătate, iubire și cu credință mereu! 
     Mircea Iordache 
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             13.- Mărindu-L pe Mântuitorul nostru  

     

O, Măicuță Preaslăvită,  
Aduci, tu, iarăși pe pământ,  
La lumea deznădăjduită  
Pe Fiul, Domnul Cel Preasfânt. 

L-aduci ca semn de pocăință,  
Norodului cel rătăcit  
Ce-l cheamă grabnic la credință,  
În veacul ăsta-nțelenit. 

Tu fă din iarnă primăvară,  
Că toți ne-am abătut la rău.  
Ca lumea asta să nu piară  
O cheamă iar la sânul tău. 

Nădejdea noastră este mare  
Ȋn tine și în Fiul tău,  
Știind că ești mijlocitoare  
La preaslăvitul Dumnezeu. 
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Noi știm atunci cum te-am primit  
În peșteră când L-ai născut  
Pe Fiul tău cel Preaiubit,  
Că ocrotire n-ai avut. 

Te rugăm cu disperare,  
Arca izbăvirii ești,  
Numai tu ne ești scăpare  
Te-am părăsit, să nu ne părăsești. 

Credem netăgăduit,  
Că mântuire și folos,  
Când Om deplin a devenit,  
Ne-aduce doar Mântuitorul nostru Hristos. 

  „Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, 
în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va 
ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui său cu sfinţii 
îngeri.”  Domnul Iisus Hristos 
 

"Pe cel ce Mă va mărturisi pe Mine în faţa oamenilor, îl 
voi mărturisi şi Eu în faţa Tatălui Meu Care este în ceruri; dar 
de cel ce se va lepăda de Mine în faţa oamenilor, de acela Mă 
voi lepăda şi Eu în faţa Tatălui Meu Care este în ceruri." 
                                                      Domnul Iisus Hristos 
 
  "Scris este că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice 
cuvânt al lui Dumnezeu."  Domnul Iisus Hristos 
 
  "În lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți. Eu am biruit 
lumea.” Domnul Iisus Hristos 
 
  "Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre." 
                                                        Domnul Iisus Hristos 
 
  "Pe voi lumea nu poate să vă urască, dar pe Mine Mă 
urăşte, pentru că Eu mărturisesc despre ea că lucrurile ei sunt 
rele."   Domnul Iisus Hristos 
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14.- Hristos a Înviat! 

 

Aș vrea să sorb din apa vie,  
Din mare să devin iar mic,  
Și-n zile de copilărie,  
Să retrăiesc de Paști, un pic.  
 
Dar nu oriunde vreau să fiu,  
Ci doar acolo-n satul meu,  
Unde românul, plin de sacru,  
Era vecin cu Dumnezeu.  
 
Ochii închid și filmul se rulează:  
Cu șapte săptămâni-nainte,  
Pe cruce de-a muri Iisus,  
De la copil pân-la părinte,  
Cu toți se pregătesc nespus.  
 
Românul le grijește toate,  
Casă și trup, și sufletește,  
Cuminecând el se sfințește.  
Chemat din Cer, neamul sătesc  
La sfânt lăcaș se-ndeamnă dus,  
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Unde Scripturile vorbesc  
De patimile lui Iisus.  
 
Învățăturile-i hrănesc,  
O pace harică-i cuprinde  
Vor fi mai buni, se pocăiesc,  
Noian de rugăciuni îi prinde.  
 
Și iată noaptea de Înviere,  
Cu mic, cu mare, toți s-au dus,  
Sfârșind calvarul de durere  
Să se întâlnească cu Iisus.  
 
Lumina Sfânta lin coboară,  
În timp ce preoții se-nchină,  
Și sacrosant pe obște cheamă:  
„Veniți ca să luați Lumină!”  
 
Astfel, femei, bărbați, bunici, nepoți,  
De fericire - acum exultă.  
Cu vestea sunt pe buze toți,  
Evlavioși când se salută, 
Hristos a Înviat din morți! 

 

  "Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va 
mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în 
el izvor de apă săltătoare spre viaţă veşnică."   Domnul Iisus 
Hristos 

"Cei ce au bogăţii, cât de greu vor intra ei în împărăţia 
lui Dumnezeu! Că mai lesne este să treacă o cămilă prin 
urechile acului decât să intre bogatul în împărăţia lui 
Dumnezeu."  Domnul Iisus Hristos 

 
"Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, că a unora ca 

aceştia este împărăţia lui Dumnezeu. Adevăr vă grăiesc: Cine 
nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în 
ea."   Domnul Iisus Hristos 

 
"Cel ce este credincios în foarte puţin, şi în mult e 

credincios; şi cel ce este nedrept în foarte puţin, şi în mult e 
nedrept." Domnul Iisus Hristos 
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15.- Învierea Lui Hristos 
Învierea Lui Hristos luminează tuturor … 

 

 

Iar e viață pe pământ, 
Peste firea amorțită 
Și câmpia pustiită, 
Se coboară Duhul Sfânt. 
 
Larmă mare-i pe afară 
Și în zumzet de albine, 
Viața pe pământ revine, 
Este iarăși primăvară. 
 
Sub al zâmbetului soare, 
Este - atâta frumusețe, 
Cu fiori de tinerețe 
E parfum de Sărbătoare. 
 
Iarăși vin Zilele Sfinte, 
De viață, simțământ se naște, 
Deoarece ne - apropiem de Paște, 
De vremuri vechi mi-aduc aminte. 
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De peste tot, cu mic cu mare, 
Cu sfințenie sătenii, 
Ne îndreptăm evlavioși la denii, 
În mâini cu flori și câte-o lumânare. 
 
Din goană se oprește lumea 
Și-n miros sacru de tămâie, 
ÎL așteptăm ca să Învie, 
În cântec preamărind minunea. 
 
Pământului suprem prinos 
I-aduce Cel ce-a pătimit, 
Batjocorit și răstignit, 
A Înviat Iisus Hristos. 
 
Și vestea circulă la toți, 
O cânta toate firea, 
Cu EL a înviat iubirea, 
Hristos a Înviat din morți! 

 

  "Dacă veţi avea credinţă în voi cât un grăunte de muştar, 
veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, şi se va 
muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă."  Domnul Iisus 
Hristos 
 
  "De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede." 
Domnul Iisus Hristos 
 
  "Oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se 
smerește pe sine se va înălța." Domnul Iisus Hristos 
 

"Astăzi în Templu, bătrânul Simeon a luat în brațe pe 
Hristos Dumnezeul nostru și a strigat zicând: acum liberează pe 
robul Tău Stăpâne."  Domnul Iisus Hristos  - Praznicul 
Întâmpinării Domnului 

 
"Cel ce a săpat pe table Legea Scripturii, de mâinile 

bătrânului este îmbrățișat ca un prunc, și ne dă nouă ca Lege 
sfântă, Evanghelia."  Domnul Iisus Hristos  - Praznicul 
Întâmpinării Domnului 
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16.- Rugăciune - Mihai Eminescu 
 

 

Noi ce din mila Sfântului 
Facem umbră pământului, 
Rugămu-ne îndurărilor, 
Luceafărului mărilor, 
Ascultă ale noastre plângeri, 
Regină peste îngeri, 
Din neguri te arată, 
Lumină dulce, clară, 
O, Maică Preacurată 
Şi pururea Fecioară, 
Marie! 

Crăiasă alegându-te, 
Îngenunchem, rugându-te 
Înalţă-ne, ne mântuie, 
Din valul ce ne bântuie! 
Fii scut de întărire 
Şi zid de mântuire! 
Privirea-ţi adorată 
Asupră-ne coboară, 
O, Maică Preacurată 
Şi pururea fecioară, 
Marie! 

  "Nu există ființă rațională care nu crede în Dumnezeu și 
nu tânjește cu inima după El. Nu există necredincioși, ci numai 
potrivnici lui Dumnezeu. Diavolul crede și se cutremură, dar se 
împotrivește - așa și oamenii." Părintele Tadei   1914 - 2003 
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17.- Te rog, Doamne! 

 

Sunt ca un fulg în spațiu, altcum nimic n-oi fi, 
De vei sufla asupră-mi pe loc mă voi topi. 
Atunci Doamne, mă rog ca trupu-mi să încapă 
Când fulgul s-o topi în picul cel de apă! 

Și pe pământ căzând, mă rog Doamne frumos, 
Ca rodului câmpiei să-i fiu de bun folos! 
Să mă-ntrupez din nou în spicul cel de grâu, 
Hrănind pe pământeni, în trup din nou să fiu. 

Tu, Doamne, le știi toate, că nu te mint, Tu  știi, 
De-aceea eu te rog cu mine bun să fii. 
Răbdare și putere dă-mi să urc crucea sus, 
Cum pe Golgota Sfântă urcat-a și Iisus. 

Le-ndur pe toate Doamne, deloc n-am să cârtesc, 
Dar să nu-mi pui în spate cât pot să pătimesc! 
Iertare Ție-ți cer că am fost un păcătos,  
Că am iubit eu viața mai mult ca pe Hristos! 

  "Suntem una chiar şi cu oamenii care nu sunt aproape 
de Biserică. Ei sunt departe din neştiinţă. Să ne rugăm ca 
Dumnezeu să-i lumineze şi să-i schimbe, ca să vină şi ei la 
Hristos." - Sfântul Porfirie Kafsokalivitul  1906 - 1991 
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      18.- Am descoperit un om, al lui Dumnezeu 
         (dedicație domnului ing. Mircea Iordache) 

  

 
  
În fapt de așteptată primăvară 
Când prinde iarăși viață pom cu pom, 
În lumea agitată, dezbinată și amară 
Eu am descoperit un veritabil OM! 
  
Nu am căutat cu felinar ca Diogene, 
În plină zi de soare luminată, 
Ci fără  a obosi nici ochi și nici sprâncene, 
Localizatu-l-am fără efort îndată. 
  
Din hăuri care fără fund se cască, 
Din duhurile oarbe, pline de păcat, 
Se poate frumusețe să se nască, 
Și strălucește chipu-i altruist de om adevărat. 
  
Când Domnul nostru, pe Cruce suferea calvar, 
Ca omenirea de păcat să o dezlege, 
Că este copleșită de infern și de coșmar, 
El vine pe pământ cu a iubirii lege. 
  
Crucificat, din palme curge Sânge greu, 
Așa cum profețit-a, atunci la Sfânta Cină, 
Calvarul Lui să nască din om un Dumnezeu, 
Din coasta-mpunsă, țâșnească izvorul de lumină. 
  
Jertfindu-se, Iisus, euharistic element devine, 
Să-mpărtășească pe cei cel ÎL așteaptă ca dar 
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dumnezeiesc, 
Să-ndestuleze omul cu-a Lui de o ființă, pâine, 
Pe aceia mulți ce-n lume de Tine flămânzesc. 
  
Biserica ne cheamă umplând eterul de clopot 
tânguire, 
Vestind că din adâncul, întunecatei nopți, 
Soldații-nmărmuriți primesc înfricoșata știre: 
Hristos pătimitor, A ÎNVIAT DIN MORȚI! 
  
(Ion Anton, Los Angeles, Sfintele Paști 2018) 

       

„Universului şi omului nu li se pot afla  limitele, 
O singură părticică din univers o poți îmbunătăți, 
Aceea fiind propria ta persoană, de-ți vrei binele. 
Omul e un univers închis în cușca propriei vieți. 
 
Oamenii se nasc fără dinţi, fără păr şi fără iluzii, 
Și, dacă moare de bătrânețe, va fi tot fără ele, 
Un om fără de religie este un om plin de confuzii, 
Cei credincioși sunt cruci vii între pământ și stele. 
 
Oamenii creează miracole reale de-și vor atribui 
Curajul, mintea și cinstea, date de Dumnezeu, 
Fiecare om crede că Dumnezeu e de partea lui. 
Dumnezeu a creat omul, să-L proslăvim mereu!” 

     Mircea Iordache 
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CAPIT.III.5.b.- POEZII LAICE 
  

1.- Înalt Prea Sfințite, „La Mulți Ani!”) 
Dedicație de Ion Anton, închinată I.P.S. Arhiepiscop Nathaniel 

(a 75-a aniversare a Bisericii Sfânta Treime) 
 

 
 

Din turnul cel de veghe de la Vatra, 
Voi contemplați limanul necuprins, tare ca piatra. 
Sunt templele în care ne cheamă izbăvirea, 
Rugându-ne din întinare, să iasă omenirea. 

Și candele aprinse ne văd cu raza lor, 
Îngenuncheați în rugă, cuprinși de-un sfânt fior. 
O taină ne pătrunde și ochiu-n sus se pierde, 
Doar sufletul se roagă, trupul să-și dezmierde. 

De-acolo din înalt, Stăpânul ne grăiește, 
Păcate să lăsăm, crescând duhovnicește, 
Că dreapta-ne credință cu fapte se-ntărește 
Și-n casa Tatălui, locaș ne pregătește. 
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În barca sufletului meu, mereu,  neadormit, 
Te voi purta în mine - odor neprețuit! 
Tu ești cu mine, Doamne, umplându-mi viața toată, 
Ești bun, mă ocrotești pe marea învolburată. 

Ne porți de grijă Înaltule Prea Sfinte, 
Și vă urăm, umili, Prea Bunule Părinte: 
„Domnul  vă ocrotească, ani mulți, cu sănătate 
Să cârmuiți  corabia Bisericilor toate! 

2.- Rondel - Acrostih 

         Motto:  
Din caierul iubirii de părinte,  
Să te însoțească peste tot mereu  
Îți torc într-un rondel, cuvinte.  
Ca dar de suflet de la tatăl tău. 

  

    

Azi în eter las gândul meu să zboare,  
Născut din reverii de ieri, de azi și ce-or să vină, 
Ele provin din policromă toamnă și lumină, 
Înveșmântându-ți fața ta de zâmbet și de soare. 

Ai 40 de primăveri și toamne tot atâtea,  
Noian de perle scumpe și mărgăritare, 
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Toate petale de lumină și nestemată floare,  
O floare rară ce-ți podobește fruntea. 

Asemenea cu strălucirea toamnei, zilele să-ți fie, 
N-avea pe frunte umbre sau vre-un nor,  
Este spre zările senine nestăvilitul zbor, 
La vârsta devenirii de mamă și soție 
Acum în miez de toamnă aurie,  
 
Ani mulți și buni eu îți doresc să vie! 
                     (Tata, octombrie 2007) 

 
3.- Binecuvântare                                               
(Părintelui Paroh Florian Anton Frunză) 

 

Într-o lume scăpătată, spre infern rostogolire, 
Dumnezeu ți-a încredințat preoțească păstorire. 
Cu o inimă smerită și cu duhul umilit,  
Să lucrezi în Via Sfântă, bucuros te-ai dăruit. 

Înțeles-ai să ai grijă să însămânțezi în lume 
Dragoste și bună pace și divină înțelepciune. 
Sub lumina Cărții Sfinte să nu fie orb niciunul, 
Rătăcitului de soartă să i se arate drumul. 

Noua Lege a lui Iisus, pe certați să îi împace 
Și-n familia parohiei să trăiască-n bună pace. 
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Via Domnului de-a pururi, doar iubire să rodească, 
Flacăra credinței sfinte doar lumină răspândească. 

Ai durat un sfânt locaș, cu parohienii tăi, 
Ca la pieptul lui să-i țină și pe buni și pe cei răi. 
Binecuvântată fie turma și păstorul, cel ales de 
Dumnezeu, 
Vremuri pașnice s-aveți, voi să vă rugați mereu.                           
(Sinceră urare, Ion Anton, Los Angeles) 

4.- Un tainic gând părintesc 

Dragii mei 

 

    Aripa toamnei fâlfâie iar deasupra 
noastră, amintindu-ne că încă un 
ciclu al naturii se încheie. Cum toam-
na plouă cu nostalgii, petale colorate 
ning și peste mine. Se pare că 
Arhanghelul toamnei izgonit din 
slăvi, în acest sfârșit de vară, plu-
tește veghetor deasupra noastră, 
desfăcându-ne tot mai albastre por-
țile cerului.  Străzile și aleile parcului 
ne învață că toamna este o lumină 
blândă, susținută de policromia frun-
zelor copacilor care-și dau obștescul  

sfârșit și care sunt tot atâtea candele asupra pământului trudit. 
  Cu zborul plin de polenul soarelui de vară, cules de pe 
trandafirii atâtor zori și de pe reginele nopții atâtora amurguri, 
roirea celor de pe urmă zile de vară, își poartă încărcătura 
caldă spre prisăcile minunatelor zile de octombrie. Și astfel, 
încă o vară a trecut domol, luminoasă, plină de manifestările 
dragostei și s-a dus pentru totdeauna, cu zilele ei, cu zilele 
noastre. Îmi place ca să proiectez asupra celor dragi, conul de 
lumină al momentului pentru a ști că nimeni nu trece singur 
prin tunelul timpului său, ci este mână în mână cu cei care au 
fost hărăziți să plinească misiunea pământeană, și mergând 
alături până ce drumurile sunt despărțite de veșnicie.    
Coincidența zilelor de toamnă fiind și aniversarea Antonelei 
doresc ca petalele de bucurie să-i roureze momentul aniversar, 
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să fie tot atâtea perle într-un colan pe fruntea ei, iar cei dragi 
care o înconjoară să-i cânte oda bucuriei, a bucuriei aniversării 
de aur. 

5.- Dragoste de tată 

 

Din caierul iubirii de părinte, 
Îți torc într-un rondel cuvinte, 
Să te-nsoțească peste tot mereu, 
Ca dar de suflet de la tatăl tău. 

Azi în eter las gândul meu să zboare, 
Născut din reverii de ieri, de azi și ce-or să vină. 
E valul policrom de toamnă și lumină, 
Înveșmântându-ți fața ta de zâmbet și de soare. 

Asemenea ca frumusețea toamnei zilele să-ti fie 
Noian de perle scumpe și mărgăritare, 
Toate petale de lumină din nestemată floare 
Să-ncununeze fruntea ta de mamă și soție. 

Azi în eter, las gândul meu să zboare, 
Să fie lângă tine la sfântă – aniversare! 

               (Tata, Octombrie 2014) 
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6.- Dorință, Urare, Rugă...                                                 
(lui Victor Augustin, la trecerea din copilărie în maturitate, 

urarea de a nu rătăci drumul, străbătând tunelul timpului său) 
 

        

Astăzi pășești o treaptă a vieții,  
Pe scara-naltă de valori, 
E primul pas al demnității, 
Să nu înveți să și cobori. 

Marcându-ți calea ta cu fapte bune, 
Pe drum neabătut și drept, 
Păstrându-ți aura copilului minune, 
Maturitatea se va scurge înțelept. 

Scripturile să-ți lumineze viața, 
Pășește ferm pe treptele genunii, 
Nici când să nu abandonezi speranța, 
De a descifra misterul adânc al lumii! 

Să-i dăruiești iubire, cum făcut-au Sfinții, 
Divina dăruire stă în bine, dacă vrei, 
Tu poți să stingi doar cu puterea minții, 
Văpaia lumii noastre, cea din lăuntrul ei. 
(Bunicul Ion la 18 ani și absolvirea gimnaziului) 
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      7.- Zâmbește primăverii 
(Nepoatei mele Anita Miriam) 
 

 

 Când ziua se deșteaptă și-i senină, 
În pragul casei tale părintești, 
Să ți se-mbrace fața în lumină 
Și-n cartea vieții tale să citești. 

Privind peste alee, pădurea este în ceață, 
Scăldată-n baia picăturilor de rouă. 
Zâmbind cu muguri noi de viață, 
Natura își îmbracă haina nouă. 

Veghează fagi în frac, precum odinioară 
Și sălciile pletoase cu mâțișori pe ele, 
Cu freamătul vestind că iar e primăvară, 
Se-nchină-n reverențe cu-ale sale rămurele. 

Între acestea toate sunt pline de candoare, 
În cupele-ncărcate cu un sublim parfum. 
Sunt florile distinse, flori de lăcrămioare, 
Lui Miriam  cea dragă, eu, „Bibi”, le adun. 
(Ion Anton, Grand Rapids 2009) 
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8.- Prințesa balerină 
 (Nepoatei Anita Miriam) 
 

 

Ca o prințesă se gătește, 
Pentru a-și deschide balul 
Și Miriam se pregătește, 
Să-și desfășoare festivalul. 

Se concentrează, revede repertoriul, 
În lumea artei ei plonjează. 
Cu arabescuri îmbrăcând covorul, 
Figuri măiestre-n aer desenează. 

Când numărul și-a încheiat  
Aplauzele izbucnesc. 
Un public entuziasmat, 
Arta prințesei răsplătesc... 

„Copilăria înseamnă simplitate. Privește lumea cu ochi de copil, 
este foarte frumoasă.”  Kailash Satyarthi 
 

„Copiii nu-și amintesc ceea ce încerci să-i înveți. Ei își 
amintesc ceea ce ești.”    Jim Henson 
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9.- Pământ  natal  
 

                

Cu inima pustie, departe de-a mea glie 
Mă tot gândesc la tine dulce Românie. 
Nimic nu reușește, oricât m-am străduit, 
Să-mi ostoiască dorul de când te-am părăsit. 

La tine-mi este gândul, ce arde ca un foc, 
Mi-i viața-ndestulată, dar sufletu-mi deloc. 
O Prutule iubit, cu curgerea-ți domoală, 
Ai fost mereu cu mine, când eu mergeam la școală. 

Când încărcat de buche mă întorceam agale, 
Cu unda ta molcomă, m-ai însoțit pe cale. 
Pășind pe malu-ți nalt, scrutând adâncu-ți clar 
Vedeam mulțimi de pești, în jocul lor sprințar. 

Când soarele de vară, vărsa a lui văpaie 
În apa-ți răcoroasă, intram a face baie. 
Tu-mi potoleai căldura din luna lui cuptor, 
Așa și azi mă-nchipui să-mi stâmpăr al meu dor. 

Adeseori mă aflu privind în larga zare, 
Cercând să-ți deslușesc făptura-n depărtare 
Mă ține viu speranța, că iar voi reveni 
Ca fiu risipitor, la pieptu-ți mă-i primi, 
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Să sorb din apa vie, a dragostei de țară,  
Cu-a tale frumuseți să-mi pun cunună iar, 
Că pe unde-am fost, în lumea asta mare 
Numai la pieptul tău mă simt cu alinare. 

10.- Hermeziu 
 

 
 
E satul în care m-am născut, 
Vegheat de plopi și râul Prut, 
Cu oameni gospodari, de omenie 
Ce poartă-n suflet poezie. 
Cu doine și cu doruri multe,  
Ce numai Prutul știe să le asculte, 
În locul acesta minunat, 
Un colț de rai adevărat, 
Sunt urmașii lui Negruzzi și Traian 
Și ai marelui Ștefan. 
 
Negruzzi a scris în rândurile sale 
Să fie punte peste munți și mare. 
Când păsările se întorc în luncă 
Și primăvara parfum aruncă, 
Se-adună cărturari, actori, 
Și domni și doamne autori, 
Ascultă și bătrâni și tineri, 
Zâmbind cu soarele în inimi, 
Ca și la Junimea, odinioară, 
Tradiția păstrată-i o comoară. 
 
Așa Negruzzi vorbă a lăsat,  
Ca în decor de flori înmiresmat 
În Hermeziul nostru drag, 
Să-i treacă toți al casei prag, 
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Iar salcia cea mândră și pletoasă 
Îi cheamă pe toți să vină-acasă. 
Minute multe se-ntrețin 
Toți musafirii care vin, 
Și vorbe calde șterg uitarea, 
În luna mai când e serbarea. 
 
Să le ajute bunul Dumnezeu, 
Să vină aici, în satul meu 
Să treacă munți, să treacă marea 
Să adune-n dor toată suflarea. 
       (Paraschiva Burlacu) 
 
11.- Trifești, legendă și dor 
 

   
Trecutul unui neam, de vrei ca să-l găsești 
Îl cată-n sipet și-n povești. 
În lunci cu amintiri, în cărți sau pe veșminte, 
Ori în inele multe din trunchiuri obosite. 
De ștergi pe toate colbul cu poezia-n gând, 
Vei ști ce ești, ce-ai fost, cu faptele vorbind. 
Voi oameni, ramuri verzi, uniți-vă în horă, 
Cântați, râdeți cu foc, dansând atunci când plouă. 
 
Cu soarele din inimi să răscoliți trecutul 
Cu luna și cu stele să-nmulțiți avutul.  
Moșia strămoșească nu piere, nu se vinde, 
De știi cine ți-e neamul prietenia-ntinde. 
Să curgă ca și Prutul, să-adune mărturii, 
Legendele de dor să crească-n copii. 
Să chiuie la porți, vestindu-și gospodarii, 
La noi e veselie și muncă ca plugarii. 
 
În orice colț vei merge, povestea se rescrie, 
Cu cântece de dor și-n sfântă bucurie, 
Noi, neam de viță veche, răzeși de-ai lui Ștefan, 
Vă invităm la horă, la nuntă sau la hram. 
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E vechi ștergarul nostru, din fir subțire dalb, 
Ce acoperă colacul, ce-i rumenit și-i cald. 
Gustați din pâinea sfântă, crescută pe ogor, 
Vă ține și de foame, vă vindecă de dor. 
 
Cu sufletul curat, sfințiți și locuri noi, 
Credința, adevărul, mereu purtați cu voi. 
Lumina din cuvinte să lumineze-n hău,  
Așa cum Domnul Sfânt ne iartă orice rău. 
Să poposiți cu drag pe file de povești, 
Prin cântec și prin vers vă cheamă la Trifești. 
Să-nmugurească gânduri ca zarzării în floare, 
Pe aceste locuri dragi să susure izvoare. 
 
Izvoare de belșug și doruri strămoșești 
Negruzzi, cărturarul, vă cheamă la Trifești. 
(de Paraschiva Burlacu) 
 

12.- În lunca Hermeziului 
 

 
 

E veselie și e joc 
În crâng și pe câmpie, 
De parcă raiul a coborât,  
Pământul iar învie. 
 
E sărbătoare și e cânt 
În lunca de flori plină 
Și multe suflete vibrând 
Se prind mână de mână. 
 



CAPIT. III.5.-  CREAȚII POETICE                                                 459 

 

 

Veniți, veniți de peste tot, 
Să râdem împreună! 
E raiul verde și e loc, 
De multă voie bună. 
 
Veniți, veniți să depănați, 
Din minte sau din carte, 
Mii de cuvinte să-aruncați, 
Parfum să aibă toate! 
 
Adie vântul lin, ușor, 
Dar bolta e senină, 
Aici, în luncă e mult dor, 
Negruzzi ne adună. 
 
Și an de an tot ne așteaptă, 
În casa de la Prut 
Și amintiri mereu să curgă 
Ca râul înspre sud. 
(de Paraschiva Burlacu) 
 

  „Amintirile noastre din copilăria petrecută la sat coincid 
desigur cu ale celor mai mulţi dintre cititori. Ne aducem 
aminte: vedeam satul aşezat oarecum înadins în jurul bisericii 
şi al cimitirului, adică în jurul lui Dumnezeu şi al morţilor.” 
        Lucian Blaga  
 
  „Mi-aduc aminte de marea lume a satelor în care am 
copilărit, de cum săreau cu toţii de pe prispă, de paşii mărunţi 
şi iuţi ce se îndreptau spre poartă, când dincolo de ea se auzea 
unul din glasurile care cereau apă.”  - Geo Bogza 
 
  „Dar anii trec... vine vremea ca copilul cel vesel şi slobod 
ca o căpriţă să lase câmpul cu flori, poveştile nesfârşite, cuibul 
şi şezătoarele satului şi să intre în viaţa chinurilor prin cartea 
de învăţătură...”   - Alecu Russo 
 
  „Plecând să învăţ, am părăsit satul pentru totdea-
una. Satul însă nu m-a părăsit niciodată.„  Costel Zăgan  
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    13.- Lui Grigore Vieru, la a 73-a aniversare 

   

Încă navighezi netulburat pe valuri, 
Cu pânzele în vânt, ești calm sau răzvrătit. 
Nici un semen nu-ncercă, de pe maluri, 
Să te opreasc-a te-ndrepta spre infinit. 

Te poartă timpu-n vrie ca taifunul. 
E nepăsare-n juru-ți ori tumult, 
E-o lupta surdă, o lume ce nu-și află drumul 
Și-n negura această, tu strălucești mai mult. 

Comori nestemate de vers și cuvântul, 
În limba mamei se cern dintre astre 
Și ploaia-ți de lacrimi a rourat pământul. 
Pământul oropsit, al suferinței noastre. 

Din paharul de-amar prea umplut de Putere, 
Ai înălțat trei culori din pământ până-la cer, 
Le-ai țesut peste plaiul sfințit de durere, 
Cu ele săgetând nepătrunsul mister. 

Acas-ai adus chiar și scrisul latin, 
Bucuriei părtaș și de neam salvator, 
A plouat cu lumină și făclii de senin, 
La răspântii de viață, pe străbunul ogor. 

  „De ce mai suflu dimineaţa în promoroaca geamului, 
dacă nu se mai văd prin zăpadă urmele mamei?!”  -  Gr. Vieru 
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14.- Dedicații lui Ion Anton de Ion Țăranu 

 
Ion Anton, scriitorul și poetul 

Ion Taranu 
 

    În 6 octombrie 2010 am susți-
nut un cenaclu literar cu tema 
terapia prin speranță, la spitalul 
de geriatrie și cardiologie condus 
de Prof. Dr. Rodica Ghiuru. Aici, 
printre asistenți au fost și unele 
personalități de suflet, dragi mie și 
cred că și eu lor, este vorba 
despre scriitorul Ion Țăranul, de 
poetul și scriitorul Nicolae Panaite 
și de poetul și scriitorul moldovean 
Ion Proca, care  mi-au făcut câte o 
dedicație. 

Profeția pentru nemurire 
         de Ion Țăranu 

        

Și dacă ajungi Acolo, te uită împrejur, 
Ia seama până-n umbre la ce vezi 
Să smulgi și măști și tot ce nu te încrezi! 

În prima zi să te îndoiești în tine 
Și atât de crunt să te smerești, 
Să-ți pară mult mai mult 
Că nu ești decât ești! 



462                                                   NIHIL SINE DEO 

 

 

Și în ziua a doua să te întârzii, 
Prin aburi străvezii de taină cu lucoare, 
Arzând să adăpi durerea cu doare... 

Dar mai ales a treia zi s-o înduri, 
Un timp neiertător - sfinx orbitor îți va cere 
Viu - străveziu tribut de dor și de himere... 

Când genă-i ziua patra-n zori de zi 
Un clopot alb, timp de netimp desparte 
De vindecă-n tine spaima de moarte. 

De - abia în ziua a cincea te-ncumetă să-ncerci 
Jindul din suflet adânc să-l încrustezi 
Și numai în sfânta lavă a lui să te încrezi! 

Iar ziua a șasea anume-i de-ntrebări, 
Păduri de întrebări așteaptă-un fanatic răspuns 
Am aripi și ține îndeajuns? 

Ajungi, ajungi hotarul - o părere... 
Ci-ncearcă a nu te rătăci la mal 
În cercul strâmt de zări și ideal. 

Și dacă-n ziua a șaptea spadă te trezești, 
Lamă călită-n sânge de cuvânt, 
Rămâi Acolo, prinț încoronat pe țara ta de gând. 

  P.S. Pentru mine, precum și pentru prietenul meu acea zi 
de întâlnire de la cenaclu a avut o semnificație aleasă. În 
primul rând pentru că ne-am cunoscut în Hermeziul meu drag, 
unde am fost colegi de școală un an, la vârsta de 14 ani. Ca un 
lucru extraordinar, viața ne-a pus față în față în anumite 
momente cardinale. Ne-am întâlnit la Iași, la Liceul Mârzescu, 
ne-am întâlnit ca și familiști, când odraslele noastre (eu băiat și 
fată, el băiat și fată) s-au cunoscut și s-au jucat copilărește.   
Peste ani ne-am întâlnit la Comitetul de Cultură și Educație la 
Prefectură, apoi când a fost directorul revistei Cronica vreo 10 
ani. Am plecat în America și la o întâlnire la casa scriitorului din 
Chișinău cu Grigore Vieru și alte personalități, Grigore îmi 
spune: - Să-ți fac cunoștință cu cineva – și, mă pune față în 
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față cu ambasadorul României la Chișinău, Ion Țăranu.  
Emoționant moment! 

 
Cenaclul Terapia prin speranță Iași 

2010 
 

       Ultima întâlnire a fost la 
cenaclul de mai sus când mi-a 
înmânat poezia prezentată mai 
sus cu o dedicație: Prietenului 
Ion Anton, prieten de la vârsta 
de 14 ani, de la Hermeziu, cu 
bucuria de a ne revedea azi, 6 
octombrie 2010, de ziua Sf. 
Toma, numit de Scriptură „cel 
necredincios”, prietenul având 
pletele albe.  

                                                    Semnează Ion Țăranu.  
  Cu adâncă mâhnire amintesc că a fost ultima noastră 
întâlnire, deoarece în 2016 a trecut în neființă. Odihnească-se 
în pace! 
 
           15.- Dedicație - Bate cântarul 
                  (de Nicolae Panaite) 

 

Credința zilei de azꞌ 
toarnă nesiguranța zilei de mâine 
în ulcioare de lut arse bine 
pe al morții obraz. 

Sigilul clipei pe chip îi răstignit. 
Bate cântarul și bate-n jos... 
Firul de întuneric e tors 
cu trupul meu de spaime albit. 
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Zilele și nopțile-s la fiere; 
urzelile sângelui sunt invadate de fluturi. 
Praful anevoios îl mai scutur... 
Mâna lui Dumnezeu zugrăvește-nviere! 

  Cu Nicolae Panaite am o dublă legătură: prieten și neam. 
Zeci de ani ne-am întâlnit în multe ocazii cu familiile și 
individual. Este un om foarte prolific ca și scriitor și poet, cu o 
mare profunzime a cuvântului, cu tente filosofice. Atunci, pe 6 
octombrie 2010 la Cenaclu, îmi spune ”Pentru minunatul de 
om, de prieten și de neam, ION ANTON, acest poem în semn 
de prețuire”. 
  Cu aceiași ocazie, cenaclul din 6 octombrie, m-am 
întâlnit și cu poetul moldovean Ion Proca, care știind că 
viețuiesc în America, mă numește: 
 

        16.- Orfanul 
(domnului Ion Anton din Los Angeles) 
 

       
 
Niciodată n-am fost mai singur ca în 1812. 
Niciodată n-am fost mai singur ca în 1940. 
Niciodată n-am fost mai singur ca în 1945. 
Niciodată nu am fost mai singur ca ieri,  
ca mâine și poimâine. 
Nu-i vinovată mama că m-a părăsit, 
nici tata, nici bunii-străbunii. 
Vinovat e acel care m-a înfiat 
fără să-mi cunoască gânguritul, 
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vinovat e cel care m-a luat de suflet 
fără a-mi cunoaște sufletul. 
Vinovat este acel care-mi dictează 
istoria neamului meu 
fără a avea habar 
de istoria neamului său. 
Vinovat e acel care-mi cere 
să-l iubesc ca pe un frate 
și să-l așez în capul mesei 
urându-i multă sănătate. 
Vinovat as putea fi și eu 
că am trecut orfan 
prin fața lui Dumnezeu. 

17.- Când spui MAMA! 
Motto:” Pierzând pe Mama îți rămâne Patria, dar nu mai 
ești copil” (Grigore Vieru) 

 

Zăbovesc minute 
lungi în fața colii de 
hârtie, tot încercând să 
scriu despre Mama, dar 
mereu m-am simțit ca la 
poalele unui munte, care 
stă să se prăvale peste 
mine, strivindu-mă.  

Și aceasta pentru că chipul mamei este cât tot pământul de 
mare. Cernând prin sita rațiunii, avalanșa de cuvinte care mă 
năpădesc, constat că nu găsesc cele mai potrivite cuvinte 
pentru a zugrăvi portretul sacru al mamei. Fiecare cuvânt pe 
care îl încerc îmi sună în gând ca o coardă de pian dezacordat.  
Și atunci, inspirat de versurile monahiei Teodosia-Zorica 
Lațcu,  din poezia „PIETA”, am găsit calea spre adevăr și 
lumină - (Pieta) 

Ființa ei întreagă grăiește către Dânsul: 
„Și Eu am fost pe Cruce cu Tine, Fiul Meu, 
Și coasta Mea-i străpunsă cu fierul lăncii greu 
Și fața Mea-i uscată de mult ce-a ars-o plânsul. 
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Și port și Eu pe frunte cunună ca și-a Ta, 
Și din burete iată, și Eu am supt oțetul, 
Și mi s-a scurs și Mie viața pe încetul 
Ca lumii întregi viață cu Tine să pot da”. 

 

    Cred că nimic din creația artis-
tică pământeanul nu redă mai su-
gestiv durerea sfâșietoare, iden-
tificarea durerii de Mamă până la 
contopirea cu durerea Fiului, de 
fapt trăirea profundă a întregului 
Calvar al Fiului, de către Maica 
Domnului nostru Iisus Hristos. 
Acestea, și chiar mai multe, sunt 
zugrăvite prin glasul marmurei de 
către marele maestru al penelului 
și dălții, aflat sub inspirație divină, 
Michelangelo în monumentala lu-
crare Pieta. 

  Cu ochii memoriei am vibrat la San Pietro de la Vatican 
și am recontemplat opera. Așa am înțeles cum această operă a 
adus în lexiconul lumii un cuvânt sacru-pietate. Poate că prin 
sfințirea acestui cuvânt, prin tot ce exprimă pieta: suferință, 
jertfă, durere, iertare, dragoste - găsesc potrivit, alături de 
cuvântul venerație, să exprim sentimentele ce le am pentru 
MAMA. Cu venerație și pietate mă înclin în fața umbrei mamei, 
derulând, în mecanismul memoriei, imagini care grăiesc despre 
abnegație, spirit de sacrificiu, un altruism fără margini, 
dragoste, ocrotire, înțelepciune, toate mergând până la 
negarea de sine. Aceste atribute ale mamei nu sunt doar 
simple adjective și figuri de stil. Cu adevărat, când copiii au 
mâncat, mama s-a săturat, când copii au băut apă, mamei i-a 
trecut setea, când copiii au dormit, mama s-a odihnit, când 
copiii au fost fericiți, cea mai fericită a fost mama. Și așa, cum 
spun minunatele versuri ale maicii Teodosia, zugrăvesc chipul 
mamei dar mai lasă loc pentru un cuvânt sublim  - SFINȚENIE.     
Așa am perceput-o eu pe mama, oricât de departe m-a aruncat 
viața, în imensitatea universului pământesc, ori de câte ori am 
fost încercat de viață, social sau biologic, primul ajutor l-am 
cerut mamei, invocând-o. Și nu întâmplător omul intră în viață 
purcezând din mama, primul cuvânt spus încă din primele zile, 
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înainte de a percepe mediul în care se află sunt două silabe 
MA-MA, iar printre ultimele cuvinte care îi ies omului din gura, 
o dată cu Duhul, este tot cuvântul mama. De astă dată ca un 
ultim strigăt disperat, de ajutor, ca un strigăt al speranței, că 
tot mama ne v-a deschide poarta să intrăm în infinitul 
veșniciei-locul speranței de mai bine, în veșnicie unde e numai 
pace și senin și unde de la noi nu pătrunde decât dorul de 
mama. Mai cred că nu este întâmplător faptul că de-a lungul 
istoriei universale, mama a inspirat milioane de proze, poezii și 
creații muzicale, nepieritoare. Oricare scriitor, poet sau 
muzician, nu se poate să nu aibă între creațiile sale și un mesaj 
spre inimile omenirii, inspirat de chipul drag al mamei.    
Zugrăvirea mamei în lucrările tuturor artiștilor lumii, indiferent 
de credința ce o îmbracă, este ca un Imn de veșnică pomenire 
pentru când este în trecătoarea viață pământeană dar și pentru 
când Dumnezeu o cheamă acasă, pe pământ mai rămâne doar 
ca o amintire în lumea umbrelor. Ca un Imn al nădejdii, un 
indemn la a o iubi pe mama, cât este cu noi și când nu mai 
este. Pentru aceasta apelez tot la versuri inspirate de mama 
(Ion Anton) 
 
   Cugetări despre mama 

„Am reușit să înțeleg cu adevărat, de-a lungul vieții, 
mesajul mamei: "Voi fi mereu cu tine!". Adică pentru 
totdeauna, în eternitate, orice-ar fi.” (Rebeca Walker) 
 

"Așa era mama în vremea copilăriei mele, plină de 
minunății, pe cât îmi aduc aminte; și-mi aduc bine aminte, căci 
brațele ei m-au legănat când ii sugeam țâță cea dulce și mă 
alintam la sânu-i gângurind și uitându-mă în ochii ei cu drag! și 
sânge din sângele ei și carne din carnea ei am împrumutat, și a 
vorbi tot de la dânsa am învățat." (Ion Creangă) 
 

"Bunăstarea unui cămin nu depinde de bogăție sau de 
confort, de frumusețe sau de lux. Totul depinde de Mama." (G. 
W. E. Russell) 
 

„Mama este începutul tuturor începuturilor.” Gr. Vieru 
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         18.- Mama 
 

   

Mama, izvor curat de apă 
Și de lumină, de iubire, 
La care pruncii se adapă, 
Și ne aduce fericire. 

Iubirea mame-i floare rară 
Ce drum în viață ne-a deschis, 
Ea ne preschimbă-n primăvară 
E adevărul sărutat de vis. 

Că dragostea de mama se-nnoiește  
În faptul fiecărei dimineți 
Și pasul zilnic ea ni-l ocrotește 
Fiind izvor de sfinte frumuseți. 

Pentru a zugrăvi comuniunea  
cu ființa mamei, declam: 

Scumpă mamă, bun sau rău,  
Eu sunt trup din trupul tău  
De fac rău sau de fac bine 
Al tău sânge îmi curge-n vine 
Sufletul când ai căta 
Vine din ființa ta 
Norii grei când vin la mine 
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Arde inimioara-n tine 
Dar când viața-mi plinită 
Tu ești mamă, cea mai fericită. 

19.- Pe mine nimeni nu m-a întrebat 
               (de Ion Anton) 

         

Pe mine nu m-a întrebat  
De vreau sau de nu vreau a fi întrupat 
Nu m-a întrebat de vreau să vin 
În lumea asta de amaruri și de chin. 

Dar m-au adus prin rodul din părinte, 
Să asigur mersul omenirii înainte. 
La toți să-mpart numiri de mamă și tătic, 
Pe-naintași să-i fac bunică și bunic, 

Și unchi, mătuși și nași să definesc, 
Să-mbogățesc coroana copacului lumesc. 
Un templu pământesc, acum, să fiu și eu, 
Ca soarele de vară să strălucesc mereu, 

Dar dacă ați dorit și m-ați adus, 
Acuma cred că am și eu ceva de spus: 
Veți gravita cu toții în jurul meu 
Și veți dansa așa cum voi cânta doar eu, 

Veți râde, plânge, dormi, mânca sau bea, 
Numai atunci când mușchii mei vor vrea 
Doar eu-mi asum întregul risc al glumei,  
Că pe acest pământ sunt Eu și restul lumii. 
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Și acuma de veți regreta nespus, 
Că nu m-ați întrebat când m-ați adus 
Vă vin în minte o vorbă bătrânească: 
„Cine-a făcut ca voi, ca voi să o pățească!” 
 
(Noului locatar al pământului :  
Eric Matthew Panaitescu, Octombrie 2006) 

         20.- In Memoriam: Lui Grigore Vieru 

 

El n-a murit, luați bine aminte. 
Doar trupul l-a lăsat, sub iarbă undeva! 
Cu binecuvântarea Cerescului Părinte, 
Mai vrea să împlinească neamului lui ceva. 

Nu poate adormi, cât neamu-i în nevoi, 
Că numai pentru neam el s-a jertfit. 
In veșnicie a pășit cu grija pentru noi, 
Odihnă sus nu are, rugând necontenit. 

El rugăciunea îndreaptă, pentru cei de pe pământ. 
Nemărginita lui credință este vie, 
Că viețuind el a făcut un jurământ, 
Pentru răpita-n două, jertfita Românie. 

Să nu pășească-n cer, spre nemurire, 
Până pe fii și frați, nu-i va vedea uniți, 
Să n-aibă el odihnă și sfântă izbăvire 
In miros de tămâie si rugăciuni fierbinți, 
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El mijlocește Sus pentru părinți si frați, 
Din inima-i se-nalță flacăra cea vie, 
Spre-naltul cer, în zvon de psalmi cântați, 
Cât pe pământul zbuciumat, mai este-o Românie. 

21.- Cum se poate? 

 

Ai apărut ca o pasăre,  
Meteorit de graţie şi de dor.  
Ai declanşat în mine vrere  
Şi-un binefăcător fior. 

Mi-ai capturat pe loc privirea,  
Cu trupu-ţi fin de trestie,  
Mi-ai tulburat întreagă-mi firea.  
Cum de se poate-aşa o chestie? 

Că duceam şi eu pe lume  
Biete ceasuri paşnice  
Şi-ai făcut să mă consume  
Nişte gânduri straşnice. 

Te rog fă ceva, orice,  
Să-mi recapăt starea bună,  
Nu ştiu cum, nu ştiu cu ce  
Dar salvează-mă, fii bună! 

Ion Anton  
Februarie 9, 2014 
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22.- Familiei Simona şi Iustin Capşa, 
                (Binecuvântaţi de Dumnezeu 

după 14 ani cu un copil minune) 
 

 

O, Doamne, fă-mi favoarea sfinţită,  
O dată să mă laşi  
Să văd, măcar, o clipă numai,  
Cu-ai ochilor mei paşi, 
  
Să văd de sus pământul sacru,  
Divinul cer  teluric,  
Tărâm brodat cu flori de mai,  
Eden curat şi ludic,  
 
Planeta-ntreagă s-o primesc,  
S-o vadă ochii mei,  
Crescându-şi florile-n cununi,  
Copiii lumii, aștrii ei.  
(A auzi cu ochii este un atribut al 
subțiității iubirii. Noiembrie 2014) 

 

23.- Iți prind la piept un mărțișor 

      

Din marile troiene, iarna plânge  
Şi apa-n lacrimi-râuri curge,  
Sub soarele ce tandru scânteiază  
Şi cald pământul îl îmbrăţişează.  
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Sclipirea soarelui mă cheamă-afară  
Eu ies şi strig: Hai, vino dulce primăvară!  
Înspre pădure iarăşi vreau să merg  
Şi pe cărările umbroase să alerg,  
 
Prin poienele-ți bogate să colind,  
Verdele-ți în braţe, lacom să-l cuprind.  
Să privesc cum vin în şir la ape,  
Căprioare graţioase să se adape,  
 
Să desluşesc cum ies şi cresc  
Florile gingaşe ce te-mpodobesc.  
Brebenei şi toporaşi şi sălbatice lalele,  
Lăcrimioare şi cicoare şi albastre viorele  
 
Şi peste toate tronează floare ta  
Firicelul florii de "nu mă nu uita"  
Care în petalele-i albastre poartă  
Fiori de dragoste imaculată.  
 
Parfumul lor speranţe poartă şi iubire  
Şi aduce-n inimi caldă fericire.  
Iar eu din gingăşia florilor  
Îţi împletesc un splendid mărţişor,  
 
La piept ţi-l prind, să vină peste tot,  
Să ai mereu cu tine iubirea ce ţi-o port. 
 
(Ion Anton, Los Angeles , 1 martie 2005) 

 
 
„E de-ajuns să auzi: „Mărţişor – primăvară”  
Că eşti fermecat de lumina din flori,  
Ghioceii, mai ales, împresoară  
Cu gânduri frumoase, iubire, fiori.” 
                         MI 
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            24.- Omagierea mamelor 
         La Ziua Mamei – Sonetul vieţii 

 

Trudind, Golgota vieţii am urcat,  
A fost și greu, dar m-am şi bucurat.  
Trecutu-a fost frumos, atât cât l-am trăit  
Plantat în glastra vieţii, încet s-a ofilit. 

Prezentul se trăieşte tot la fel,  
Se spulberă în urmă nevăzut şi el.  
Şi aşa-şi urmează viaţă, inexorabil drumul,  
Ca umbra şi ca ceaţa, sau ca fumul. 

Mă uit în faţă, văd, vremea mi se scurtează,  
Noian de amintiri în suflet scânteiază,  
De calea lungă mi-i pasul azi trudit,  
Iar steaua mea se-ndreaptă, încet, spre asfinţit.  
 
Am vrut să scriu poeme, nu fac niciun secret.  
Dar ce-am putut a scrie, e doar un biet sonet. 
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25.- Omagierea mamelor 

 

Tu eşti femeia, mamă, gingaşă ca o floare  
Şi azi pământul întreg se află-n sărbătoare,  
Prin tine Dumnezeu a exprimat cuvântul,  
Cu starea ta maternă, să moștenești pământul. 
  
Tu ești femeia-mamă, templul zidirii ideale,  
Iubire şi putere s-au dat făpturii tale.  
În tine s-a întronat un suflet pe ales,  
Să stăpâneşti etern, întregul univers. 
  
Oricare sunteţi voi mame, cu farmecul sublim,  
Prin voi noi vieţuim, vă preţuim şi vă iubim. 
 
   * 
Citat -  
„Ca o marcă a statuii, înflorind roz – violet,  
Mama îşi hrăneşte puii, cu sufletul ei cochet.  
 
Mama este mereu trează, harnică precum albina,  
Ochiul ei mereu veghează,  puii a-şi înaripa 
 
Mamă, suflet heruvim, ziua ta ne dă fiori  
Şi ca semn că te iubim, îţi dăruim mii de flori! ” 
                                                     MI 
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26.- Vis de septembrie 

 

Aud o voce ce vorbeşte-n mine  
Şi sângele se tulbură în vine.  
O muică sălăşluieşte în ureche,  
Ascult-o şi-ai să înveţi că-mi este pereche. 

Pentru frumosul vis de dans modern,  
Pe drumul timpului să fim eterni.  
Cu graţie dansând tango şi vals,  
Twist şi rock şi ce ne-a mai rămas. 

Apoi să sorbim Tot ce-I admis  
Şi să poftim mărul, din pomul interzis  
Cu glas domol să te îmbrac în şoapte  
Şi braţ la braţ, să ne-afundăm în noapte. 

Culcuş sub lună să facem pentru noi,  
Şi roua de pe buze să o sorbim în doi.  
A doua zi sub mângâierea razelor de soare,  
Trup lângă trup, vibreze cu ardoare. 

Pregătindu-mă de zbor peste ocean. 

  "Există o armonie în toamna și o strălucire în cerul ei, 
care nu poate fi regăsită de-a lungul verii, ca și cum n-ar putea 
fi, ca și cum n-ar fi fost vreodată." - Percy Bysshe Shelley 
  "Fiecare frunză îmi șoptește fericirea, planând către 
pământ din copacul toamnei."  Emily Bronte 
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27.- Privind  clepsidra vieții 
(Părintelui  Protoiereu  Constantin Alecse,  
la aniversare) 
 

     
 
Nu te-am privit clepsidră pană azi 
Să văd cum trupul zilelor îmi arzi, 
Dar când la tâmple buchet de ghiocei apar 
Și stele de amurg pe cerul meu răsar 
      
Aș vrea ca tâmplele să fie flori străluminate 
Ca fluturi prin livezi plăcut înmiresmate, 
Ca și albinele în zumzet prin câmpie, 
Ca seva vinului mustind în mugurii din vie. 
 
Și-mi mai doresc să aduc și tatălui prinos, 
Însămânțând în turmă iubirea de Hristos 
Și, câte clipe voi mai primi din veșnicie, 
Să le trăiesc cu Tatăl, Fiul și cu Duhul,  

               în bună armonie. 
             
               La mulți și fericiți ani să ne păstoriți PC Părinte 

    * 

„Suntem piesele de puzzle, în lume împrăștiate, 
Pe care destinul n-are să le numere vreodată, 
Zei de gheață, zei de sticlă, spirale-n infinitate, 
Zeii de viță de vie pe-o planeta maltratată.” 

       IM 
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     28.-  Cu plecăciune domnule Ion Anton 

                 

Vă venerez astăzi stimate domn, 
Pentru marea-vă calitate de om, 
Că de la Hermeziu la Los Angeles, 
Roade de-nțelepciune ați cules! 
  
Citindu-vă cartea înainte de tipar, 
Constat că am cules-o ca pe un dar, 
De-nvățăminte, cinste, dăruire, 
Pot spune, chiar, un strop de fericire. 
  
O, Doamne, multe-a-ți tras în viață! 
Și multe, poate, mai aveți în față, 
Și priviți în amintiri ca într-o carte, 
Prin care lumina credinței răzbate. 
  
Sunt impresionat că v-am cunoscut, 
Sunteți minunat și vă stimez mult, 
Vin în fața calității D-voastre de om, 
Cu plecăciune domnule Ion Anton! 
  
                  Mircea Iordache                              
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         29.- Ecce Homo 
(Domnului Inginer Mircea Iordache-OMUL) 

       

Azi sufletu-mi surâde timid și creionează, 
Un univers de lume, reverberant mister. 
Sunt amintiri trăite, ce-adesea înviază 
Și-mi dau târcoale în juru-mi, parc-ar veni din cer. 
  
Din pământul Dâmbrocăi de m-aș zămisli din nou, 
Pe-aceleași cărări aș păși spre câmp semănat, 
M-aș ruga dimineața și seara, tot la Dumnezeu, 
Să mă ferească de rău și să-mi ierte păcat. 
  
De-aș trăi din nou privațiuni ce nu le-am uitat, 
În grădina mea aș sădi vise sărutate de stele. 
Din suferințele ce încă nu s-au destrămat, 
Aș căuta febril urmele amintirilor mele. 
  
Din lanul vieții năpădit de zile rele 
Culeg și amintiri ce-adânc mă răscolesc, 
Căci frumosul zgârcit, din vremuri grele 
Clădesc OMUL de mâine, puternic și-l călesc. 
  
Și-am trecut prin filtrul minții, 
Sfinte trăiri cu cei ce-i pomenesc postum: 
Frații, bunicii, rudele, colegii și părinții 
Și m-am oprit la o răscruce de început de drum. 
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Am văzut de vreme calea ce s-apuc, 
Să nu mă rătăcesc, Iisus mi-a dat povața, 
Să supraviețuiesc, cu ce să mă ocup, 
Din umbrele lumii, se nasc zorii de viață. 
  
De tânăr am ales, trupul a fi vindecat  
Omului fără speranță ce crucea și-o poartă.  
M-am aplecat spre medicină și-am învățat, 
Sa-i ușurez durerea, să-i fac o blândă soartă. 
  
Dar cum trupul nu-i stingher, are și suflet în el, 
Pinteni visului am dat, din caier versul s-a născut. 
Prin vers să cânt s-ajung un vajnic menestrel. 
Cu aceasta viața de satisfacții s-a umplut. 
  
Dar nu m-am oprit, că alte vreri m-au iscodit, 
Din patru zări, din cer de pe pământ  
Mi se șoptea că visul nu-i cu totul împlinit, 
Și mă-ndemna să-mi fac un alt avânt. 
  
Și l-am făcut, c-așa cerutu-mi-au sfinții 
Să-ncerc mereu, desăvârșirea să-mi cer, 
Escaladând munții și văile minții 
Și să navighez mereu între pământ și cer. 
  
Avântul mi-aduce și altceva din eter 
O stea norocoasă cu care m-am născut  
Și aflu ce-nseamnă a fi inginer 
Și o altă lumină, din cer s-a făcut. 
  
Și un imbold din Euterpa m-a pornit, 
Să torc metafora, din caierul sufletului meu, 
Nici când să nu fiu copleșit, 
Să fac pe cineva ferice, declamând mereu. 
  
Și cum elanul ce-am luat mă poartă spre vis, 
Având călăuză avalanșe de-amintiri 
Am ajuns de contemplu azi cărțile ce-am scris 
Și nu mă mai las împins de alte porniri. 
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Omul, timpul, sunt o taina, sunt un mister, 
Ce le descifrăm mereu. 
Stând stăpân între pământ și cer. 
Strajă stă la Dumnezeu OMUL și cu Crezul său. 
            (Ion Anton, Los Angeles, 1 mai 2018) 

30.- Rugă la aniversare 

 

De ce atâta grabă, Doamne, 
Că nu demult, ci parcă ieri 
Aveam puține primăveri, 
Iar azi am un imens buchet de toamne? 

Te rog mă iartă, nu cârtesc, 
A-Ți mulțumi cuvintele n-ajung, 
Și gândul cel nevolnic îl alung, 
Dar mult îmi place, Doamne, să trăiesc! 

Mi-ai dăruit belșug, mi-ai dăruit lumină, 
M-ai răsfățat peste măsură. 
Asupra-mi ai vegheat în viața asta dură 
Să nu mă rătăcesc pe boțul ist de tină. 

Ajută-mi Doamne, mă rog fierbinte Ție, 
M-ai dă-mi înc-o fărâmă din timpul infinit,  
Spre a mă face vrednic și bine pregătit, 
De cel din urmă drum, ce va urma să fie. 
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Acum când liber sunt c-am încheiat cu toate, 
Arată-mi calea care s-o apuc, 
Ca în genunchi, prin os de rugă să-Ți aduc, 
Să mă purific Doamne de păcate. 

Și în final, slăvindu-Ți chipul sfânt, 
Cu sufletul smerit, cu mare bucurie, 
Să îmi deschizi Tu calea, ce-i pregătită mie, 
Primindu-mă în ceruri de pe acest pământ. 

(Ion Anton, Los Angeles, ianuarie 2012.) 

31.- Puterea destinului 
       de Mircea Iordache,  
dedicație PC Constantin Alecse 

           

Tu, viața mea, mi-ai fost o odă, 
Înaltă până la Dumnezeu 
Și-ades te-am întrebat de vorbă 
Mă întrebam: "Cine sunt eu?" 

Sunt un drumeț nemuritor,  
Sau, poate-o virgulă în plus? 
Sunt drumul drept, cutezător, 
Care conduce spre Isus? 
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Și iar încerc a mă afla: 
Cine sunt eu? Mi-s viața mea! 
Tot ce am putut a respira, 
Cu fapte strânse-n ea! 

Cu anii mei, tineri, frumoși,  
Purtați pe-ale ei virtuți, 
Cu pașii mei cei luminoși, 
Care-mi urmară calea minții. 

Mulții sfinți profesori m-au școlit, 
Mi-au dat lumina sfântă 
Și-i port în mine ca pe-un mit, 
Cu dragoste profundă! 

În Anglia, America,  
Slujit-am întru Domnul, 
Credința a nu se strica, 
Să creștinesc tot omul. 

Iar de Dâmbroca, al meu sat, 
Cu lacrima suspinului, 
Nu voi uita, căci el mi-a dat 
Puterea destinului! 

„Destinul e doar acțiune, în ea îmi pot risca totul, 
Fără să știu unde voi ajunge și dacă voi învinge, 
Strigătul meu va avea ecou după ce-mi dau ortul, 
Din costumul în care mă nasc viața se tot scurge. 
 
Omul şi destinul său reprezintă ceva inseparabil, 
Se provoacă și se creează reciproc, ca și un ecou, 
Destinul este ecoul lui Dumnezeu, și este infailibil, 
Avem doar un destin, și-n cer doar un Dumnezeu 
 
Vii pe lumea asta fără nimic și pleci fără nimic, 
Fă în așa fel încât să faci ceva bine cât ești aici! 
Doamne alduiește-ne nouă un destin mai harnic, 
Îndrumă-ne pașii destinului să îi purtăm vrednici!” 

         Mircea Iordache 
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        32.- Amintiri 

      

Mereu mă cheamă amintirea spre trecut, 
Din pixul meu eu picur azi cuvinte, 
Comensurând ce-n viață am făcut, 
Din geană slobozind o lacrimă fierbinte. 

Mă reculeg. Și trist eu cumpănesc apoi, 
Cum țesătura vieții se destramă. 
Cum vremea toarce clipele din nou 
Și toată fericirea devine ca o scamă. 

Azi norii de-amintiri deasupra-mi se adună, 
Ei poartă-n ei și umbre și licăr de senin. 
Cuvintele-s sărace, nu reușesc să spună, 
Că viața-i o furtună și o mare de suspin. 

N-a fost ușor, dar cred c-am biruit, 
Eu m-am luptat pe rând șapte decenii 
Și acum septuagenar privesc uimit, 
Trecutul bântuit de fumurii vedenii. 

De drumul străbătut mi-i pasul azi trudit 
Și nestemate lacrimi lunecă din gene. 
Ființa mi se duce încet spre asfințit,  
Prezentul mi se sfarmă și veșnicia-l cerne.  
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     33.- 70 de toamne 

 

Dacă-n 70 de toamne, 
Zi cu nori eu n-am avut, 
Mulțumescu-Ți Ție Doamne, 
Mulțumesc că m-am născut! 

Râd și acum cu bucurie 
Și mi-i sufletul împăcat, 
Sorb din cupa veseliei, 
Cea din care am gustat. 

De tristeți n-am avut parte, 
Cupa n-a fost cu pelin, 
Inima-i plină de toate, 
N-a știut ce-i greu și chin. 

După 70 de toamne, 
De eșecuri n-am știut. 
Mulțumescu-ți ție Mamă 
Mulțumesc că m-ai născut! 
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       34.- Vinurile mele 

 

În anul 2001 am încercat o tentativă de business aducând din 
România 5 sortimente de vinuri alese din podgoriile dealurilor 
Copoului Și în reclama cărora am trecut și câte o opinie despre 
vinurile respective. 

1. Merlot:  
Putere îți dă, o spun c-o știu, 
De bei și tu din vinul rubiniu. 
2. Risling italian:  
Privește-mă cum am cules din soare, 
Aromă și lumină și culoare! 
3. Fetească regală:  
Sorbește-mă și vei simți că întreaga-ți fire 
Va declama poeme calde de iubire! 
4. Fetească albă:  
Cel ce ai trudit și ai însetat, 
Poți bea acum din vinul meu curat! 
5. Aligote:  
De  toată ziua ați gonit pe 4 roți, 
Cu sete beți acum, dintru acesta toți! 
Pentru vița de vie:  
Tu seva-ți tragi din boțul cel de lut, 
În care-și doarme somnul erou necunoscut,  
Stropit din abundență cu sângele durut 
De cei ce viața-și dară al Patriei tribut. 
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35.- Căsuța mea ...de-acolo 

 

Evocare a Hermeziului 
(Fratelui Nicușor N Miclescu și nepotului Nae) 

Te-au pustiit dușmanii ...frumoasa mea căsuță, 
Sub tot aceleași streșini cum te-au zidit străbunii, 
Aștept să ne întoarcem din pribegii ...drăguță. 
Pustie și grădina, plâng plopii, gem salcâmii. 
 
Prin geamuri sparte via mult uimită, întinde vrejul, 
Păreții îs goii de cadre ...se cațără ușor... 
Nu se mai vede jilțul în care-mi visam crezul, 
De pe șindrila udă picură în pridvor. 
 
Sunt lacrimile tale iubita mea căsuță...  
Ca un oftat, prin goale odăi i-a vântul aminte, 
Se plimbă și pătrunde prin tinereți, măicuță, 
Și-ajunge fără  vrere alături ...la morminte. 
 
Bătrânule, te scoală, vezi cine plânge-n casă, 
Se vede că mai vine vreunul printre noi... 
Căci plâns amar s-aude și jalea lor m-apasă, 
Să mai lăsăm mormântul, să mergem amândoi! 
 
Se scoală-ncet părinții și tremurând alături, 
Se duc mânați de dorul străvechiului cămin. 
Pe-o noapte în care ceața se-așterne pâlcuri, pâlcuri, 
Și aud cum curge Prutul nepăsător și lin. 
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Ajung și trec de-a rândul odăilor deșarte, 
Unde nu sunt podele, nici urme de covoare, 
Ce jale ...pustiire și cât e de departe, 
Gospodăria plină de-atunci ...de-odinioară. 
 
Ce blăstăm, bătrânico, bătu copiii noștri, 
De-au pustiit chiar totul ...o fi sfârșitul lumii? 
Și tremurând sărmanii în zorul dimineții 
Se-ntoarnă, iar, în mormântul rece-al humei. 
 
Si acum când a rămas sărac de tot ...lipit 
Cu bunurile smulse de toți din casa mea, 
Mi-a mai rămas nădejdea ...ce dar neprețuit! 
Nădejdea mare, care nu mi-au putut fura. 
 
Nu negreșit, nu poate muri ce-i rupt din datini 
Nădejdea mea e dârză și crede-n viitor, 
Când vrei  a ta credință în veci să nu ți-o clatini 
Te încearcă câteodată al lumii Creator. 
 
Și atunci, când crezul meu afla-va împlinire, 
În mine fiorul morții putea-va să pătrunză ... 
Te-apleacă, plop  uriaș ...ghicind a mea mâhnire 
Să te sărut cu drag ...pe fiecare frunză! 
 

16 decembrie 1964, Mihai Negruzzi (Moș Mihai, privind 
disperat ce a rămas din marele conac sălaș de adăstare a 
pilonilor culturii romanești de un veac și jumătate) 

 
„Mirajul de a locui în afară există doar pentru cei 

care nu au făcut-o. Nicăieri nu e mai bine ca acasă.” 
                                citat din Madeleine Florescu 

 
"Cea mai bogată moștenire pe care părinții pot să o lase 

copiilor este copilăria fericită, plină de amintiri tandre despre 
tatăl și mama lor. Aceasta va lumina zilele care vin, îi va păzi 
de ispite și îi va ajuta în încercările vieții de zi cu zi după ce vor 
părăsi casa părintească." 

(Sfânta Muceniță Alexandra Feodorovna  1872 – 1918) 
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 PS. Copil fiind am avut prilejul să văd viața tihnită de la 
început de dezastru produs de ciuma roșie și de uneltele 
românești pregătite la Moscova. 
  

 

            Am asistat, cu ochii 
dilatați, cum s-au distrus aleile 
cu statui, grădinile cu flori, 
imensa bibliotecă, cu care s-
au aprins multe focuri în 
Hermeziu, distrugerea zidurilor 
împrejmuitoare, rămânând co-
nacul fără protecție. 

 
Am asistat cum rămășițele conacului au devenit întâi 

stațiune de mașini și tractoare (SMT), în faza a doua 
gospodăria agricolă de stat (GAS), cum casele frumos mobilate 
au fost devastate, inclusiv podelele, s-au scos, ușile și 
geamurile și cum în zilele de weekend se organizau întreceri 
sportive, baluri, reuniuni tovărășești, cu tot cortegiul de 
destrăbălare care nu știa ce face. 

         36.- Odă satului meu 

 

Hermeziu, leagăn cu amintiri de început, 
În luncă ești născut, pe calmul mal de Prut. 
Tu ești localitate de cultură plină,  
Cu junimiști care au fost și care or sa vină 

Nenumărați s-au perindat pe dulcele tău plai, 
Mulți ne privesc acum din cer și poate chiar din rai. 
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În vatra ta văzut-am cum câmpiile cresc, 
Natura cum reînvie, cum pomii înfloresc. 

Pământ cu brazdă reavănă și afânată, 
Având putere de rodire binecuvântată. 
La pieptul tău m-au fascinat cântări de păsărele,  
Priveam uimit cum luna fuge printre stele. 

Satul meu, cum eu te știu, așa vei fi mereu, 
Loc de veșnică speranță și Crez în Dumnezeu. 
Când merg din Iași și până la Trifești, 
Mă leagăn într-o lume desprinsă din povești 

Și din Trifești în Hermeziu la mine, 
Văd lanurile fremătând de spice pline. 
De fac o vizită istorică și prin zăvoaie 
Voi întâlni nenumărate urme de războaie, 

Pământul malului de Prut e frământat  
De hoardele barbare ce adesea l-au călcat. 
De-i cercetezi și rănile naturii sale, 
Vezi multe urme de războaie mondiale. 

Cum totul, și binele și răul se încheie în rugăciune, 
Mă rog la chipul Tău divin: 
Mai fă Slăvite, Doamne, o minune 
Ca satul meu, mereu să-l ocrotești. Amin 

(Ion Anton, Los Angele, Martie 2018) 

Paradox rural 
 
Observ că, de când oamenii din sat 
Se mută-n universul citadin, 
Cu cât ţăranul e mai cultivat, 
Cu-atât pământul este mai puţin. 
 
                      epigramă de Dan Norea 
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37.- Iubite sat natal 

 

Pe căi fugare și răzlețe, 
Inexorabil timpul zboară, 
La noi se-ntorc din tinerețe 
Imagini care ne înfioară. 
 
Cu cât îmi este azi mai bine, 
Cu atât oftez mai mult 
Și să mă-ntorc mereu îmi vine, 
În vremuri de demult. 
 
Gândind la satul drag al meu, 
În suflet năpădesc 
Mii de păreri de rău, 
Ce-adânc mă răscolesc. 
 
Eu nu m-am înstrăinat 
De satul meu natal, 
Ci doar m-am depărtat 
În spațiul – universal. 
 
Când des tăifăsuiesc 
De anii ce s-au dus, 
În mine retrăiesc 
Trăiri ce au fost si nu-s. 
 
Mă scald în Prutul lin, 
Din Hermeziu iubit, 
Adânci păreri de rău suspin, 
De când te-am părăsit. 
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N-apoi ades călătoresc 
Spre tine scump meleag, 
Nestinsul dor să-mi ostoiesc 
De când am devenit pribeag. 
 
(Ion Anton, Los Angeles, iunie 2008) 
 

38.- Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie 
de Mihai Eminescu 
  

 
  
Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, 
Ţara mea de glorii, ţara mea de dor, 
Braţele nervoase, arma de tărie, 
La trecutu-ţi mare, mare viitor! 
Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul, 
Dacă fiii-ţi mândri aste le nutresc; 
Căci rămâne stânca, deşi moare valul, 
Dulce Românie, asta ţi-o doresc. 
  
Vis de răzbunare negru ca mormântul 
Spada ta de sânge duşman fumegând, 
Şi deasupra idrei fluture cu vântul 
Visul tău de glorii falnic triumfând, 
Spună lumii large steaguri tricoloare, 
Spună ce-i poporul mare, românesc, 
Când s-aprinde sacru candida-i vâlvoare, 
Dulce Românie, asta ţi-o doresc. 
  
Îngerul iubirii, îngerul de pace, 
Pe altarul Vestei tainic surâzând, 
Ce pe Marte-n glorii să orbească-l face, 
Când cu lampa-i zboară lumea luminând, 
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El pe sânu-ţi vergin încă să coboare, 
Guste fericirea raiului ceresc, 
Tu îl strânge-n braţe, tu îi fă altare, 
Dulce Românie, asta ţi-o doresc. 
  
Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie! 
Tânără mireasă, mamă cu amor! 
Fiii tăi trăiască numai în frăţie 
Ca a nopţii stele, ca a zilei zori, 
Viaţă în vecie, glorii, bucurie, 
Arme cu tărie, suflet românesc, 
Vis de vitejie, fală şi mândrie, 
Dulce Românie, asta ţi-o doresc! 

       39.- De vrem trai bun 

              

E rândul nostru să luptăm  
De cei vicleni să ne-apărăm. 
Că e nevoie de eroi, 
Să scăpăm țara de gunoi. 
Să facem ca strămoșii daci, 
Chiar de trăim, un timp săraci, 
Cu cei bogați, grași de belșug, 
Au tot ce vor, dar nu le ajung. 
 
Cei mulți umblând rătăcitori 
In țări străine, cerșetori, 
Cu suflet sterp, golit de vise 
Fără virtuți, cu-ambiții stinse, 
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Eroi devin toți ce muncesc, 
Pe tot cuprinsul românesc, 
Plugari, șoferi, ori profesori, 
Zidari, soldați sau scriitori. 
 
Cum cei barbari ce năvălesc, 
Sunt chiar din plaiul românesc, 
Cu ăștia cum să te măsori, 
Când sunt doar lepre, impostori? 
Cu ajutorul celui Sfânt, 
Cu eroism, curaj ne-nfrânt, 
Să lupte cu acei bogați,  
Să nu se lase înjugați. 
 
Muncind, obții tot ce-ți dorești, 
Nu sta trândav că putrezești. 
Nu aștepta Țara să-ți dea, 
De nu produci, n-are nici ea! 
De vrei ca glia să-nflorească, 
Cu toții trebuie să muncească 
Și atunci, cei mulți care trudesc, 
Obțin belșugul ce-și doresc! 
 
Și în final cei mulți dorească, 
Lui Dumnezeu să-I mulțumească! 
(Ion Anton, Los Angeles, februarie 2018) 
 
 

„Ţăranii nu sunt proletari, nu sunt salahori, nu sunt simplii 
chiriaşi pe moşiile noastre, ci sunt fiii ţării!” 
                              (definiţie clasică de Mihail Kogălniceanu) 

„Amintirile noastre din copilăria petrecută la sat coincid 
desigur cu ale celor mai mulţi dintre cititori. Ne aducem 
aminte: vedeam satul aşezat oarecum înadins în jurul bisericii 
şi al cimitirului, adică în jurul lui Dumnezeu şi al morţilor.” 
                                                                 (Lucian Blaga) 

„Era o vreme când ţăranii noştri cunoşteau toate 
constelaţiunile, cărora le dădeau diferite nume, bine-nţeles, nu 
cele întrebuinţate de astronomi. Astăzi însă mai sunt prea 
puţini ţărani care mai cunosc cerul.” – (Victor Anestin) 
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          40.- Reflecție 
 

 
 
Nimicul în lume neadus, 
În lumea asta fără de apus 
Chiar de avem noi mamă, tată, frate, 
Singurătatea ne însoțește-n tot și-n toate. 
 
Lumea asta-i burdușită de sordid, 
E doar un boț de lut creat stupid, 
Timpul ne macină pe toți, ne piere, 
Viața se spulberă mai mult în grea durere. 
 
Nimic  din noi în lume nu se alege, 
Căci asta e a lumii nestrămutată lege! 
 
(Iași, Ion Anton la 40 de ani) 

 
„Speranța e, poate, însăși un soi de fericire,  
Principala fericire pe care astă lume o oferă, 
Speranța e doctorul pentru orice nenorocire, 
Ea e „poate”, când întreaga lume „nu” speră.” 

 
     MI 
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41.- Arta de a învinge 
 

 
 
Ca soarta să o poți învinge, 
Mereu să ai curajul să spui DA, 
Atunci când greu nevoia te împinge 
Și viața este vitregă și grea. 
 
Să-ncerci să fii fără greșeală, 
Să reușești să crezi, dar nu visând, 
Când unii fără să clipească te înșeală, 
Privește-adânc în ochii lor, râzând. 
 
Să te ridici smerit, de viața te doboară, 
Să poți păstra ce alții vor să alunge, 
Și vei simți cum liniștea coboară, 
Iar sufletul nici când nu-ti va mai plânge. 
 
Fericit vei fi atunci când vei simți, 
Că Împăratul cel Ceresc și Milostivul Tată 
Și Duhul coborând te va sfinți, 
De-o pace harică, cuprins vei fi pe dată. 
 
          (Ion Anton, 2016) 
 

  „Dacă crezi că poţi învinge, atunci poţi învinge. 
Încrederea este necesară pentru victorie.” 

                                – citat clasic din William Hazlitt 
 
„În viaţă putem învinge în multe feluri: putem câştiga o 

întrecere, putem învinge o boală... cred că viaţa e o luptă 
continuă pentru a învinge.” - citat din Peter Sagan 
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    42.- Dedicație 
 

 
 
Ce-ar fi putut mai mult să-mi dea ursita, 
Decât născându-mă-n aval de Perărâta? 
Ce a-și fi dorit mai mult să îmi ofere Ceruꞌ, 
Decât să mă botez în Prut, după Vieru? 
 
Numai că rusul, pravoslavnic frate, 
I-a înfășat tot cursul între sârmi ghimpate, 
Voind o lume să convingă, că pe maluri 
Trăiesc de vremuri vechi, ca două neamuri. 
 
Dar nu au putut s-ascundă fratelui de frate,  
Că-n vene curge sânge de latinitate. 
Că limba noastră dulce ni-i singura avere, 
Prin ea noi râdem, plângem, sau gemem de durere. 
 
În limba mamei sale, azi, un întreg popor 
Își cântă bucurii sau cântece de dor. 
Luptând s-aduci credința și sfântă libertate,  
Bădița-al nostru drag, devii eternitate. 
 
                  (Ion Anton, Los Angeles) 

 
  „Libertatea absolută se câștigă prin dragoste. Căci doar 
dragostea îl eliberează pe om de natura sa.”— Mircea Eliade 
 

„Libertatea nu este nimic altceva decât o ocazie de a fi 
mai buni.”— Albert Camus 
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    43.- Replica verii 
 

 
 
Revin zilele verii, cu brațele cu flori, 
Iar eu mă plimb pe străzi cuprins de calzi fiori. 
Totu-i cuprins de verde, plăcut ca un poem 
Și eu deșir din tâmple al gândurilor ghem. 
 
Plăcerea mă cuprinde, dar tu departe ești, 
Noi pierdem zile bune, comete pământești. 
Doresc în a renaște gingașele simțiri, 
Spre a trăi în tihnă, plăcutele iubiri! 
 
(Ion Anton 2014) 

  

 
 

„Frumusețea este umbra lui Dumnezeu în univers. 
Prin natura sa omul vede frumosul cu mult interes, 
Mai există o frumusețe care nu cunoaște moartea, 
Frumusețea durată-n descrierea naturii , cartea.” 
       MI 
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44.- Gânduri de viață 
       de Ion Anton 
 

 
 
Pe căi fugare și răzlețe, 
În zbor ca frunzele de toamnă, 
S-au dus fără de veste, doamnă, 
Frumoșii ani de sfântă tinerețe. 
 
Tu ai crezut că veșnicia te va ține 
Și casa noastră permanență plină, 
De Dumnezeu cu bunătatea Sa divină 
Orbită de mult bine, uit-ai și de sine. 
 
Ai vrut să aduni chiar stele și lumini 
Să smulgi din geana străluminatei nopți  
Făr-a gândi măcar de ai să poți 
Să satisfaci aste utopice porniri. 
 
Dar tu, cu simțul lacom și ocult, 
Mulți ani de libertare-s mărturie, 
Că ai poftit a te înfrupta, la altu-n farfurie, 
Din toate ai vrut mereu, mereu mai mult. 
 
Am încercat de multe ori să-ți spun  
Că orișicât de mare-ți este graba, 
Să fac să înțelegi că nu trăim degeaba, 
Dar nu am putut a te opri din drum. 
 
Și acum vei înțelege cu tristețe, 
Sau poate cu regret tardiv, durut, 
Ce mult frumos din viață ai pierdut, 
Din viața ce are doar o tinerețe.  
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    45.-  Mamelor române 
 

 

În noapte-n agitata țară,  
Nu-i nimeni cine să audă 
Un glas înăbușit de mamă 
Al lutului preasfântă trudă. 

Pleacă-ți urechea strănepoate, 
Străbunele pe voi vă cheamă 
Și geme în adânc pământul 
Că noaptea nu se mai destramă. 

Pleacă-ți urechea strănepoate  
Și ascultați-le cuvântul, 
De mame ce măsoară glorii 
Și ne-au făcut vestit pământul! 

În pruncii lor, sperând limanul, 
Străbunele turnau oțele, 
Dând pilde ce înălțat-au neamul 
Din noaptea vremurilor grele. 

Când fumega suflarea morții 
Și ardea hotarul-n zări departe 
Cu duhul lor au scris pe frunza, 
Dumbrăvilor o sfântă carte. 



CAPIT. III.5.-  CREAȚII POETICE                                                 501 

 

 

Primește o pildă strănepoate, 
Ce lutul de sub noi o geme 
Și rupe-ți vălul cel de ceață 
Ce-ntunecă a noastră vreme. 

La voi nădejdile de mâine, 
Un neam din noapte și-le-ndreaptă 
Și de la pruncii voștri, MAME 
Seninul dimineții-așteaptă. 

Cuvântul vostru e o putere, 
Nebiruită nici de o lege 
Și ziua visurilor noastre 
Din noapte poate s-o dezlege. 

Uniți-vă în gând, voi mame 
Și-un gând sfințească a voastră viață 
Copiii voștri să ne ducă 
Lumina dincolo de ceață! 

(Junimea literară III, 1906) 

  „O mamă bună face cât toți dascălii.” 
                                                     George Herbert  
  „Nu cărțile cresc oameni, ci mamele.”  
                                                     August Strindberg 

„Mamele au o vârstă unică, nu există mama tinere, 
mame bătrâne, mame frumoase sau urâte. Există doar 
mame.” - Alba de Cespedes  

„Cea mai reușită conversație cu o mama are loc în 
liniște, atunci când numai inima vorbește.”-  Carrie Latet  

„Profesorii buni fac școlari buni; numai mamele 
bune fac oameni buni.” Aime Martin  
  „Tot ce sunt sau ce sper să devin îi datorez îngerului 
care a fost mama.” Abraham Lincoln  

„Mama a fost prima mea întâlnire cu un 
înger.”  Neale Donald Walsch 
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46.- Ascultă-l pe Ștefan cel Mare române! 
Motto: Eu vă las în grijă mare, idealul meu cel sfânt:  
Să stați strajă la hotare, să păziți acest pământ. 

       

Se-aude parc-un corn, ce sună de departe, 
Din vremurile-apuse, din dincolo de moarte, 
Răsună ziua-n soare, dar și-n noaptea lunii, 
Se aude de sub lutul ce-nvăluie străbunii. 

E cornul lui Ștefan, supranumit cel Mare,  
Chemându-și fiii acasă, în vechile hotare. 
Cu brațul și cu firea, când lumea a uimit, 
„ATLETUL LUI HRISTOS” chiar Papa l-a numit. 

Cum Mare-a fost, a fost și neînfrânt, 
Iubit de Dumnezeu, considerat ca Sfânt. 
Pe cal stă neclintit, scrutează larga zare, 
La piept strângând Moldova, o vrea nemuritoare. 

Privește bucuros și inima-i tresare, 
Că frații de-o ființă-s în România Mare, 
Legați prin logodire cu gloria-n mărime 
S-au ridicat de-o seamă, cu a fraților-nălțime. 

Cu eroism legendă, ce vremea nu l-a stins, 
Urgia osmanlâie, vitejii au învins 
Ei făcut-au să răsară din voirile visării, 
Ca lumina Învierii, Soarele Neatârnării. 

Domnului nălțându-I ruga pentru dragul său pământ, 
Liniștit vrut să se întoarcă în eternul său mormânt, 
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Dar cum observând prezentul-l fulgeră fiorul rece 
Și pe dată se-ntristează, toată bucuria-i trece. 

Stă, se uită, chibzuiește, se întreabă și se miră: 
Cum și după Osman Pașa, alți asupritori veniră?! 
Cum, un jug de turc, habsburgic, rus, ce abia ați scuturat, 
Iarăși capul într-un jug mai cu lustru-ați înjugat? 

În sfârșit, el înțelege, că în trecut, odinioară, 
Toți luptat-au vitejește cu dușmanul din afară, 
Dar acuma, cum să lupți, cu cine să te măsori,  
Când pământul vetre-i tale năpădit de impostori? 

Ca lăcustele, ca norii cenușii, neîntrecuți, 
Copleșitu-ne-au baronii ce-s creați și nu născuți. 
Fără scrupule, sunt lacomi, parveniți, corupți, golani, 
Ne-au împresurat pământul, l-au secătuit de bani. 

Doar spoiți, cu capul sec, fără grăunte de știință,  
AU ÎNVINS PE-AL LOR POPOR ȘI PE BUNACUVIINȚĂ. 
S-au numit ambasadori, de rușine ne-au umplut, 
Lumea cea civilizată nu le-a fost de încăput. 

Bine se simt numai în țară, de onoare nu le pasă. 
Argumente au cu carul: bani, mașini, vile și casă 
Cei aleși toți sunt de-o samă, 
Ei respectă protocolul, cum zice și   
vechea vorbă : Cum e turcul și pistolul. 

De aceea te rugăm, în 2 iulie, Ștefane,  
Ascultă-ne și pe noi că noi suntem milioane! 
Chiar Carpații manifestă toți un freamăt de mânie, 
Numai noi vibrăm pe lume, pentru draga Românie. 

Tu să-i chemi la sfat de taină, pe toți cei ce ne asupresc, 
Și să le repeți s-audă UE, NATO, cum gândesc. 
Și să le mai spui, Ștefane, pe-nțelesul lor deplin: 
ROMÂNIA NU-I A VOASTRĂ, CI A URMAȘILOR CE VIN! 
 
                                   (Ion Anton, Iulie 2004)      
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47.- Treceţi batalioane române, Carpaţii! 
              (din culegerea lui Vasile Posteucă) 

 

Treceţi batalioane române, Carpaţii! 
La arme cu frunze şi flori. 
Ne-aşteaptă izbânda,  
Ne-aşteaptă şi fraţii 
Cu inima la trecători. 

Ardealul, Crișana, Banatul ne cheamă 
Nădejdea e numai în noi, 
Sărută-ţi copile, părinţii şi fraţii 
Şi-apoi să mergem la război. 

ꞌNainte, ꞌnainte cu sabia-n mână, 
Să ștergem hotarele vechi, 
Ne trebuie Ardealul, Crișana, Banatul, 
De-am ști că ne-ngropăm de veci. 

Los Angeles California, 1 decembrie 2015 

   „România nu-şi poate prelungi neutralitatea peste 
limitele trebuinţelor sale şi mai ales peste limitele demnităţii 
sale... Ardealul nu e numai inima României politice, priviţi 
harta: Ardealul e inima României Geografice!... Nu, nu va pieri 
românismul pe urma acestui război: vor pieri numai 
aceia care nu s-au arătat vrednici de dânsul!” - Nicolae 
Titulescu 
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48.- Cine-i vinovat? 
               (de Ion Anton – Parafrazare după Gh. Ursachi) 
 

                  

Azi la toate câte-s lipsă, 
Azi când am ajuns la hat, 
Ce rămâne să mai facem? 
Căutăm un vinovat... 

Cine ne tulbură somnul 
Dulce și nezbuciumat? 
Președintele Iohanis, 
Iohanis e vinovat 

Tihna el ne-a tulburat-o, 
Caci dormeam de atâția ani, 
Cu ce drept să ne trezească? 
Treceți-l printre dușmani. 

Că așa-i blestemul sorții: 
Cei născuți în astă țară, 
Sunt treziți din somn de moarte, 
Dar ei vor s-adoarmă iar. 

Poluată-i atmosfera 
Și izvorul a secat, 
De nu mai rodește glia 
Tot Iohanis e vinovat. 

Dacă nu e apă-n urbe 
Și tu umbli nespălat, 
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De muierea face strada, 
E Iohanis vinovat... 

Prețul crește, marfa scade, 
Bate vântul, frigu-n oase a intrat 
Crește noaptea, latră câinii, 
E Iohanis vinovat... 

Pentru o democrație, 
Ce-o cătăm de-atâția ani, 
Hai voi frați din toată țara, 
Să-l batem cu bolovani! 

Ce programe, ce dezbateri de idei, 
Azi când toți răcnesc spre toți, 
De nu-i strângem pe mișei 
Revenim fanarioți, dragi românii mei.   

             

49.- Copilul, sublimul vieții. 
 

 

Vi s-a născut un boț de viață, 
Din taine legământ 
E universul ce vă stă în față, 
Ce a coborât pe acest pământ. 
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E sensu-omenirii întregi, 
E flacăra iubirii sfinte. 
Acum e timpul să înțelegi  
Că ai și crucea de părinte. 

Să-l ocrotiți, că e divin, 
Că-i permanența voastră, 
El se-ntrupează din senin  
Și luminează la fereastră. 

Să nu-l atingeți nici c-o floare, 
C-ar fi cuprins de teamă. 
E inocent și dacă-l doare, 
Așteaptă zâmbetul de mamă. 

Cuprins de bucurii pe față, 
Că este în casa părintească, 
Și-n fiecare dimineață  
Aduce verva omenească. 
 

„Copilăria-i șuvoiul de apă limpede, izvorând 
Din adâncurile ființei, cu un minunat zumzet 
Și, la care aleargă omenirea să-și aline setea 
Idealurilor de dragoste, bunătatea de zâmbet  
 
Copilăria-i o lume de miracole și de uimire 
A creației ieșite din întuneric către lumină, 
Și este nespus de nouă, proaspătă, de uluire. 
Copilăria este regatul unde nimeni nu are vină  
 
De simți că nu mai ești copil, ai murit de mult, 
Copilul este mâna cu care ne ținem de Eden. 
Când vede că poate greși, a și devenit adult, 
Iar când nu are dreptate, recunoaște demn 
 
Îngerii și copiii sunt alduiți, încât să nu mintă, 
Obiectele casei copilăriei se prefac în icoane, 
Doamne ai creat omul, dar el căzu în ispită, 
Din îngeri ai făcut copii, Te slăvim Doamne!” 
    Mircea Iordache 
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Dedicații drept recunoștință familiei 
Părintelui Protopop Constantin Alecse 

       

50.- Migrat-am spre libertate din 
„Raiul  Comunist” 

      (Dedicație Părintelui Protoiereu Constantin Alecse) 

Văzând teroarea cruntă adusă de-anticrist 
Visam să evadez din raiul comunist 
Copil, văzând că omul pentru om devine fiară, 
Tainic, un gând mă obseda cum să ies din țară. 
  
Și asistam cum calicimea ura pe gospodar 
Râvnind ca rodul muncii lor să-l fure din hambar. 
Înțelegând că ajutorul coboară doar de Sus 
Scrutam adesea cerul rugându-L pe Iisus. 
  
Vedeam cum iau cu hapca și cai și boi, 
Pământurile primite după Unire și Război, 
Căruțe, vaci, oi, porci și toate ce-n cale apăreau, 
Ce n-avuseseră nicicând prin munca lor, îi ispiteau. 
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Cum suferi bezna noastră Tu soare strălucit? 
Cum poți să rabzi ocara, Tu, Domnul mult slăvit? 
Cum fața Ta curată, Iisuse, n-o ferești, 
În tină omenească să Ți-o murdărești? 
  
Sperând că opresiunea de pe neamul meu, 
Nu poate fi salvată decât de Dumnezeu.  
Cu raza Ta tot chipul Tu L-ai luminat, 
În Casa Ta pe mine, de tot M-ai curățat. 
  
Și-am găsit cărarea ce duce spre lumină, 
Să Te slăvesc pe Tine Treimea cea Divină 
Mi-ai încăput în suflet, Tu, cel neîncăput 
Și viitorul iată, cer nou Tu L-ai făcut. 
  
Și-am început urcușul spre Tine Domnul meu, 
Urcușul spre Golgota vieții, urcușul cel mai greu. 
Și pentru toate acestea, Iisuse prea iubit  
Un cer de libertate azi mi L-ai dăruit. 
  
Că Tu mi-ai fost nădejdea, în care am sperat 
M-ai arătat cărarea și mult m-ai ajutat 
Și vreau la bine, bine să fac și eu 
Slăvit să fie în veac și Tatăl Dumnezeu. 
  
Că sunt duhovnic, frate și cred și bun păstor. 
De oi cuvântătoare a tot sfătuitor. 
Slăvit să fie misterul Ceresc, Divin, 
Acum și pururea și-n veci de veci. Amin! 
(Ion Anton, Los Angeles, Sfintele Paști, 2018) 

 
„Calitatea de mamă, tată și copil, pot deveni 
Cele mai mari blesteme, dacă nu e înțelegere, 
Dacă părinții și copiii, credința n-o vor primi, 
Dacă Iisus Hristos nu-i recunoscut ca atare.  
 
Copiii sunt mugurii cei mai de preț ai familiei, 
Lor trebuie să le lăsăm o frumoasă moștenire, 
De conștiință, de a deveni oameni de omenie, 
Și să învețe a-și onora părinții cu multă iubire.” 
                   MI 
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         51.- Educaţia 
 

   
 
Educația primează în formarea caracterelor, 
Ținta principală este cunoașterea și acțiunea, 
Scopul major al acesteia e umplerea minților. 
Educația-i urma învățării, este ea, amintirea. 
 
Educația este o artă care îl face pe om etic, 
Are abilitatea de a distinge ce și cât cunoști, 
Valoarea ei e să faci ce trebuie, cu simț logic, 
Și, drumul întrebărilor să poți să ți-l croiești.  
 
Educația-i a mai bună agoniseală a bătrâneții, 
Cel educat diferă de needucat ca viul de mort, 
Educația dezvăluie înțeleptului tabla identității, 
Și îi ascunde prostului, al prostiei lui disconfort. 

 
Educația întregii lumi este mai presus de orice, 
A unui popor se judecă după ținuta de pe stradă, 
Cred că educația constă în pasiuni de nota zece. 
Educați și credincioși,  Domnul vrea să ne vadă. 
 
Că educația înseamnă și formarea întru credință, 
Înseamnă a învăța dăruirea și ce-nseamnă iubirea, 
Să-i mulțumim lui Dumnezeu cu multă umilință, 
Și să-L rugăm să ne ierte pentru toată rătăcirea! 

 

     Mircea  Iordache 
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   Dedicații drept recunoștință familiei 
        Părintelui Protopop Constantin Alecse 

(4 dedicații, pentru 3 nepoți) 
 

        
 
52.- Bine ai venit Sabelle! 
Dedicație de Mircea Iordache 
(la nașterea nepoatei părintelui 
protopop Constantin Alecse) 
  

 
(Marius și Sabelle, tată și fiică) 

  
Ce Sfânt, Vasile cel Mare!           
O stea, sus, pe cer răsare 
Și, un înger ce coboară 
Pe pământ sfânta-i comoară! 
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Cu „Oa!″scurt, ochi-și deschise, 
Și-n privirile-i aprinse, 
Strălucea ca o icoană, 
Zâmbetul sublim de mamă! 
  
Și s-au bucurat toți sfinții 
Și bunicii și părinții, 
Prin cuvinte top model: 
„- Bine ai venit Sabelle! 
  
Înger scump, cât te iubim, 
Doar Domnul și noi o știm, 
Și-am dori, viața să-ți fie 
Lacrimă de bucurie! 
  
Te asigurăm de-acum 
Că-ți vom da tot ce-i mai bun, 
Spre a-ți împlini menirea, 
Succesul și fericirea! 
  
Chiar,  bătrâni, când o să fim, 
Vom ști să te prețuim, 
Grăind în același fel: 
- Bine ai venit Sabelle!″ 

  
„Un copil poate oricând să înveţe un adult trei lucruri: 

cum să fie mulţumit fără motiv, cum să nu stea locului 
niciodată şi cum să ceară cu insistenţă ceea ce îşi doreşte.” –
 Paulo Coelho 

„Copilăria – o imensă nevoie de mirare.” – Victor Hugo 
 „Copilăria este lumea miracolului și a magiei. Copilăria 

se termină în momentul în care lucrurile încetează să mai fie 
uluitoare. Atunci când lumea îți dă senzație de deja vu, cînd 
ești rodat de existență, devii adult.” – Eugen Ionescu 

 
  „Copilăria este șuvoiul de apă care izvorăște limpede și 
curat din adâncurile ființei și la care omenirea aleargă fără 
încetare să-și potolească setea idealurilor sale de dragoste, de 
bunătate, de frumusețe , de perfecțiune.” – Francesco Orestano 
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53.- Bine-ai venit Kalina! 
(Dedicație de Mircea Iordache 
la nașterea celei de a doua nepoată 
a părintelui protopop Constantin Alecse) 
  

 
    (Claudia și Kally, mamă și fiică) 

  
Urcat-a luceafărul sus, la Iisus, 
În rugă înaltă să-I dea pe Kalina, 
Că vrea o mireasă cum altele nu-s, 
Sfântă și tandră, luminoasă ca Luna! 
  
-Împărate Ceresc, voi să plec pe pământ, 
Și să fiu dezlegat de eternul eter, 
Dă-mi pe Kalina și Îți fac jurământ 
C-o voi duce în lume ca zână și Înger! 
  
-Hiperion, află că astăzi creat-am 
Un înger de fată, mai dulce ca zâna 
Ce astăzi îmi ceri,  de mult Eu știam, 
Botezând-o cu numele dulce, Kalina! 
  
Rămâi, dar, în ceruri și noapte de  noapte, 
Strălucind, vei trimite o rază spre ea 
Și, când luna cu raza-i prin ramuri răzbate, 
Șopti-vei  în taină: „Te-ador draga mea!” 
  
Dar până atunci, mai las-o să crească, 
Cu părinți și bunici, cu datini creștine, 
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Iar tu, strălucind de pe bolta cerească, 
Urează-i sănătate și  împliniri depline! 
  
Părinții, bunicii, topiți de fericire, 
Că au primit de sus o zână din povești, 
Vor ridica pocale, cu stropi de nemurire, 
Și vor sorbi minunea. Ce bine-i să iubești! 
  
Cu îmbrățișări calde, bunicii și părinții 
Vor prețui comoara de Domnul inventată: 
„- Kalina, te-nchinăm cu flacăra credinței, 
Și orice nevoință-ți vom face-o ascultată! 
  
Și când, din miez de noapte luceafărul revine 
Cu raza-i luminoasă și dulcele-i mister, 
Să îi săruți lumina și să-i urezi de bine, 
Dar, cere-i să se-ntoarcă în recele-i eter! 
  
Tu, să te-nalți copilă spre culmi de împlinire, 
S-o duci în lume bine, cu crez în Dumnezeu, 
Kalina, la mulți ani și multă fericire, 
Să fii model în lume, în tot și în mereu! 
  
Vom fi mândri de tine și, cu toată căldura, 
Te vom privi cu drag, dorul a ne-alina, 
De ne vei fi aproape, ce mult ne-om bucura, 
Cu-aceleași calde vorbe: „Bine-ai venit Kalina!” 
 

„Copilului poţi să-i spui tot, tot; întotdeauna m-a uimit 
cât de puţin cei mari, taţii şi chiar mamele, îşi cunosc copiii. 
Copiilor nu trebuie să le ascunzi nimic sub pretextul că sunt 
încă mici şi e prea devreme pentru ei să ştie ceva. Ce idee 
tristă şi nefericită! Şi ce bine îşi dau seama copiii că părinţii lor 
îi cred prea mici şi prea neştiutori, când ei, în realitate, înţeleg 
totul. Adultul nu ştie că, până şi în chestiunea cea mai dificilă, 
copilul îi poate da un sfat util.„ – F. M. Dostoievski 
 

„Copilărie este o oglindă care reflectează în viaţa de mai 
târziu primele imagini.” – Samuel Smiles 
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       54.- Oda fericirii 
Dedicație din partea lui Ion Anton 
(fericiților bunici, pr. Constantin și psa Elena 
Alecse, la botezul nepoatei Kalina) 
  

 
     (Kalina-Paula De Maria/Alecse) 

  
O stea a răsărit în lume, 
Din infinitul veșnic, neștiut. 
O stea ce azi KALINA îi e nume 
Și însăși viața, cu ea a început. 
 
Urmeze-și calea, după lumina stelei, 
Pe drumul hărăzit și cel mai drept. 
Să aibă farmecul copilului minune 
Și viața-i să se scurgă înțelept. 
 
Un zâmbet cristalin, o mângâiere, 
Din ochii ei, reflecte-se sublimul. 
Din râul vieții, să curgă orice vrere, 
Ca raza dimineții, aducă-vă divinul. 
 
(2/21/2016, la Taina Botezului Kalinei) 
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55.- Bine-ai venit Sebastian–Constantin 
Dedicație de Mircea Iordache -nepotului familiei 
părintelui Constantin Alecse) 
 

 
       (Sebastian, părinții și bunicul) 

  
Un înger sfânt din cer a pogorât, 
Poate chiar din Steaua Polară, 
După ce în stea cât a poposit, 
Minunile cerului îl luminară. 
  
Cu sania-n slavă, cu Moș Crăciun, 
Zburat-a prin tărâmuri divine, 
Și auzit-a ca un sfat drag, divin, 
„Lăsați copiii să vină la Mine!” 
 
Pentru viziunea astrală din vis, 
După care îngerii „se dau în vânt”, 
Cu rugăciune la Domnul Iisus, 
S-a prefăcut în prunc pe pământ. 
 
Iar când deschis-a ochișorii de om, 
Văzu ochii mamei, frumoși, luminoși, 
Și Sfântul lui „OA”, îi dădu vieții ton, 
Și toți cei ai casei erau bucuroși. 
 
Când mama își ține pruncuțul la sân, 
E ca și cum Maica și Domnul Iisus, 
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Se roagă la Tatăl, Cerescul Stăpân, 
Să le-aducă în casă un nou Paradis! 
 
Așa veni pe lume „bulgărașul de aur” 
Bunicii și părinții îl vor ține ca-n puf, 
Căci el e iubirea, și este-al lor tezaur, 
Pentru care se roagă și la Sfântul Duh. 
 
Fii binecuvântat, odrasla vieții noastre, 
Îl alintă părinții, cu ton dulce, blajin, 
Bine-ai venit pe-a casei noastre vetre, 
Bine-ai venit Sebastian–Constantin! 

      56.- Flori de toamnă 
            (de Ion Anton) 

 

În suflete fertile, în inimi ce au dor, 
Nu seacă niciodată al dragostei fior, 
În toamnele târzii, când norii nu umbresc, 
Gingașii ghiocei, romantic înfloresc. 

Parfumul lor pătrunde înzecit 
Și-n sufletele calde, ce-n viață au iubit, 
Pe simțitori îi urcă, îi face visători, 
În leagănul iubirii purtându-i peste nori. 

Astfel, comori imense rămase nevăzute, 
Ascunse în adâncuri, în jur nepercepute, 
Ca florile de toamnă ivite printre stânci 
Își răspândesc parfumul în inimile-adânci 
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Cenușa fostei vremi, în zori o risipesc, 
Pe cei ce au simțire profund îi răscolesc. 
Petale de iubire, căzând pe dulci fiori, 
Ce pot veni în viață și de mai multe ori. 

Aceste flori de toamnă, buchet le dăruiesc, 
La piept punând buchetul, aceasta o doresc: 
O primăvară-n toamnă, viața să vă fie, 
Parfumul ei ne-aducă prinos de bucurie 

Petalele gingașe pe amândoi ne ningă, 
Fiorul de iubire în veci să nu se stingă! 

 
 

„Vântul de toamna schimbă culorile frunzelor. El mi-a  
pus în păr primul fir alb.”  - Haiku de Natsume Soseki 
 
          „Toamna este primăvară iernii.” - Henri de Toulouse – 
Lautrec 
 
  "Pentru oameni , toamna este timpul recoltei , al  
adunării roadelor. Pentru natură, toamna este o perioadă a 
însămânțării, a risipirii în cele patru vânturi." - Edwin Way 
Teale 
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      57.- Alte lumi 
  

 
  
In atelierul de pe strada albastră 
Tânărul sculptor cu har 
Cioplește în lemnul de dar 
O lebădă albă cu găt de alabastru, 
 
Firavă cu pene de ceară din bradul 
Cu ace din malahit de departe 
Scăldat d-un ocean venit din ceruri, o noapte, 
Murmurând in valuri cântări minunate 
 
Și sculptorul ademenit să le-nnoate 
Le trece printr-o daltă in vârf cu țipar 
Și totul în jur scânteie a electricitate. 
Uimit sculptorul își duce unealta la piept 
 
Trezit de cântece șerpuinde încet 
Mușcând din trupul lebedei lui 
Apare un vis la un bal c-o fată de împărat 
Ce fusese cândva un șarpe-naripat, 
 
Blestemat să se-ncolăcească pe gâtul 
Lebedei sculptat de tânărul cel mai luminat 
 
(Elena Baciu Călugăru {trezită la 4,30 pe 4 aprilie, 
2018) 
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    58.- Un plânset de undă - Pentru Prut și Unire 
de Elena Călugărul Baciu 
  

 
  
Se tânguie-n bocet, o mamă  
Cu cozi despletite ce-s prinse-n năframă.  
Molcom, molcom curge Prutu-n oftat,  
O roșie ciupercă malul i-a-ncălcat,  
Răspândind o otravă pe mal și în apă,  
Plăieșii la scaldă să nu mai încapă.  
E bocet de mamă cum nu a mai fost,  
Adună cu vorba-i copiii cu rost,  
 
Să curețe ciuperca cea roșă cu trudă,  
Să spele pământul și a Prutului undă.  
El cheamă pe fratele său din apus,  
Ce ,,Podul de Flori” peste Prut i-a adus.  
Dar lacrimi și vorbe nu-s de folos,  
Când fapta, nu vorba, nu o aduci prin os.  
Cu mâini trădătoare de roș convertit,  
La coș peste pod de flori, cu ură-au zvârlit.  
 
Nehotărârea de a fi împreună acum  
Curaj uneltitorului, cum, necum,  
Să facă, să dreagă și neamul din nou,  
Să-l împartă în laș, trădător și erou.  
E bocet de mamă în unda de Prut  
Că frați se uniră doar într-un sărut,  
Pe când Iuda fățarnic și nepedepsit,  
Lacrimi Prutului stoarce, curgând înroșit! 
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        59.- Pe cărările globalizării  
Motto : Exilul este mai dulce, cand stii ca te asteapta 
Tara (Gr.Vieru) 
  
Ubi bene , ibi patria ?? 
(Unde-i bine, este patria ?? ) 
  

   
  

Tu pe planetă astăzi rătăcești,  
Uitând de unde vii și încă cine ești. 
Cu foamea ta de viață, din via tuturor,  
Plecările din vatra, pe neamul tău îl dor. 
 
Ești doar o frunză moartă, plutita la-ntâmplare,  
Suflată de furtună, că fulgul dintr-o floare.  
Că adevărul gol, te-arăți azi tuturor,  
Plecările-n exil, pe neamul tău îl dor. 
 
Azi ești doar pribeagul, ce-ngenunchiat în ruga,  
Te crezi în libertate, dar ești numai o slugă. 
Trezește-ți astăzi simțul și fă-l prevăzător,  
Plecările umile, pe neamul tău îl dor. 
 
Acolo tu spinarea, ți-o-ncovoiești pe brânci,  
Umblând numai să cauți culcuș, sau să mănânci 
Ridică-te din țărna, măcar într-un picior,  
Plecările servile, pe neamul tău îl dor. 
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Aflându-te în gloată fugar și hăituit,  
De câte ori nădejdea de om, nu ți-a murit ?  
Ai plâns, te-ai zvârcolit, sub ochii tuturor,  
Plecările-n străini, pe neamul tău îl dor. 
 
Să știi că viață i-o undă trecătoare,  
Din Țară ai plecat și ești în lumea mare. 
Purtând povara mare a amintirilor,  
Plecările din glie, pe neamul tău îl dor. 
 
Acolo ești că robul, ce câți o nouă viață,  
Doar dragostea de Neam, a mai rămas măreață. 
Vorbesc prin noi străbunii, în contul tuturor,  
Plecările de-acasă, pe neamul tău îl dor. 
 
Tu vezi că ce se-ntâmpla, nu-ți este lămurit,  
Îți trebuie azi Țară și pacea, ... în sfârșit ... 
Profeții te hrănească cu har, din Cartea lor,  
Plecările-n neștire, pe neamul tău îl dor. 
 
Și dacă doar speranța deșartă ți s-o stinge,  
Veni-vei iarăși viu, la frații tăi de sânge. 
Că bine te-i simți, numai în lumea lor. 
Întoarcerile-acasă, serbarea tuturor. 
 
(Ion Anton, Los Angeles—autoexilat) 
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CAPITOLUL IV 
ALBUMELE VIETII MELE 

 1.- Leaganul vietii personale 

Prima fază a Vieții - de la Naștere 
până la plecarea în America 

 

 

     Sunt fiul lui Dumitru și al 
Zamfirei Anton. Tatăl Dumitru 
este fiul lui Constantin și al 
Anicăi Anton. Mama este fiica 
lui Vasile și al Ilenei Alupei. 
Copilăria am petrecut-o în 
Hermeziu. Bunicii după tată: 
bunicul a trăit până în anul 
1845 când a murit de tifos 
exantematic. Bunica a fost o 
femeie cu puțină instrucție 
intelectuală, și de care nu 
înțeleg nici astăzi de unde a 
avut sursa de inspirație, încât, 
copil fiind, am auzit din gura ei 
povești pe care ni le spunea 
de câte ori părinții ne lăsau în 
grija bunicii. 

  Erau povești care mai târziu le-am găsit în cărțile de 
literatură școlară. De la mama Zamfira și tatăl Dumitru am 
rămas 2 fii, eu și Mihai. 
  Tatăl Dumitru murind la Cotul Donului în octombrie 
1942, mama Zamfira a așteptat 7 ani și apoi s-a recăsătorit. S-
a recăsătorit cu Petru Țugui, care a parcurs războiul 1940-
1945, când a fost luat prizonier, făcându-și prizonieratul în 
Yerevan - Armenia până în mai 1948. Când Petru Țugui a 
revenit din prizonierat a găsit soția decedată și două fiice care 
erau date la familii caritabile din Banat, pentru educație și 
întreținere. În 1949, mama Zamfira s-a recăsătorit cu Petru 
Țugui, întemeind o nouă familie. Din această nouă familie au 
rezultat încă 4 copii; 2 băieți: Ion și Dumitru și 2 fete: Valeria 
și Mărioara. Din momentul în care mama a primit scrisoare că 
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tata Dumitru Anton a murit în război, mama m-a dus la 
biserică. La biserică mi s-au deschis ochii, în biserică găsind un 
spațiu în care m-am simțit aproape de Dumnezeu. Așa se face 
că la 8 ani spuneam CREZUL, în fața altarului. Deja eram elev 
în clasa a II-a și am simțit că școala este un mediu în care mă 
simt deosebit. Am parcurs cei 7 ani de școală elementară, cu 
rezultate școlare deosebite 
Școala din Hermeziu, în acea vreme, era o școală cu internat 
(în vechea primărie), la care veneau copii din 6 sate, mulți 
dintre ei optând pentru a sta la internatul școlii. După 
absolvire, am luat 2 sacoșe cu cărți și, perpedes, am plecat la 
Iași să găsesc o ușă deschisă și am găsit-o. Dar repede am 
înțeles că problema primordială este subzistența. Părinții nu îmi 
puteau asigura nici costul unei călătorii Hermeziu-Iași. Atunci 
am mers la o școală profesională - Grupul Școlar Petrol – 
Chimie, din str. Sfântul Sava, numărul 14. Aici m-am format 
deosebit. Eram la 5 minute de Teatrul Național din Iași, Opera 
și Simfonia. Joia, sâmbăta și duminica, elevii merituoși 
beneficiau de avantajul de a merge, gratuit, la aceste instituții. 
Eu, prin rezultatele școlare, am beneficiat din plin de program. 
În acești 3 ani am văzut toate spectacolele din stagiunea 
teatrală, concertele simfonice și operele din stagiune. Această 
școala profesională m-a ajutat ca, la terminare, să pot deveni 
un pedagog, să am casă și masă și să îmi pot continua studiile 
liceale, liceul Vasile Alecsandri. În anul 1963, 13 iulie, am 
absolvit cu brio liceul. În septembrie 1963 am susținut 
examenul de admitere la Institutul Politehnic Gheorghe Asachi 
din Iași, facultatea de chimie industrială. Am găsit un culoar și 
pentru mine pe care l-am parcurs până în 1970, cu 2 ani de 
întrerupere (1968-1970) când m-am căsătorit și am avut 
primul copil - Ana Antoanela. 
Între timp, după anul III de facultate, școala la care eram 
pedagog - Liceul de transporturi Iași, mi-a oferit catedra e 
chimie și rezistența materialelor. Deci până în 1970 am fost 
profesor suplinitor. Am încheiat profesoratul și, soția fiind 
repartizată la fabrica de alcaloizi Vișeu de Sus, Maramureș, 
secție a Terapiei Cluj, am mers să întregesc familia. Aici, 
datorită experienței din învățământ, am fost numit șeful fabricii 
de morfină, oraș în care am fost și profesor la Liceul Industrial. 
În 1970 am fost binecuvântat cu fiul meu - Ion Virgil. În 1972 
soția îmbolnăvindu-se foarte grav, am fost sfătuit de medici să 
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merg la Iași. Așa am și făcut și cu multă răbdare am pus-o pe 
picioare. La Iași am lucrat în Industria Locală în funcții de șef 
aprovizionare, șef desfacere și director comercial. 
 

Am avut toată viața un inconfort, că, în timpul care ne 
devorează până la dispariție nu putem cuprinde un spațiu mai 
larg. Dar să vedem ce face firul de apă, în curgerea prin albia 
lui, în timpul hărăzit de Dumnezeu, pe care noi îl numim viață. 

 

 
 

Mama, fratele Milu, eu de 2 ani – 
și o mătușă (Începutul copilăriei, 

ca orfan) 

       Am pășit în albia mea, în 
spațiul pământean numit 
România, într-o vreme când 
ploua cu bombe. 
     Lumea se zvârcolea spas-
modic, măcinată de ură, 
patimi revanșarde, pofte ex-
pansioniste și orgolii nemăsu-
rate, care a costat-o câteva 
zeci de milioane din vlăstarele 
sale și distrugeri civilizatoare 
care au aruncat-o înapoi cu 
zeci de ani. 

  Când s-a terminat ploaia cu bombe, Europa a fost 
cuprinsă de o secetă devastatoare care a generat chiar și 
fenomene de canibalism. Seceta naturală, iar în spațiul cucerit 
de bolșevici provocată, s-a mai hrănit cu câteva milioane de 
suflete. Ceea ce n-a putut devora seceta, a desăvârșit ciuma 
roșie prin deportări și distrugeri a tot ceea ce se opunea s-au 
se presupunea că se opune. Acest balaur hulpav mi-a devorat 
și tatăl, odată cu milioane de tați, lăsând în urma lor firave 
vlăstare în bătaia furtunilor care bântuiau lagărul imens, în care 
aproape jumătate din Europa gemea de opresiune și 
nedreptate ... 
 

„Numește-o un clan, o rețea, un trib, numește-o o fami-
lie. Oricum ai numi-o, oricine ai fi, și tu ai nevoie de una.” 
(Jane Howard) 

 
„Nicio altă structură nu poate înlocui familia. Fără ea, copiii 

noștri sunt lipsiți de orice temelie morală. Fără ea, ei devin niște 
analfabeți morali a căror unică lege este eu-l.”- (Charles Colson) 
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Mama Zamfira 1944 Tata Dumitru Anton înainte de război 

   
1959 - la 17 ani 1960 – la 18 ani 1961 – la 19 ani 

   

1962 – la 20 ani 1963 – la 21 ani 1964 – la 22 ani 
 

„Așa cum merge familia, așa merge națiunea și așa 
merge toată lumea în care trăim.” Papa Ioan Paul al II-lea 
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1965 – la 23 ani 1966 – la 24 ani 1966 – Celula familiei 

  

1970 – la 28 ani 1976- la 34 ani 1993 – la 51 ani 

  

13 iul. 1963 – absolvire liceu 1971 – grup salariați la Vișeu de Sus 
 

  „Nu-ți poți alege familia. Ea este darul lui Dumnezeu 
pentru tine.” Desmond Titu 

„Familia nu este un lucru important, este totul.” Michael 
J. Fox 
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Subsemnatul, în 1993 – 
la 51 ani 

Împreună cu un călugăr                 
la Muntele Athos 

Eu, ales Preș. C. P.,         
în fața Iconostasului 

   

1995 – greul început 
american 

Pregătind scena slujbei 
Sf. Învieri 

În Panteonul credinței, 
Biserica 

  

Mângâind via Vorbind la Hram 

   

Conf. la Ziua Mamei Conf. la P. Neamț, 2010 Conf. la Ziua Unirii 
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Fam. Ion și Maria Anton Conf. de Ziua Unirii 2006 – în repaus 

   

2008 – vorbind la picnic 2010 – la 68 ani 2012 – la 70 ani 

 

 

Conferință în prezența P C  Protopop Constantin Alecse 

 

„Familia e o frânghie ale carei noduri nu se desfac nicio-
dată.” Proverb spaniol 

  „Femeia este inima familiei.” Maica Tereza 
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Bucuria Învierii 2015 – Interviu la TVR Iași 

 

 

2017 – Interviu TVR – Los Angeles 

 

„In sânul familiilor se naște pacea.” Susan Partnow 

„Familia este prezența esențială, acel ceva care nu te 
părăsește niciodată, chiar dacă constați că trebuie să o 
părăsești.” Bill Buford 
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Felicitare de la organizația Baștina La 70 ani 2012 Los Angeles 

 

VÂRSTA 
 

 
 

Vârsta e timpul vieții până la un moment dat, 
Sau numărul de ani care exprimă acest timp, 
E o etapă a vieții, care arată stadiul apreciat, 
Pentru orice. Totul se parcurge în contratimp. 
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Cine vrea să revină vârsta de aur a omenirii, 
Nu știe că atunci lumea se hrănea cu ghindă. 
Trebuie să acceptăm așa cum e ordinea firii, 
Cine uită de vârstă, să se privească-n oglindă! 
 
Vârsta-i preț scump plătit pentru maturitate, 
Înțelept e cel care-și ține cum trebuie cârma. 
Dragostea nu are vârstă limită și nici moarte, 
În iubire, nu vârsta dă ora exactă, ci inima. 
 
Să fim conștienți că vârsta aduce resemnarea, 
Așa cum la revărsare râurile curg mai liniștite, 
Moartea nu vine odată cu vârsta, ci cu uitarea, 
Clipele se scurg în afară, înăuntru-s neclintite. 

 
Nu te teme de clipă!, ea are al eternităţii glas, 
Eternitatea-i  compusă dintr-o infinitate de clipe, 
Dar, oare,  apocalipsa îi va da eternității „pas”? 
Este posibil, că e cuprinsă de molime multiple. 
 
Vârsta devine un merit, chiar merit admirabil, 
Numai când avem foarte multe alte merite. 
Am învățat să mă port cu bătrânii respectabil, 
Azi sunt  bătrân, nu am pentru nimeni respecte. 
 
Și deși sunt bătrân,  mă simt aproape tânăr, 
Ce bine-ar fi dacă aș mai putea deveni copil! 
Să nu sper, pe Dumnezeu nu pot să mă supăr, 
Că nu inversează timpul printr-un proces senil. 
 
Doamne ajută, ca vârsta să nu-mi fie povară! 
Așa mă rog, cu pocăință și încredere mereu, 
Vârsta-mi e-n ruga de dimineață și de seară, 
Stăpânul vârstei noastre e numai Dumnezeu. 

 

                                             Mircea Iordache 
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2.- Familia fiicei Antoaneta (dr) 
si Florian Anton (pr) 

Preotul Florian Anton Frunză 

 

Preotul Florian Anton Frunza, citind 
pastorala în Noaptea Învierii 

    Pe 24 ianuarie 2000, Părin-
tele Anton Florian Frunză a 
fost numit Secretar de limba 
românaă al Cancelariei Epis-
copale și editor al părții româ-
nești a revistei Solia. Părintele 
Anton Florian Frunză s-a năs-
cut în ziua de Crăciun a anului 
1968, în localit. Mogoșești -
Siret, Iași, România, fiind al 
doilea copil al familiei Preotului 
Protoiereu Anton Frunză Sr. 

  

Studiile primare și gimnaziale le-a făcut în orașul Iași. 
Între anii 1985-1990 a urmat cursurile Seminarului Teologic 
''Veniamin Costachi'' de la Mânăstirea Neamț, Jud. Neamț, iar 
între anii 1990-1994 cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă 
din Iași. 
  În perioada 1994-1995 urmează studiile aprofundate de 
Teologie Sistematică, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din 
București, obținând în 1995 titlul de Master în Teologie. În 
martie 1995 este admis la cursurile de doctorat în Teologie, la 
Facultatea de Teologie din București, specialitatea "Îndrumări 
Misionare și Ecumenism", sub îndrumarea științifică a P.C. Diac. 
Prof. Dr. Petre David. Susține examenele între 1995-1996, 
urmând să prezinte teza de doctorat. 
  Se căsătorește cu doctoriță Ana Antoaneta în iulie 1990. 
Împreună au un fiu, Victor Augustin, născut în iunie 1991. În 
noiembrie 1996 emigrează cu familia în Statele Unite. 
  Este hirotonit diacon de către Prea Sfințitul Episcop 
+Nathaniel (în prezent Arhiepiscop) la 11 mai 1997 și preot de 
către Înalt Prea Sfințitul Mitropolit +Serafim al Germaniei și 
Europei Centrale (din partea Înalt Prea Sfințitului Arhiepiscop 
+Nathaniel) cu ocazia Congresului Episcopiei, la 6 iulie 1997. În 
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perioada iulie 1997 - iunie 1999 a activat că preot asistent în 
Parohia Sfânta Treime, din Los Angeles, California. 
 

 

Fiica lui Ion Anton,  Ana Frunză 

   

Frații la 2 și 5 ani -1972 Antoanela, liceană la 
Iași 1986 

Frații Antoanela și Virgil 

   

Cu verișoara Dana 1965 Antoanela, mireasă 
1990 

Familia Frunză 1991 
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Antoanela și Toni Frunză la St. Civilă Fam Frunză - moment de relaxare 

  

Mama Ana, Victor și 
Miriam - 2000 

Familia Frunză 2001 Victor și Miriam-2003 

   

Miriam Frunză 2008 Miriam și prietena Gema Fam. Frunză - tata, 
mama și Miriam 

„Unele lucruri probabil se schimbă, dar noi începem și 
sfârșim cu familia.” Anthony Brandt 

„O familie trebuie să fie unită și solidară, căci altfel 
nenorocul bate la ușă.” Thomas Mann 

„Familia este aceea care face ca omul să treacă de la 
egoism la altruism.” Auguste Comte 
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Cu Victor la absolvirea 
facultății 

Mama și fiul Victoraș 
Frunză 

În Italia, la Milano, 2006 

 

 

  

Miriam fata familiei Frunză Victor, fiul fam Frunză 
 

„Familia este cea mai elementară formă de organizare. 
Fiind prima comunitate de care se atașează un individ cât și 
prima autoritate sub care acesta învață să trăiască, familia este 
cea care stabilește valorile cele mai fundamentale ale unei 
societăți.” – Charles Colson 
 

„E lege să dai părinților onoruri ca și zeilor.” – Menandru 
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3.- Familia fiului Virgil (pr) si Mihaela 
 
Părintele Virgil Anton 
 

 
 

Părintele Virgil, și protopopul 
Constantin Alecse în timpul 

prohodului din Vinerea Mare 2008 

    Părintele Virgil Ion Anton s-
a născut la 23 decembrie 1970 
la Vișeul de Sus, Maramureș, 
România, din părinții Ion și 
Maria Anton. A primit educația 
teologică la Seminarul Teologic 
din Buzău, 1986-1990 și la 
Facultatea de Teologie din 
București (1990); și Facultatea 
de Teologie din Iași (1990-
1994).  
     Potrivit canoanelor Sfintei 
Biserici Ortodoxe, pentru a fi 
hirotonit în preot, a trebuit 
mai întâi să se  căsătorească, 
la 17 septembrie 1994, 
urmând ca la două luni și 
jumătate mai târziu, la 30  

noiembrie1994, să fie hirotonit în Taina Sfintei Preoții la 
biserica Sf. Andrei din Iași. În perioada 1994-2000 a slujit 
parohia Sf. Nicolae din Hlipiceni, în județul Botoșani. 
  Potrivit canoanelor Sfintei Biserici Ortodoxe, pentru a fi 
hirotonit în preot, a trebuit mai întâi să se  căsătorească, la 17 
septembrie 1994, urmând ca la două luni și jumătate mai 
târziu, la 30 noiembrie  1994, să fie hirotonit în Taina Sfintei 
Preoții la biserica Sf. Andrei din Iași. În perioada 1994-2000 a 
slujit parohia Sf. Nicolae din Hlipiceni, în județul Botoșani.   
La  23 iunie 2000, familia preotului Virgil, fiind sponsorizată de 
Biserica Sfânta Treime, a emigrat în Statele Unite, în cadrul 
programului de "reunificare a familiei", având în Los 
Angeles  părinții, bunicii, cumnatul și sora (părintele Florian 
Anton și p-sa Ana Antoaneta Frunza) , care fusese sponsorizați 
tot de către Biserica Sfânta Treime. Familia (pr.) Virgil Anton 
este binecuvântată cu 2 fiice: Ana Maria, și Ashley Stephany.  
  Cu o scrisoare canonică de eliberare de la Înalt 
Preasfințitul Mitropolit Daniel Iași, la cererea sa, Fr. Virgil a fost 
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acceptat  sub omoforul Arhiepiscopului +Nathaniel, care l-a 
îmbisericit la Biserica Sfânta Treime. 
  A co-slujit la Sfânta Treime timp de 2 ani, apoi la 
misiunea  "Înălțarea Sfintei Cruci", din San Diego CA, până la 
31 martie 2004, revenind, în aprilie 2006, ca "preot atașat" la 
Bisericii Sfânta Treime din Los Angeles, unde a co-slujit până la 
19 decembrie 2009, când a fost numit preot paroh al parohiei 
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, din Palm Spring - California, 
unde s-a și stabilit definitiv. 

 

 
P.C. Părintele Virgil Anton 

   
Fam Virgil și Mihaela 

Anton 

Fam Pr. Virgil și Mihaela 
Anton 

Fam Pr. V. Anton 2011 

 
  Feciorii cei buni adaugă și cresc numele părinților lor și-l 
fac fără de moarte; iar feciorii cei răi ocărăsc și sting numele 
părinților buni. – Miron Costin 
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Părinții Ion și Maria Anton  

cu Virgil și Mihaela 
Fam Pr. Virgil cu părinții Ion,  

Maria și bunica 

  
Familia Pr Virgil Anton 

   
La aniversarea de 60 ani, 

tata și bunicul Anton 
Bunicul, în moment de 
relaxare cu Ana Maria 

Bunica Maria cu Ana 
Maria 

 
„A nu-și iubi părinții înseamnă rea-voință; a și-i uita sau 

chiar a se rușina de ei este o nebunie.” – Seneca 
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Surorile Ana Maria și 

Ashley Anton 
Ana Maria dansând Surorile Ana Maria și 

Ashley Anton 

  
P.C.Virgil Anton predicând Preoții și citețul Dan Platt 

   
Tata Virgil cu Ashley P.C. Virgil Anton 

predicând 
Fam Pr. Virgil și Mihaela 

Anton 

   
„Cea dintâi si cea mai de căpetenie virtute este de a 

înapoia ceea ce datorezi persoanelor din care-ti tragi nașterea. 
Nimic nu ne poate scuti de o așa de dreaptă și sfântă datorie. 
Un fiu nerecunoscător n-ar putea fi decât un om necinstit.”-
 Abatele Prevost 
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Tata Virgil cu fiica Ana 4 generații: Ana, Virgil, Maria și 

Ecaterina 

 
Bunica Maria cu nepoatele Ana-Maria  

și Ashley-Stephany 
 

VISUL 
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Visul e înlănțuirea de imagini, de idei confuze, 
Ivite în conștiința omului în timpul somnului, 
Atmosferă, frumuseți ireale, imagini  difuze, 
Sunt derulate în mintea și în sufletul omului. 
 

Visele aduc și aspirații de bine pentru viitor. 
Ai un vis? Bine-i să-l aperi și să-l împlinești, 
Și străduiește-te  să descoperi visul următor, 
Speranța este doar visul cu care te trezești. 

 
Speranța e un vis, mereu în stare de veghe, 
Cea adevărată e iute și zboară ca rândunica. 
Nenorocitul, în afară de speranță, e-n „zeghe”, 
Moare cu speranța, nu poate face nimica. 
 
Cât or fi râs și zeii când au băgat, așa în șagă, 
Speranța cu relele în cutia Pandorei, laolaltă, 
Știind bine că speranța este adeseori vagă, 
Atrăgând lumea să-și îndure tragedia toată! 
 

Lucrurile pe care orice om visează să le facă, 
Pot fi numai unicele care merită să fie făcute. 
Cei care visează cu ochii deschiși, nu se joacă, 
Știu că cei care visează noaptea, uită multe.   
 

Se spune că visul este fereastra către suflet, 
E nevoie de oameni care pot visa ce nu există. 
Se poate spune că orice visător este un poet, 
Care poate sculpta  și cerul cu a sa unealtă. 
 

Dacă vrei să-ți împlinești un vis, să te axezi 
Pe succesul misiunii și pe multă concentrare. 
Stânci zdrobite de oceane în spume să visezi, 
Nu visa pământul pe ape moarte, sedentare!  
 

Visez o discuție între patru ochi cu omenirea, 
Visez ca nu cumva să mi se plictisească gândul, 
Visez cu visele, cu Dumnezeu și cu nemurirea. 
Doamne, visez ca raiul să cuprindă pământul! 
 
    Mircea Iordache 
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4.- Prietenii ce m-au înconjurat de-a lungul anilor 
 

 
Hermeziu - Casa părintească 

  
Sora Marioara (în spate), familia 

Tudoraș și Marius (mijloc) 
Rudenii din partea fraților 

 

  
Rude din partea fraților 

 

„Prietenii sunt familia pe care ți-o alegi.” – Jess C. Scott 
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Frații mei: Valeria, Mitică și Marioara Marian Sarbu și familia 

  
Cu sora Valeria Bursuc Cu sora Marioara 

   
Cu duhovnicul meu 

Părintele Alecse 

Cu prietena Victoria Cu Mirabela Dauer 
1999 

  
Cu Maica Stareță la Văratic 2010 Discuții Maica Stareță 
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Vorbind la Univ. Ion Creangă Chișinău Interviu TVR Iași 2015 

  
Actori la episodul film „Minți bolnave” La mormântul lui Grigore Vieru cu 

Episcopul Ciuntu 

  
Acordurile muzicii 2002 Cu H. Mălăele și Frank 

  
Cu P.C. Alecse fotografie de grup Părintele Alecse  

cu ucenicii Pr. Virgil și Dan 
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Fotografie parohială pentru revista Solia 

  
La Consulatul General cu Grigore 

Vieru 2002 

Vorbind la o aniversare sala parohială 

  
În vizită la Parlamentul României 

2009 

În vizită la Ministerul Externe 2009 
 

 
         „Prieten se numeşte omul care te ajută fără ca verbul să 
fie urmat de un complement circumstanţial de timp sau de loc, 
sau de mod.” –  Nicolae Steinhardt 
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În vizită la Cotroceni 2009 Cu Înalt Preasfințitul Arhiepiscop 

Nathaniel 1997 

   
Actori în filmul „Minți 

bolnave” 

Anton în filmul „Minți 
bolnave” 

Actori în filmul „Minți 
bolnave” 

  
Cu P.C. Alecse la Biserică Cu PC Alecse și 

parlamentarul Anghel 
La Consulatul General al 
României cu Gr. Vieru 

  
De Ziua Mamei, oferind flori Oferind salcie de Florii 

 

      „Oricine poate empatiza cu un prieten aflat în suferință, dar 
e nevoie de o prietenie adevărată ca să admiri și să te bucuri 
de succesul cuiva.” – Oscar Wilde 
 
        „Limba prieteniei nu e formată din cuvinte ci din semni-
ficații.” – Henry David Thoreau  
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Vorbind la un picnic Cu poetul Ion Țăranu La Cancun - Mexic 

  
Pictorul N. Constantin din 

Germania 
Scriitorul Elena 
Călugăru-Baciu 

Prof. Dr. Rodica Ghiuru 

  
Cenaclul Terapia prin speranță Iași 

2010 

Cu prof. dr. Rodica Ghiuru la Los 
Angeles 

 

        „E bine să te înduioşezi de nenorocirea prietenilor tăi, dar 
mai bine este să le vii in ajutor.” – Voltaire 
 
        „Prietenia este o navă destul de mare pentru a duce doi 
inși pe vreme frumoasă, dar numai unul când e vreme rea.” –
 Ambrose Bierce 
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Elena Călugăru - Baciu 

- Grădinile lui 
Sebastian (roman) 

Cu duhovnicul meu P.C. 
Părintele Alecse 

Elena Călugăru - 
Baciu la Los Angeles 

  
La bustul lui Grigore Vieru Grup de colindători cu P.C.  Alecse 

  
Cu fam Turlacu și nepotul Anoush Fam Resmeritza cu mama lui Anatol 

  
La Mignon cu fam Rebiga Restaurant Mignon la 60 

de ani cu prieteni 
3 prieteni Grigore, 

Voicu și Anatol 
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Victoria - Martora scrierilor mele 

  
Nuntă - Marian, Lucia, Vicuța 

Protagoniști 
Nuntă tradițională: În drum spre 

Biserică 

  
Bunicii își asigură viitorul Nepoții - bucuria și viitorul bunicilor 

   
        „Un prieten adevărat te prinde de mână și îți atinge 
inima” – Gabriel Garcia Marquez 
        „Un prieten este cineva care are aceiaşi duşmani ca şi 
tine.” –  Abraham Lincoln 
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Organizația Baștina 

  

Veșnicia 
 

 
  

Veșnic e ceea ce a fost și va exista mereu. 
Tot ceea ce nu este veşnic, este veşnic inutil,  
Ca pietrele pe morminte, uitate de Dumnezeu.  
Nu viaţă veşnică visez, ci cuget veşnic fertil. 
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Nemurirea este o catastrofă ecologică mare. 
Poeţii adevăraţi demonstrează că veşnicia 
Este ca o cunună împletită din flori efemere, 
Numai Dumnezeu poate să-i dea temeinicia. 
 
Înainte de a mă naște am fost veșnic nimic, 
De ce să mă tem că voi redeveni neexistență? 
De ce să privesc moartea cu un ochi cinic?, 
Și privirea omului de zăpadă speră-n latență. 
 
Există o veșnicie, dar din păcate anorganică. 
Aș vrea ca după moarte să devin  o statuie, 
 
Amprentă a virtuții, aplicată pe viața veșnică, 
Ca steaua lui  Eminescu, azi o vedem și nu e. 
 
Veșnicia-i prilej de bucurie a oricărui muritor, 
Nemurirea poate să ia forma veșnicei agonii, 
Sufletul omului este nemuritor şi nepieritor, 
Dumnezeu se preocupă de-ale naturii armonii. 
 
O veșnicie a existat înainte de noi, alta după, 
Și ni se pare că cea trecută a fost mai puțină, 
Între cele două veșnicii aflându-se doar virgulă, 
Dar, veșnicia nu este decât o veșnicie deplină. 
 

Adevărul este o eroare exilată în eternitate. 
De vreme ce oamenii măsoară totul în timp, 
Ne este  foarte greu să vedem fără limite, 
Doar Crezul în Domnul este veșnic și scump. 
 
Credință Doamne, mai dă-ne  veșnică credință,  
Mai fă-ne pe noi înțelepți, doar tu ești veșnicia, 
Venim acum la Tine smeriți, plini de pocăință, 
Adu-ne veșnicia pentru țară, pentru România! 

 
Mircea Iordache 

 
 



CAPIT. IV - ALBUMELE VIEȚII MELE                                              553 

 
 

5.- Amintiri cu si despre poetul Grigore Vieru 
 

  

Poetul Gr. Vieru în vervă Coperta culegerii „Strigata-mi către 
tine” 

  

Pr. C. Alecse cu Gr. Vieru și cu Mircea 
Popescu 

Poetul Grigore Vieru și prot. Petru 
Buburuz, au vizitat California 2002 

  

Ion Anton cu P.C. Părinte Alecse Gr. 
Vieru, Tolea Resmeritza 2002 

P.C. Părinte Alecse Gr. Vieru, Ion 
Anton, Tolea Resmeritza - 2002 
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Înalții oaspeți P. Buburuz și Gr. Vieru 
2002 

L. A, California 2002: Poetul Grigore 
Vieru și prot. Petru Buburuz, în vizită  

  

Poetul Grigore Vieru ne-a însoțit la 
colindat 2002 

La casa scriitorilor Chișinău 2003 

 

22 ianuarie 2003 - zi memorabilă Grigore Vieru și Ioan Dan 
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Acasă la Gr. Vieru 

  

Mănăstirea Neamț 2008 

 
Cu Gr. Vieru la festivalul de poezie 

Vânători-Neamț 2008 
 

 

Cu Grigore  Vieru la Seminarul Teologic Neamț  -  2008 
 

„Copiii scriu pe zăpadă numele mamei cu atâta bucurie, 
de parcă dânşii au descoperit numele ei şi strălucirea zăpezii.” 

Grigore Vieru  
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Cu Gr. Vieru la Poesis- Vânători Neamț 
 

 

Discurs antagonist - Gr. Vieru 
 

  „Să ai un prieten în familie, unul în ţară, unul în lume şi 
unul în Cer. Mai mulţi numai Dumnezeu poate avea.” Grigore 
Vieru 
  „Un nume curat - iată care este ţărâna cea mai uşoară 
pe pieptul celui coborât în pământ.” Grigore Vieru 
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Iași, 2009 - Bustul, 
oferit cu donațiile 

prietenilor. Sculptor: 
Gheorghiță Vornicu 

Chișinău, 2010 - Bustul 
lui Grigore Vieru plasat 

pe Aleea Clasicilor la 
14 februarie 

Grigore Vieru - Epitaf 

 

 

Grigore Vieru ( 1935-2009) Taina care mă apără 
 

  

Moment de reculegere la blocul 
poetului cu Raisa Vieru 

Parcul clasicilor omagiindu-l pr Gr. Vieru 
Chișinău 2010 
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Parcul clasicilor omagiindu-l pr. Gr. 

Vieru Chișinău 2010 
Moment de reculegere la mormântul 

poetului 

 
 

La mormântul lui Gr Vieru 2010 Cu fiul poetului și un patriot 

În memoriam: Marelui Poet Grigore 
Vieru 

Alegorie – Viața ca un teatru 

 
„Câtă limbă română a rămas în Basarabia, ar putea s-o 

înveţe şi rusul. Fac parte din elită prin faptul că vorbesc, 
gândesc şi simt româneşte.” Grigore Vieru 
 

„Sunt trei fiinţe pe care nu te poţi supăra: Dumnezeu, 
mama şi moartea.” Grigore Vieru 
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6.- Câteva imagini de la Biserica Sfânta Treime,   
Los Angeles 

 

  
Întâmpinarea Vlădicului IPS Arhiepiscop +Nathaniel 

   

Pr. A Frunza citind 
pastorala 

Pr. V. Anton la Sf. 
Liturghie 

Biserica, privire din 
strada Verdugo 

  

Biserica, privire de ansamblu, curtea 
mică 

Spațiul mare de parcare, în spatele 
sălii 

  
"Sfânta Treime este suprema taină a existenţei, care 

explică toate, sau fără de care nu se poate explica nimic." 
                            (Părintele Dumitru Stăniloae - 1903 – 1993) 



560                                                    NIHIL SINE DEO 

 
 

  

California People, documentar M. 
Machado 

Pictură murală, opera pictoriței Paula 
Matei-Platt 

  

Interiorul bisericii, catapeteasma 2014, Vinerea Mare, la Vernie                            
(nor luminos) 

  
Picturi murale, opere ale pictoriței Paula Matei-Platt 

  

Picturi murale, opere ale pictoriței Paula Matei-Platt 
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Picturi murale, opere ale pictoriței Paula Matei-Platt 

  

Sfânta Masă. din Sfântul Altar 

  

Interiorul bisericii, catapeteasma 

  

Închinătorul de la intrarea în biserică Vedere generală de la capela (limba 
engleză) 
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Sala parohială, decorata pentru evenimente 

  

Sala parohială, decorata pentru evenimente 

  

Sala parohială, decorata pentru evenimente 

  

Sala parohială, decorata pentru evenimente 
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Panele solare instalate pe 
acoperisurile sălii 

Panele solare pe acoperișul sălii 
parohiale 

 

Sfintele Moaște, pe baldachinul bisericii PC Protopop C. Alecse și I. 
Anton, dimpreună Slujitori 

 

AMINTIREA 

Amintirea este revenirea, unui lucru în minte, 
Sau a unor fapte care s-au petrecut în trecut, 
Imagini păstrate în memorie, multe dorite,  
Obiect suvenir care amintește de cineva iubit. 
 
Când deliciile vieţii au riduri, devin amintiri, 
Care se strâng pentru insomniile bătrâneții. 
Amintirile vin și din clipele unor mari iubiri, 
Apar și dispar din vis și de pe retina inimii. 
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Amintirile și tăcerile ne adâncesc în cuvânt, 
Și el ne cerne gingășie și speranță pe lume. 
Unele visuri ne vin din viitor, nu din trecut, 
Sunt icoane de visuri ale timpului care vine. 
 
Amintirile-s coji aromate ale banalelor fapte, 
Cele care-s frumoase sunt bijuterii pierdute, 
Candele, care, cu vremea, se sting în noapte. 
Amintirea este muzica  din vremurile trecute. 
 
Nimic nu-i mai grăitor și mai tiranic pe lume, 
Ca amintirea lucrului care ar fi trebuit făcut. 
Amintirea suferințelor tale păstreaz-o bine, 
E comoara pe care ai plătit-o cu greu, însutit! 
 
În fața amintirilor suntem egali și  cu zeii, 
Ele nu-s în puterea lor și nici a destinului, 
Cu unele amintiri Eminescu a divinizat teii, 
Iar Creangă s-a folosit de sprijinul basmului. 
 
Amintirea este adevărul lumii care ne arată 
Că lumea reală nu avea trecutul încremenit, 
Ci, către viitorul oportunităților se deșartă, 
Revelația sinelui constă în ce este de amintit.  
 
Amintirea este unicul adevăr al visului vieții, 
E sensul tuturor sensurilor existenței aflate, 
Ea este esența romantismului și al pasiunii, 
E oceanul ale cărui valuri produc eternitate. 
 
În amintire se regăsește imaginea Domnului, 
Reflectată în oglinda cunoașterii și a creației, 
E cuvântul lui Dumnezeu în folosul omului. 
Doamne, dă-ne amintirile folositoare nației!  
 
     Mircea Iordache 
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7.- Câteva Diplome si Certificate de Apreciere 

 

 

 

  

 

„Numesc merit îmbinarea unui talent adevărat cu o inimă 
bună.”  definiţie clasică de Jose Cadalso 
 
  „A şti să te supui e un merit egal cu a porunci.” 
                            aforism de Publilius Syrus din Sentinţe 
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      Eterna copilărie 
 

N-am  încetat  a mai fi copil, 
Cât  mai exist cu dorința de viață, 
Fata Morgana îmi dă simț fertil, 
Imagini de mister îmi râd în față. 
Copiii sunt ingenioși, înaripați, 
Și, de nu va mai fi cândva zăpadă 
Vor inventa columna din Carpați, 
Vor inventa omul frumos din iarbă. 
 
Și dacă nici iarbă nu vor  găsi, 
Copiii vor clădi  om din pământ, 
Și, când pământul se va isprăvi, 
Omul va fi din piatră și cuvânt. 
Cândva, când totul se va termina, 
Și omul de cenușă va deveni umbră, 
Pe bolta cerului ea va determina, 
Pentru copii, „eternitatea” sumbră. 
 
Copilăria este o adevărată artă, 
Oricare copil din fașă este artist, 
Problema este ce și cum arată 
Când va fi mare, rău sau altruist (!?)  
De-mi cert copiii și nu mă ascultă, 
Mai bine să-i conving cu vorbă bună, 
Cu un surâs să scap de trudă multă, 
Cu-o mângâiere, un sărut, o glumă. 

 
Constat că al copilăriei sfânt abis 
Mi-a înghițit trecutul, viitorul 
Și, am ajuns ca singur, dinadins, 
Să mă privesc cu încetinitorul. 
O, Doamne dă-ne mintea de pe urmă, 
Și fă așa să se păstreze vie, 
Cu tot ce ne-a rămas ne încunună, 
Cu crezul purității – eterna copilărie! 
 
   Mircea Iordache 
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Câteva considerente despre Ion Anton 
 
  Eseistul, Ion Anton, din Los Angeles - California se situ-
ează la nivelul observatorului vieții din planul democrației 
americane. Plecat din țară de aproape 30 de ani, s-a obișnuit 
cu disciplina unei țări riguros condusă după legi. 
  În România, lucrând mai mult de 20 de ani în funcții de 
conducere, Ion Anton nu este deloc adeptul acelui "înșet înșet", 
moldovenesc, chiar eu, zicându-i adesea, bineînțeles în glumă, 
Mr. Speed (Domnul Viteză). 
 

 
Ion Anton, un desen 

schițat, în viziunea unui 

artist plastic anonim 
 

      Apoi, de marele poet Grigore Vieru, 
distins oaspete al Californiei, care în 
2002 a făcut un sejur american, s-a 
ocupat în mare parte "bădia Ion", cum 
îi place să spună marele actor și prieten 
Tolea Resmeritza, și el adoptat de Los 
Angeles. Fiind un om destoinic, sănătos 
și de profesie inginer chimist s-a fami-
liarizat întru totul cu modelul ingine-
rului american în domeniul ecologic. În 
timpul liber scrie publicistică, eseuri, 
poezie, note de călătorie, la revistele 
"Clipa", "Meridianul Romanesc",  

"Viața creștină", "Romanian Roots - Rădăcini Românești", 
"Miorița USA" din America, "Amurg sentimental", "Flacăra - 
Păunescu", "Familia română" din România, "Flux din 
Basarabia". 
  Domnia sa este preocupat nu numai de lucrările sale, ci 
prin strădaniile sale de bun român, acordă ajutor și altor 
români, de pretutindeni, pentru a-și face cunoscute operele. 
Așa s-a întâmplat și cu semnatara acestor rânduri - Elena 
Călugăru-Baciu - care datorită poetului a reușit să facă lansarea 
a cinci titluri de carte la Los Angeles, în martie-aprilie 2004.    
Poetul și eseistul Ion Anton este permanent preocupat de ceea 
ce se întâmplă în țară. El însuși mărturisește, în interviul dat în 
iulie 2004, revistei "Flacăra": "Când am plecat, am luat țara cu 
mine", sentiment manifestat astfel și in revistele mai sus 
amintite.  
  Cunoscându-l personal pe Ion Anton pot spune că este 
unul dintre românii care nu au uitat țara, ci chiar se implică în 
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activități care ar putea aduce cu adevărat democrația în 
România, sub sintagma folosită de domnia sa în interviul 
despre care am amintit și anume "America este o țară a 
dictaturii legii", explicând în detaliu ce fel de dictatură a legii, în 
sensul unei democrații autentice, unde omul să nu poată călca 
în afara legii. 
  Așteptăm cu drag vocea înalt rostogolită în flori de mun-
te (deși par firave sunt cele mai încrâncenate în stâncă) a 
poetului, eseistului, și de ce nu, a celui care își dorește foarte 
mult să scrie un eseu despre satul său natal, în cadrul unei 
lucrări mai ample, de divină inspirație, "Nihil Sine Deo - De la 
Hermeziu la Los Angeles" - Repere Autobiografice (Elena 
Călugăru-Baciu). 
  

Generatia IT - Generatia Z, Generatia internetului, 
iGeneratia…?!!! 

 
  Frumoasă perioadă am avut.... nu ca acuma prostiile as-
tea de desene cu bakugan și care mai sunt. Ar trebui ca ope-
ratorii de cablu sa înceapă să redea toate desenele din ani '80 - 
'90, să vadă și generația IT-ului ce înseamnă copilăria.  

Prăpastia între puștii de azi și părinții lor, adică puștii de 
acum 30 de ani, a fost adâncită de evoluția unei societăți elibe-
rate de restricțiile comuniste, dar și de schimbările tehnologice. 
 

 
 
  Generaţia de copii născuţi după 1996 a fost botezată în 
multe feluri: Generaţia Z, Generaţia internetului,  iGeneraţia...  
Ei  şi-au  trăit  întreaga viaţă sub dominaţia "World Wide Web-
ului, spre deosebire de Generaţia Y (copiii născuţi între 1980 şi 
1995) şi de Generaţia X (copiii născuţi între 1961 şi 1979).     
Pentru Generaţia Z, internetul este ceea ce a reprezentat 
televiziunea pentru Generaţia X. În era tehnologiei, iPod-ul a 
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luat locul bătrânului pickup şi discurilor de vinil, iar calcu-
latoarele româneşti HC pe care se jucau puştii de altădată se 
mai găsesc doar în muzee.. 
 
De ce sunt mai rebeli 
 
  Puştii de astăzi sunt recalcitranţi şi mai răzvrătiţi decât 
cei care au trăit în anii '80, au convingerea mulţi adulţi şi sunt 
îndreptățiţi să creadă acest lucru, văzându-i cât de zgomotos 
se mani-festă. „Înainte de '90, cu toţii eram obedienţi în spaţiul 
public pentru că eram forţaţi. Astăzi, regulile sunt mai 
permisive, iar adolescenţilor li s-a cultivat un alt gen de atitu-
dine. Aceasta nu înseamnă însă că sunt mai curajoşi”, explică 
sociologul Alfred Bulai. 
  Adolescenţi rebeli existau şi în regimul comunist, doar că 
modul lor de răzvrătire era diferit. Un gest de frondă era atunci 
să nu meargă cu matricola la liceu sau să poarte alte haine 
decât uniforma. Fumatul era un obicei mult mai răspândit în 
rândul adolescenţilor înainte de '90, comparativ cu zilele 
noastre, frecvenţa acestuia fiind de peste două ori mai mare.  
Puştii de astăzi compensează însă cu alte vicii, cum ar fi 
consumul de droguri. 
 
Tehnologia creează handicapuri 
 
  Puştii care trăiesc în era tehnologiei au o deschidere mult 
mai mare la informaţii, ceea ce ar trebui să fie un avantaj 
pentru dezvoltarea lor intelectuală. Există însă şi un revers al 
medaliei: invazia tehnologiei expune copiii şi adolescenţii unor 
riscuri. Calculatorul poate face multe lucruri în locul lor, aşa 
încât unii puşti ajung în situaţia de a nu putea face calcule sim-
ple sau de a nu şti să scrie de mână. 
  Tehnologiile afectează abilităţile sociale ale copiilor şi 
inhibă gândirea creativă. Specialiştii susţin că mulţi dintre 
adolescenţii care se izolează în lumea virtuală nu sunt capabili 
să identifice emoţii şi sentimente la persoanele din jurul lor. Un 
„efect secundar" al folosirii computerului este şi compor-
tamentul agresiv. 
  Adolescentele de astăzi nu visează să ajungă Nadia 
Comăneci, precum cele din anii '80. Nici băieţii nu mai sunt 
atraşi de sportul de performanţă, exceptând poate pasiunea 
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pentru fotbal, dar pusă în practică mai degrabă cu mingi 
virtuale. Aproape jumătate (47%) dintre copiii din România nu 
practică niciun fel de activitate sportivă, relevă un sondaj 
publicat de Procter & Gamble. 
 
Vor meserii bănoase 
 
  Că societatea de astăzi este orientată către câştig se 
vede în aspiraţiile puştilor, legate de carieră. „Adolescenţilor de 
astăzi nu le mai este clar că o carieră trebuie să înceapă cu 
şcoala, cu studiile. Ei au ca modele indivizi care au succes fără 
să fi făcut prea multă şcoală. Aşa se face că puştii ajung să 
caute căile scurte de a obţine bani: fetele sunt interesate de 
meserii precum modellingul, iar băieţii de sport, de fotbal în 
special", explică sociologul Mircea Kivu. 
 
  De altfel, orientarea către câştiguri imediate se observă 
la multe dintre târgurile de joburi, unde absolvenţii de liceu 
caută posturi de conducere bine plătite. „La o şedinţă cu 
părinţii, diriginta băiatului meu, care este clasa a VI-a, ne-a 
povestit că a făcut un sondaj în clasă despre meseriile pe care 
le vor copiii. Trei sferturi dintre ei au spus că ar vor să devină 
patroni", ne-a spus Diana (41 de ani) din Bucureşti. 
  Adolescenţii care sunt totuşi conştienţi că nu pot trece 
peste etapa studiilor se orientează către profesii pragmatice. „   
Înainte de '90, exista un interes mare pentru profesii precum 
cea de medic sau de avocat. Acum, tinerii sunt interesaţi să-şi 
dezvolte abilităţile comerciale mai degrabă, decât pe cele care 
au legătură cu ştiinţele ori cu creativitatea. 
  De exemplu, la filosofie erau în trecut 20-30 de candidaţi 
pe loc, iar acum abia dacă mai există concurenţă. Pedagogia şi 
agronomia nu mai sunt nici ele căutate, mai spune sociologul 
Alfred Bulai. Tot mai căutate vor deveni, potrivit acestuia, 
domeniile noi, cum ar fi comunicarea şi relaţiile publice, dar şi 
cele din industria IT&C. 
  "Puştii caută căile scurte de a obţine bani: fetele sunt 
interesate de meserii precum modellingul, iar băieţii de sport, 
de fotbal în special." Mai este loc și pentru Dumnezeu?...!!! 
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