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Revistă Parohială, Anul III, nr. 25, Luna IULIE 2015 

 

Din cuprins: 

 Despre Sfântul Ioan Gură 

de Aur; 

 Explicarea Sfintei Liturghii; 

 Despre misiunea Parohiei; 

 Sfinți în Iulie; 

 Evenimente Parohiale; 

 Învățături duhovnicești; 

 Jurnal de gospodină; 

 Povestea vorbei; 

 Să cunoaștem România; 

 Colțul copilăriei; 

 Sfatul medicului; 

 Meditații. 

 

 

Programul liturgic pe Luna Iulie 2015 

 3 Iulie 2015: Vineri; ora 18:30 Seară duhovnicească; 

 5 Iulie 2015: Duminica a 5-a după Rusalii (Vindecarea celor doi 

demonizați din ținutul Gadarei); ora 09:30 Utrenia; ora 10:30 Sfânta 

Liturghie;  

 10 Iulie 2015: Vineri; ora 18:30 Seară duhovnicească; 

 12 Iulie 2015: Duminica a 6-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului 

din Capernaum); ora 09:30 Utrenia; ora 10:30 Sfânta Liturghie; 
 17 Iulie 2015: Vineri; ora 18:30 Seară duhovnicească; 
 19 Iulie 2015: Duminica a 7-a după Rusalii (a Sfinților Părinți de la 

Sinodul 4 Ecumenic; Vindecarea a doi orbi și a unui mut din 

Capernaum); ora 09:30 Utrenia; ora 10:30 Sfânta Liturghie; 
 20 Iulie 2015: Luni; Sfântul măritul Prooroc Ilie Tesviteanul; ora 09:30 

Utrenia; ora 10:30 Sfânta Liturghie;  

 24 Iulie 2015: Vineri; ora 18:30 Seară duhovnicească; 

 26 Iulie 2015: Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor); ora 

09:30 Utrenia; ora 10:30 Sfânta Liturghie; 

 31 Iulie 2015: Vineri; Începutul Postului Adormirii Maicii 

Domnului; ora 18:30 Seară duhovnicească. 

„Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna şi stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi 

zic: Ce este omul că-ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micşoratu-l-ai pe 

dânsul cu puţin faţă de îngeri, cu slavă şi cu cinste l-ai încununat pe el.” (Psalmul 8. 3 – 5) 

De câte ori, oare, nu vom fi privit cerul nopții și nu vom fi admirat mulțimea stelelor și 

frumusețea lor? De câte ori, oare, nu vom fi văzut vreo planetă mai strălucitoare, ce în ochii noștri 

părea doar o stea un pic mai mare? Privind aceste minuni ale creației, dacă avem inima încălzită de 

credință, înțelegem că în spatele lor se află veșnicul Creator! Iar minunea ce s-a întîmplat cu noi la 

crearea noastră constă în actul facerii noastre! De ce? Pentru că spre deosebire de întreaga lume 

vazută (natura – cum ne place s-o numim, cuprinzând toate lucrurile văzute, materiale, și ființele 
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necuvântătoare) ce s-a făcut prin cuvântul minunat al lui Dumnezeu: Să fie!, noi am fost creați prin 

plămădire de către însăși mâna lui Dumnezeu! 

Poate că ne minunăm de strălucirea stelelor, dar ele au aceeași lumină ca atunci când au fost 

create! Doar omul și-a pătat strălucirea prin păcatul neascultării... Numai că Dumnezeu nu a răbdat 

să-și vadă făptura mâinilor Sale pierind sub stăpânirea diavolului, ci ne-a răscumpărat pe noi prin 

înomenirea Fiului Său. Și ca să dovedim că suntem ființe cu voința slabă, alergând mai degrabă după 

cele lumești și trecătoare, decât după cele ale lui Dumnezeu, chiar și după răscumpărarea noastră prin 

Patimile, Moartea și Învierea Mântuitorului, noi tot am continuat să ne pătăm strălucirea. Și din prea 

multa noastră mândrie și dorință de a-i stăpâni pe semenii noștri, fără să urmăm exemplul smereniei 

Domnului nostru Iisus Hristos, am ajuns să pornim tot felul de lupte și războaie la nivelul întregii 

planete, de multe ori ajungând în pragul autodistrugerii. În epoca modernă și a tehnologiei avansate în 

care trăim, vedem că pândește din nou pericolul războaielor ce ar putea cuprinde toată lumea în 

câteva clipe. Dar ca și când nu ar fi de ajuns aceast fapt, ducem mici războaie cu cei de pe lângă noi, 

vrând să-i dominăm pe ceilalți, să ne impunem punctul de vedere, cerându-le celorlalți să ne asculte și 

uitând să ne smerim și din dragoste de Hristos, să ne supunem unul altuia întru legătura păcii! 

Dar cum ar fi dacă am lăsa deoparte toate ambițiile noastre omenești mărunte? De prea multa 

grijă de cele materiale și trecătoare, de multe ori uităm să privim spre cer. Ori, ajungând în extrema 

cealaltă, uităm că suntem păcătoși și privim cu toată îndrăzneala spre cer, nu admirând minunea 

creației sau vrând să ajungem la cunoașterea Creatorului, ci dorind să cucerim și ceea ce se află 

dincolo de nori, dincolo de privirea noastră... tot cu scopuri materiale. Să revenim la a privi cerul! Să 

ne amintim care a fost scopul creării stelelor și luminătorilor: ca să lumineze pe pământ, să despartă 

ziua de noapte și să fie semne ca să se deosebească anotimpurile, zilele și anii, și să slujească drept 

luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pământul. Să gândim acum la rece! Care dintre stelele de 

pe cer și-a schimbat menirea? Care dintre ele s-a răzvrătit împotriva Ziditorului și a nesocotit porunca 

Lui? Le vedem acum, ca la întemeierea lumii, strălucind la fel ca la început. Vedem constelațiile că se 

rotesc pe tăria cerului și repetă aceeași mișcare, dar știm că vor fi totdeauna la locul potrivit, în timpul 

potrivit! Și fără a avea cunoștințe de astronomie, privind mișcările lunii și ale stelelor, știm ce 

perioadă a anului este. Iar urmărind perioadele anului, știm unde trebuie să fie luna și stelele. Omul 

este încununarea creației. Cu toate acestea, a nesocotit porunca lui Dumnezeu prin păcatul 

neascultării. Și-a întinat strălucirea... Iar de la întruparea Mântuitorului și până acum, omul își poate 

recâștiga strălucirea numai prin pocăință adevărată. Făcând roade vrednice de pocăință și întorcându-

ne cu toată ființa la Dumnezeu, vom putea privi cu și mai multă limpezime strălucirea stelelor și tăria 

cerului și vom vedea că în fața acestor mari minunății noi nu suntem decât un fir de praf prin univers.  

În fața tuturor acestor minuni, ne vom smeri cugetul. Oare este lucru mare ca noi să admirăm 

lucrul mâinilor lui Dumnezeu și să cugetăm la Făcător? Doar și noi suntem făptura Lui. Nu-i așa? Ci 

marea minune este că Făcătorul nostru își aduce aminte de noi!!! Și cine suntem noi? Sau ce suntem 

noi? Așa că nu Îi facem noi lui Dumnezeu vreo favoare, gândindu-ne la El, ci ne-o facem nouă. Și 

dacă noi suntem un fir de praf prin univers, micșorat cu puțin față de îngeri, atunci nu este într-adevăr 

o mare minune că totuși Dumnezeu se uită spre noi, fiind Același și neschimbat, veșnic Iubitor de 

oameni? Dar știind că uneori nu suntem lumină pentru ceilalți, să ne smerim cugetul ca măcar să fim 

luminați, ca noaptea de către lună, de o rază de lumină răsfrântă din mila Creatorului! 

Preot Nicolae Floroiu 
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Doctrina teologică  

Doctrina teologică a Sfântului Ioan poartă amprenta 

preocupărilor sale majore, și anume, exegeza biblică și activitatea 

pastorală. Sfântul Ioan nu a scris nici un tratat dogmatic în sensul 

adevărat al cuvântului.  

El a abordat teme dogmatice în contextul lucrărilor sale 

exegetice și al omiliilor și cuvântărilor sale, dându-le un veșmânt 

practic; în domeniul exegetic a aparținut Școlii exegetice antiohiene 

care, spre deosebire de cea alexandrină promotoare a interpretării 

alegorice, a accentuat sensul gramatical și literal.  

A folosit alegoria acolo unde autorul inspirat o solicită, dar și 

în acest caz, modelând-o și apropiind-o cât mai mult posibil de text. 

El s-a străduit să pătrundă și să descopere sensurile adânci ale 

Scripturii pentru a descifra în ele principii de conduită și învățături practice pentru credincioși.  

De aceea, exegeza hrisostomică nu a depășit niciodată limitele educației morale și ale 

îndemnului la viață virtuoasă. După opinia sa, credincioșii nu se simțeau atrași de Biserică pentru 

profunzimea dogmelor ei, ci pentru învățătura morală a Evangheliei, pentru idealul iubirii 

creștine, și nădejdea că Dumnezeu îi va mântui de necazurile și nedreptățile vieții. El s-a simțit 

mai degrabă păstor de suflete și reformator social, decât teolog dogmatician.  

Cunoașterea lui Dumnezeu 

În problema cunoașterii lui Dumnezeu, el este deosebit de explicit. Ideea de Dumnezeu este 

înnăscută sufletului omenesc. Pe Dumnezeu nu-L putem cunoaște ce este El în Sine; știm doar că 

El există. Pretențiile anomeilor, care susțineau că Îl pot cunoaște pe Dumnezeu, tot așa cum 

Dumnezeu se cunoaște pe Sine, le clasifică drept nelegiuiri și nebunii. Nici îngerii nu-L cunosc 

pe Dumnezeu în Sine. Ei poseda o cunoaștere prin pogorământ, prin sincatabază (măsura în care 

Dumnezeu se descoperă) față de Creatorul lor.  

Hristologia 

Învățătura hristologică urmează în liniile ei directoare doctrina ortodoxă. Chiar dacă Diodor 

din Tars a fost profesorul lui de teologie, Sfântul Ioan Hrisostom nu se angajează în disputa 

hristologică a vremii. El face deosebire clară între ousia sau physis, natură sau fire, și hypostasis 

sau prosopon, ipostas sau persoană.  

Fiul este deoființă cu Tatăl, iar în acest context, folosește de mai multe ori formula 

calcedoniană, omoousios, pentru a exprima relația dintre Tatăl și Fiul. Născut din Tatăl, Care este 

veșnic, și Fiul este veșnic; împotriva arienilor el subliniază dumnezeirea perfectă și completă, iar 

omenitatea perfectă și completă, împotriva apolinariștilor, insistând asupra realității și integrității 

celor două firi, divină și umană.  

Hristos a luat firea noastră, născându-Se în trup identic cu al nostru, însă fără de păcat. El S-

a născut în trup, pentru ca noi să ne naștem după Duh. Există în retorica sa anumite sintagme care 
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au fost folosite și de către antiohieni în disputa hristologică: că Logosul s-a sălașluit în omul Iisus 

ca într-un templu sau că templul a primit harul.  

Puse în contextul lor, acestea nu sunt altceva decât artificii retorice, deoarece Sfântul Ioan a 

accentuat unitatea fără amestec și fără împărțire sau separare a celor două firi: „Când spun un 

Hristos, prin aceasta vreau să spun unire și nu amestecare, nu că o natură este transmutată în alta, 

ci unite una cu alta”, sau „Prin unire și alăturare, Dumnezeu Cuvântul și trupul sunt una, nu prin 

amestecarea sau obliterarea firilor, ci printr-o anume unire inefabilă și dincolo de orice 

înțelegere”. „Să nu mă întrebați cum”, adaugă el, prin aceasta dorind să sublinieze taina propriu-

zisă a întrupării lui Hristos. 

 

 

Ce înseamnă cuvintele: „Uşile, uşile; cu înţelepciune să luăm aminte!”, prin care 

preotul (diaconul) vesteşte rostirea Crezului? 

În vechime, prin aceste cuvinte se atrăgea luarea-aminte slujitorilor care păzeau uşile de 

intrare ale bisericii (diaconițe şi ipodiaconi), să-şi sporească băgarea de seamă ca nimeni dintre 

credincioşii dinlăuntru să nu mai iasă afără şi nici un necreştin (catehumen, eretic sau penitent) să 

nu intre în biserică în timpul înfricoşatei Jertfe. Astăzi, aceste cuvinte sunt păstrate ca un îndemn 

spre ascultarea cu luare aminte a Crezului. 

Cum ni se vesteşte aducerea Sfintei Jertfe? 

Prin îndemnul pe care ni-1 adresează preotul (diaconul): „Să stăm bine, să stăm cu frică, să 

luăm aminte, Sfânta Jertfă cu pace să o aducem!” 

Ce înseamnă cuvintele: „Mila păcii, jertfa laudei” cu care credincioşii (cântăreţii) 

răspund la îndemnul de mai sus? 

Aceste cuvinte arată darurile Jertfei duhovniceşti sau nemateriale pe care credincioşii o aduc 

din partea lor odată cu Jertfa cea adevărată adusă acum de preot în numele lor.  

Şi care sunt aceste daruri ale jertfei lor?  

Sunt cele trei virtuţi: mila, pacea şi jertfa de 

laudă (cântarea), pe care Sfânta Scriptură le 

recomandă adesea ca adevărate daruri de jertfă 

bineplăcută lui Dumnezeu, în locul jertfelor 

sângeroase ale Legii Vechi. Cu alte cuvinte, 

credincioşii răspund: 

- aducem întâi milă, pentru că Domnul a zis: 

„Milă voiesc, iar nu jertfă!” (Osea 6. 6; Matei 9. 

13; 12. 7). 

- aducem apoi pace, pentru că Mântuitorul 
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Însuşi a spus: „Deci, dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău 

are ceva împotriva ta, lasă acolo darul tău înaintea altarului şi mergi mai întâi de te împacă cu 

fratele tău şi apoi venind, adu darul tău” (Matei 5. 23-24; Marcu 11. 25-26). 

- şi, în fine, aducem jertfă de laudă (cântare), pentru că o asemenea jertfă cere Domnul prin 

gura Psalmistului: „Jertfeşte lui Dumnezeu jertfă de laudă... jertfa de laudă Mă va slăvi” (Psalmul 

49. 15, 24; 106. 22; 115. 7). De asemenea Sfântul Apostol Pavel ne spune: „Aşadar, prin El 

(Hristos) să aducem Pururea lui Dumnezeu jertfă de laudă, adică rodul buzelor care preaslăvesc 

numele Lui” (Evrei 13. 15). 

Cum aduc credincioşii „jertfă de laudă” în timpul Sfintei Jertfe? 

Cântând imnele numite de obicei «răspunsurile mari», şi anume: „Cu vrednicie şi cu 

dreptate este...”; Trisaghionul biblic: „Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot...”, „Pe Tine Te 

lăudăm...” şi „Axionul”. 

Ce face preotul în acest timp? 

După ce îndeamnă pe credincioşi: „Să mulţumim Domnului”, el însuşi multumeşte lui 

Dumnezeu, în numele credincioşilor, pentru toate binefacerile mântuirii, începând să citească în 

taină o lungă rugăciune, numită cu un cuvânt grecesc „anafora”, adică rugăciunea aducerii 

Sfintei Jertfe. Această rugăciune este partea cea mai de seamă şi mai sfântă din Liturghie. Ea 

cuprinde o înfăţişare, pe scurt, a faptelor de seamă din istoria mântuirii lumii; preotul aduce lui 

Dumnezeu-Tatăl o fierbinte mulţumire şi slăvire pentru toate binefacerile dăruite neamului 

omenesc, Îl roagă să prefacă Darurile de pe Sfânta Masă în Sfântul Trup şi Sânge şi să le 

primească drept daruri şi jertfă şi apoi mijlocește, pentru ca, prin ele, toată Biserica să 

dobândească împlinirea cererilor şi dorintelor ei. 

Ce auzim noi din această rugăciune? 

Din această rugăciune tainică, credincioşii nu aud decât câteva fraze pe care preotul le 

rosteşte cu voce tare. Astfel, pomenind, între altele, pe îngerii din ceruri, care slăvesc neîncetat pe 

Dumnezeu, preotul adaugă, cu glas înalt, chipul în care se face această slăvire: „Cântarea de 

biruinţă cântând, strigând, glas înălţând şi grăind”. 

Care este această cântare de biruinţă? 

Este imnul întreit sfânt, pe care Serafimii din vedenia Proorocului Isaia şi mai apoi a 

Sfântului Evanghelist Ioan îl cântă, în jurul tronului Celui Prea Înalt: „Sfânt, Sfânt, Sfânt, 

DomnuL Savaot... „ (Isaia 6. 3 şi Apocalipsă 4. 6-8). Pe acesta îl cântă acum şi credincioşii din 

afără de altar, cântăreţii sau corul, arătând că, prin întruparea Fiului lui Dumnezeu îngerii şi 

oamenii s-au unit într-o singură ceată (cor) şi laudă într-un glas pe Dumnezeu. Mai departe, 

preotul, istorisind în taină chipul în care Mântuitorul a întemeiat Sfânta Euharistie, la Cina cea de 

Taină, glăsuieşte tare înseşi cuvintele rostite atunci de Domnul către Sfinţii Apostoli: „Luaţi, 

mâncaţi, acesta este Trupul Meu...”, apoi: „Beţi dintru acesta toţi; acesta este Sângele Meu...”. 

Oare prin aceste cuvinte se sfinţesc şi se prefac Darurile? 

Nu, ci ceva mai târziu, şi anume în timpul în care credincioşii (corul) cântă „Pe Tine Te 

lăudăm...” şi când preotul citeşte epicleza, adică acea parte din rugăciunea de aducere, în care 

imploră pe Dumnezeu să trimită pe Sfântul Duh spre a sfinţi şi a preface Darurile. Atunci e clipa 

cea mai sfântă din tot cursul Sfintei Liturghii, căci Sfântul Duh coboară şi sfinţeşte pâinea şi 
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vinul, prefăcându-le în Sfântul Trup şi Sânge. De aceea, credincioşii îngenunchează, la unele 

biserici se bate în toacă sau sună clopoţelul din altar, sau chiar clopotul cel mare, pentru ca să 

audă şi cei ce nu sunt în biserică şi să se roage. De aici înainte cinstitele Daruri devin „Sfintele 

Daruri”. Ele nu mai sunt doar nişte simboluri sau închipuiri ale firii omeneşti a Mântuitorului ca 

până acum, ci însuşi Sfântul Trup şi Sânge al Domnului, păstrându-şi doar înfăţişarea văzută de 

pâine şi de vin. Ele sunt adevăratul Trup şi Sânge cu care Mântuitorul S-a născut din Sfânta 

Fecioară, cu care a trăit pe pământ, cu care a pătimit şi S-a îngropat, cu care a înviat şi S-a înălțat 

întru slavă. 

 

 
 

Începuturile creștinismului pe teritoriul Patriei Noastre 

 

După pogorârea Duhului Sfânt și întemeierea bisericii creștine în ziua Cincizecimii, 

Apostolii Domnului și apoi ucenicii lor au început lucrarea de propovăduire a noii învățături 

creștine potrivit poruncii date de Mântuitorul Însuși înainte de înălțarea Sa la cer (Matei 28. 19). 

Despre lucrarea misionară a Sfinților Apostoli avem puține știri; în schimb avem știri despre 

bogata activitate misionară a Sfântului Apostol Pavel, desfășurată printre neamurile păgâne, știri 

pe care ni le oferă cartea „Faptele Apostolilor”. 

Sfântul Apostol Pavel în sudul Dunării. Răspândirea creștinismului în Peninsula Balcanică 

s-a făcut de către Sfântul Apostol Pavel și de ucenicii săi, lucru pe care îl afirmă el însuși în unele 

epistole ale sale. Astfel în epistola către Romani scrisă în anul 58, arată că „a împlinit 

propovăduirea Evangheliei lui Hristos până în Iliria” (Romani 15. 19). În anii 65-66 a petrecut o 

iarnă în Nicopolea Epirului în Grecia unde îl chema și pe ucenicul său Tit episcopul Cretei (Tit 3. 

12). În toamna anului 66 îl informa pe Timotei, episcopul Efesului, că Tit propovăduiește 

cuvântul lui Dumnezeu în Dalmația (2 Timotei 4. 10). 

Răspândirea creștinismului în Sciția. Potrivit tradiției consemnată de istoricul bisericesc 

Eusebiu de Cezareea, pe la anul 324 Sfântul Apostol Andrei a predicat Evanghelia în Sciția (știre 

preluată de la Origen). Tradiția mai târzie afirmă că el a trecut din Asia în Sciția Mare (sudul 

Ucrainei de azi), apoi în Sciția Mică (Dobrogea de azi) unde a predicat în orașele grecești de pe 

țărmul Mării Negre, iar de aici s-a îndreptat spre sud în Grecia unde a murit ca martir, fiind 

răstignit pe o cruce în formă de X în orașul Patras. Deci ar însemna că o parte din teritoriul patriei 

noastre a fost evanghelizat de Sfântul Apostol Andrei, pomenit pe 30 noiembrie. Ca și ceilalți 

Apostoli, va fi rânduit și el episcopi și preoți care să-i continue lucrarea de creștinare. 

Răspândirea creștinismului în Dacia. După cucerirea Daciei de către oștile împăratului 

Traian în anul 106, ea a fost transformată în provincie romană. Aici au fost aduși coloniști din 

toate părțile întinsului imperiu Roman și fără îndoială că între coloniștii aduși vor fi fost și 

creștini; pentru că în aceste părți creștinismul a fost cunoscut prin însăși predica Sfinților 
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Apostoli. Pentru paza militară a noii provincii, împăratul Traian a adus aici mai multe unități 

militare. Printre soldați vor fi fost și creștini care, după eliberarea lor din armată, se căsătoreau și 

se stabileau aici, punând bazele unor familii creștine; ca dovadă, între martiri vom întâlni și ostași 

din armata romană. Un alt factor care a contribuit la răspândirea creștinismului în timpul 

stăpânirii romane în Dacia (106-271) a fost cel economic. În Dacia veneau numeroși negustori 

din diferite părți ale Imperiului Roman, îndeosebi din orașele grecești de la Marea Neagră, din 

Asia Mică și din insulele grecești. Între aceștia au fost și creștini care au făcut cunoscută noua 

învățătură celor cu care veneau în contact în Dacia. Pe la mijlocul secolului III apar în Dacia-

Traiană goții, popor de origine germanică. În cursul expedițiilor lor în Asia Mică și în Balcani au 

luat numeroși captivi din acele regiuni între care erau și creștini pe care i-au adus în părțile 

noastre. În unele din aceste expediții au adus și preoți care au răspândit apoi cuvântul lui 

Dumnezeu între ei, lucru confirmat de mai mulți istorici. Desigur acești preoți vor fi propovăduit 

și între locuitorii Daciei. 

Mărturii care atestă vechimea creștinismului la români. Pe lângă argumente de ordin 

logic mai avem și câteva mărturii ale unor scriitori bisericești din primele secole privind 

răspândirea creștinismului în Dacia. Astfel Sfântul Iustin Martirul și Filozoful (†165) scria că „nu 

există nici un neam la care să nu se facă rugăciune în numele lui Hristos”. Apologetul latin 

Tertulian (†240) scria că „Hristos stăpâneşte şi în ţinuturile sarmaților, dacilor, germanilor, 

sciților”. Cam în acelaşi timp marele teolog Origen din Alexandria (†254) scria că „foarte mulţi 

dintre daci, sarmaţi şi sciți nu au auzit cuvântul evangheliei”; aceasta înseamnă că o parte din ei 

totuşi îl auziseră. 

Argumentul lingvistic. Un argument puternic pentru vechimea creştinismului la daco-

romani este şi cel lingvistic. Numeroase cuvinte cu înţeles bisericesc din limba noastră sunt de 

origine latină. Îndeosebi cele care privesc noţiunile de bază ale credinţei, căci termenii legaţi de 

organizarea bisericii i-am luat mai târziu de la slavi în perioada convieţuirii cu ei (secolele VI-X). 

 

 

 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://wikimapia.org/10528316/ru/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C-%D0%B2-%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D1%8F-%D0%B4%D0%B5-%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%88%D0%B5&ei=v32bVaGsDqT5mAX9xIDgBA&bvm=bv.96952980,d.dGY&psig=AFQjCNHmkS6mOabd8fb9pqyq1Liw5VPvbQ&ust=1436339915875581


8 
 

 

5 Iulie 2015:  Sfântul Cuvios Atanasie Atonitul 

Acest luceafăr al lumii, Sfântul Atanasie, avea ca patrie Trapezuntul și a trăit pe vremea 

împărăției lui Nichifor Focas (963-969). S-a născut din părinți 

evlavioși, iar prin Sfântul Botez, a fost numit Avramie. Odrăslind 

dintr-o rădăcină de bun neam, asemenea i-a fost și creșterea; îndată a 

fost dat la învățătură, ajungând la știința cea desăvârșită a vremii 

sale, pentru care a și fost trimis la școlile înalte și de multă faimă din 

Constantinopol. Deși tânăr, iubind cu tot sufletul curăția și râvnind 

petrecerea cea pustnicească, a părăsit cetatea împărătească, unde l-ar 

fi așteptat multă cinstire lumească și înalte dregătorii, Și s-a dus la 

mănăstirea Chiminan, așezată pe un munte, din Asia. Această 

mănăstire avea egumen pe Mihail, ce se numea și Malein, om 

dumnezeiesc, foarte ales și bun îndrumător la viața cea cerească. Și 

cuviosul egumen l-a întâmpinat pe Avramie, cu părintească dragoste 

și în scurtă vreme, primindu-l în rândul monahilor, o dată cu intrarea în viața cea nouă, i-a dat 

numele de Atanasie. Și își câștiga pâinea, ca scriitor de cărți, pentru trebuința oamenilor. 

Temându-se, însă, de cinstirea ce i se dă de către toți și, din râvna ce avea pentru ostenelile 

mai grele și pentru mai multă singurătate, s-a dus la Muntele Atonului, un munte abrupt și înalt, 

ca un pisc, ce se înălța din mare. Acolo, s-a încredințat ca ucenic, unui bătrân pustnic, căruia i s-a 

supus cu toată râvna, străduindu-se cu multe fapte duhovnicești. Apoi din dumnezeiasca 

descoperire s-a dus în părțile mai retrase ale muntelui și găsind un loc care-i plăcea mult, s-a 

hotărât să rămână acolo socotind să înalțe în acel loc o biserică în care să aducă laudă lui 

Dumnezeu. Dar gândul s-a dovedit greu de împlinit și Cuviosul avea mare amărăciune în suflet.  

Într-un târziu și-a amintit de împăratul Nichifor Focas, care stăpânea atunci împărația. Și 

aducându-și aminte de buna prietenie pe care i-o arătase împăratul pe vremea când împreună se 

aflau la învățătură în Constantinopol, s-a hotărât să meargă la el după ajutor. Și împăratul a zidit 

în locul arătat o biserică prea-frumoasă în cinstea Maicii lui Dumnezeu, cu multe chilii și case 

mari, pe care le-a ridicat din temelie pentru sălășluirea fraților. A zidit apoi și o larvă pentru mai 

mulți nevoitori. Și făra încetare fericitul Atanasie se lupta cu grele 

osteneli și se silea să prefacă bolta cea mare a bisericii și la o mai bună 

înfățișare să o aducă. Suindu-se pe schelă ca să încheie lucrul, s-a surpat 

bolta cu el împreună cu alți șase frați. Și așa Fericitul s-a săvârșit în 

Domnul pentru ca nici moartea lui să nu fie fără de mucenicie. 

 

14 Iulie 2015: Sfântul Apostol Achila 

Sfântul Apostol Achila, unul din cei șaptezeci de Apostoli ai 

Domnului, a fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel. Era iudeu de neam, 

din părțile Pontului și înainte de a crede în Hristos locuia în Italia, 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.doxologia.ro/sarbatoare/23650/icoane&ei=UJmbVdKwHoW8mgWf1YqYDA&bvm=bv.96952980,d.dGY&psig=AFQjCNGMAGHtfks9nzxu35k7yrRR7_d_Hg&ust=1436347081452896
http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.doxologia.ro/sarbatoare/sfantul-apostol-achila&ei=upmbVbqUDoK6mAWM0IagCQ&bvm=bv.96952980,d.dGY&psig=AFQjCNEgO0wvLW2St2Jt8MpoALDt23-12w&ust=1436347188064404
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împreună cu femeia sa, Priscila. Nu au stat multă vreme acolo, căci împăratul Claudiu (41-54) a 

poruncit ca toți iudeii să fie alungați din Italia. Și așa, Achila și soția sa au părăsit Italia și s-au 

așezat la Corint, hrănindu-se din osteneala mâinilor lor, pentru că erau cu meșteșugul, țesători de 

corturi. 

În același timp Sfântul Apostol Pavel propovăduind pe Hristos, printre neamuri a mers de la 

Atena la Corint. Și aflând în Corint pe Achila și Priscila, a găzduit la dânșii, având același 

meștesug, adică lucrând ca și dânșii la țesutul pânzelor de corturi. Și acolo învățându-i pe ei să 

creadă în Hristos, i-a botezat. Și atât de mare a fost dragostea lor pentru noua credință încât de 

îndată l-au însoțit pe Sfântul Pavel, la lucrul răspândirii cuvântului lui Dumnezeu, nu numai 

printre iudeii și elinii din Corint, dar și în părțile Asiei. Și lucrând Apostolul în Corint, timp de un 

an și șase luni, a pornit apoi cu corabia spre Siria, urmat de Achila și Priscila, cei legați de el prin 

fierbinte și duhovnicească dragoste. Și a sosit Pavel însoțit de dânșii la Efes unde, lăsându-i pe ei 

să-i învețe pe efeseni credința cea în Hristos, Apostolul s-a dus la Ierusalim. Într-adevăr, peste o 

vreme fiind și Pavel la Efes, Apostolul saluta din Efes pe corinteni, „împreună cu Achila și 

Priscila și cu Biserica din casa lor” (1 Corinteni 16. 19). Murind însă Claudiu împăratul, Achila și 

Priscila s-au întors la Roma. Și Apostolul îi saluta, acolo din Corint, în Epistola sa către Romani, 

ca pe niște ajutători ai săi, care și-au pus viața în pericol, pentru lucrul lui Hristos și cărora el le 

mulțumește în numele tuturor Bisericilor și în numele său însuși.  

Și puțină vreme zăbovind la Roma, Sfinții Achila și Priscila s-au dus, iarași la Efes în Asia, 

Achila fiind rânduit acolo episcop propovăduitor de către Sfântul Apostol Pavel. Și, mergând la 

Efes, Achila ajuta Sfântului Timotei în ostenelile sale străduindu-se neobosit și pentru 

răspândirea credinței printre păgânii din Asia, Ahaia și Iraclia, ridicând biserici și pe mulți păgâni 

aducându-i la mântuire. Tradiția Bisericii știe că în cele din urmă Achila a fost ucis de cei 

necredincioși și a aflat odihna în ceruri cu ceilalți Apostoli, prin darul Domnului nostru Iisus 

Hristos, Căruia I se cuvine slava în veci! Amin. 

 

22 Iulie 2015: Sfânta Mironosiță și întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena 

Această Marie numită Magdalena a fost uceniță și mironosiță a 

lui Hristos, cea dintâi și cea mai mare dintre toate ucenițele și 

purtătoarele de mir. Era din Galilea din cetatea Magdala, de la 

hotarele Galileii cu Siria, de unde și numele ei de Magdalena.  

Fiind bântuită de patimi și de necurate duhuri, ea ducea o viață 

de desfrâu și de ticăloșie. Auzind însă de Hristos și de puterea 

propovăduirii Lui, cea aducătoare de mântuire, pentru tot neamul 

omenesc, în sufletul ei s-a născut ca o flacără sfioasă nădejdea că va 

fi izbăvită de Iisus. Mergând la El, s-a învrednicit de milostivirea 

Lui și El a tămăduit-o de toată stricăciunea, luminându-i cugetul cu 

lumina unei noi vieți, din dumnezeiasca dragoste. Din clipa aceea, 

Maria s-a făcut uceniță și următoare a lui Hristos și împreună cu 

alte sfinte femei a slujit Domnului pe tot drumul greu al vieții Lui. În clipa cea mai grea a 

răstignirii, când Apostolii erau departe, Maria a rămas lângă crucea Mântuitorului ei și al nostru.  

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.crestinortodox.ro/rugaciuni/rugaciune-obste-catre-sf-mironosita-maria-magdalena-intocmai-apostolii-72531.html&ei=GpqbVcfhIaKnmAWL_4PYCw&bvm=bv.96952980,d.dGY&psig=AFQjCNGmdnFwz0i1aLRQnrEU8ULog4tSjg&ust=1436347280223071
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Iar atunci când Sfântul trup al Domnului a fost așezat în mormânt, Maria Magdalena l-a uns 

cu miresme, vărsând multe lacrimi. În sufletul ei ardea puternic dorința de a fi lângă Hristos, de 

a-I arăta și după moarte dragostea și recunoștința ei neclintită, împlinind toate datinile și 

rânduielile ce se făceau pe atunci morților. Cu nerăbdare a așteptat trecerea sâmbetei. Pentru 

multa ei credință, Maria Magdalena s-a învrednicit a fi cea dintâi, care a primit de la înger vestea 

învierii Domnului. Și tot ea a fost cea dintâi ființă omenească, care L-a văzut pe Hristos, după 

dumnezeiasca Lui înviere din morți. Ea este cea dintâi vestitoare a învierii și cel dintâi martor al 

deplinei noastre mântuiri prin înviere.  

După înălțarea la cer a Domnului, Maria Magdalena a pornit alături de Sfinții Apostoli în 

lupta plină de primejdii, pentru răspândirea credinței, semănând în suflete cuvântul dumnezeiesc, 

pe care-l auzise din însăși gura lui Hristos. Și așa, nevoindu-se, a adormit în Domnul. 

 

 
   

Miercuri, 3 Iunie 2015, câțiva membri ai Parohiei noastre, împreună cu familia părintelui 

Nicolae, au avut deosebita onoare de a 

face cunoștință cu Excelența sa, doamna 

Nineta Bărbulescu, Ambasador al 

României în Australia și Noua Zeelandă. 

Întâlnirea într-un cadru restrâns a fost 

prilejuită de prezentarea Scrisorilor de 

Acreditare în calitate de Ambasador 

Extraordinar și Plenipotențiar al 

României în Noua Zeelandă, Excelenței 

Sale General Locotenent, Onorabilul Sir 

Jerry Mateparae, GNZM, QSO, 

Guvernator-General și Comandant-șef al și peste ținutul Noii Zeelande. Dialogul cu membrii Parohiei 

s-a concentrat pe perspectivele de organizare în comun a unor activități pentru ridicarea nivelului de 

cunoaștere a comunității românești din Noua Zeelandă și pentru un profil cultural mai proeminent. 

Doamna Ambasador l-a felicitat pe preotul paroh Nicolae Floroiu pentru Revista lunară în limba 

română, editată prin forțe proprii. Mulțumim Excelenței sale pentru vizită și eforturile de susținere a 

Comunității noastre, și rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnim din nou cu bine când se 

va putea și cu cât mai mulți Români!    

Vineri, 5 Iunie 2015, s-a făcut la Biserica noastră prima seară duhovnicească a lunii trecute. S-a 

săvârșit mai întâi Paraclisul Maicii Domnului, în timpul căruia s-au făcut rugăciuni pentru iertarea 

păcatelor, pentru sănătatea și sporul celor prezenți la slujbă. După aceea s-a vorbit despre păcatul 

mândriei. S-a prezentat mai întâi Învățătura de Credință, care zice că „Mândria, mama tuturor 

răutăților, care izvorăşte din inima omului (Marcu 7. 21-22), este preţuirea de sine şi este măsura şi 

atitudinea de superioritate sau de dispreţ faţă de ceilalţi oameni”. Deoarece prin mândrie au căzut 
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îngerii cei răi, cât şi cei dintâi oameni, mândria este privită ca începutul păcatului. Ispita mândriei este 

foarte întinsă. Nu este credincios care să nu fie ispitit de acest păcat. Însuşi Mântuitorul a fost ispitit 

spre acest păcat de către diavol, la începutul lucrării Sale în lume (Matei 4. 8-9). Cei prezenți și-au 

spus părerile, aducând exemple practice din viața cotidiană despre mândrie și cum se poate vindeca 

acest păcat prin smerenie. 

Vineri, 12 Iunie 2015, s-a organizat cea de-a doua seară duhovnicească a lunii trecute la Sfânta 

noastră Biserică. După slujba Acatistului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, s-au făcut rugăciuni pentru 

credincioșii prezenți la slujbă, pentru iertarea păcatelor, pentru sănătate și spor duhovnicesc. După 

slujba Acatistului, s-a vorbit despre păcatul iubirii de arginți și despre idolatrie. După învățătura 

noastră de credință, „Iubirea de argint, care izvorăşte, ca şi alte cugete rele, „din inima omului” 

(Marcu 7. 21), este pofta neînfrânată după bunurile pământeşti, considerând câştigarea lor drept 

scopul principal al vieţii”. Ea se arată, pe de o parte, din dorinţa de a aduna avere prin orice mijloace, 

iar pe de alta, prin strădania de a păstra cu îndărătnicie cele adunate, adică prin zgârcenie. Iubirea de 

argint naşte pofte nesăţioase, aţâtă patimi, duce la înşelăciune, furt, minciună, jurământ strâmb, 

nedreptate, apăsarea semenilor săraci şi depărtare de Dumnezeu. „Unde este comoara ta, acolo va fi şi 

inima ta”, spune Mântuitorul (Matei 6. 21). 

S-a vorbit apoi și despre idolatrie. Idolatria înseamnă închinarea la lucruri făcute de mâini 

omenești sau la alte făpturi ale lui Dumnezeu, socotite ca înzestrate cu puteri dumnezeiești. 

Majoritatea oamenilor în lume nu se mai gândesc astăzi la zei mincinoși, adică la idoli, ca popoarele 

din vechime. Cuvântul „idol” a primit în creştinism şi un alt înţeles. De pildă, iubirea de argint, este 

numită de Sfântul Apostol Pavel „închinare la idoli” (Coloseni 3. 5); tot asemenea lăcomia la mâncări 

şi băuturi, căci dumnezeul lacomului este pântecele (Filipeni 3. 19). Deci, banii, mâncarea, hainele şi 

alte lucruri care 1-ar face pe credincios rob al lor, pot fi considerate pe bună dreptate ca idolii lui. 

Credincioșii prezenți și-au exprimat gândurile în legătură cu temele discutate și s-a concluzionat că, 

pentru a nu fi acuzat de idolatrie, creștinul trebuie să iubească pe Dumnezeu mai mult decât orice. 

Vineri, 19 Iunie 2015, s-a organizat cea de-a treia seară duhovnicească la Biserica noastră. S-a 

săvârșit mai întâi Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul, după care la rugăciuni s-au pomenit cei 

prezenți, pentru iertarea păcatelor, pentru sănătate și spor duhovnicesc. După Acatist s-a vorbit despre 

cinstirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, precum și despre cinstirea sfintelor Icoane. Chiar dacă 

protestanții ne acuză că facem idolatrie prin cinstirea sfintelor Icoane, totuși creştinii nu se închină 

materialului din care sunt făcute Icoanele, nici zugrăvelilor de pe lemn, ci persoanelor al căror chip 

este zugrăvit pe icoane. Cinstirea sfintelor Icoane, care sunt reprezentări ale unor fiinţe reale 

(Dumnezeu, sfinţii) a fost stabilită de cel de al VII-lea Sinod Ecumenic: „Este permis şi chiar 

bineplăcut înaintea lui Dumnezeu a face icoane. Acestor icoane sfinte nu li se dă însă adorarea 

(închinarea) care se cuvine numai lui Dumnezeu, ci venerarea sau cinstirea care se aduce persoanei 

înfăţişate pe icoană, iar nu materiei icoanei sau chipului de pe ea”. De asemenea, sfintele Icoane 

trebuie să îndeplinească și câteva criterii: trebuie să inspire pioșenie, smerenie, trăire interioară, iar 

mai mult decât aceste aspecte de ordin fizic, trebuie sfințite cu Aghiasmă, prin care se pogoară asupra 

lor harul Duhului Sfânt. 

Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate, dar și credincioșilor noștri ce participă la serile 

duhovnicești, arătând prin aceasta dragoste de Dumnezeu și de Biserică! 
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„Femeile înţelepte zidesc casa, iar cele nebune o dărâmă 

cu mâna lor. Cel ce umblă întru dreptate se teme de Domnul, 

iar cel ce umblă pe căi strâmbe Îl dispreţuieşte. În gura celui 

nebun este varga mândriei lui; buzele pe cei înţelepţi îi păzesc. 

Unde nu sunt boi, staulul este gol, însă puterea boilor aduce 

mult folos. Martorul care grăieşte adevărul nu minte, iar 

martorul mincinos spune numai minciuni. Batjocoritorul caută 

înţelepciunea şi nu o găseşte, iar pentru cel priceput ştiinţa este 

uşoară. Fugi dinaintea omului fără de minte, căci tu ştii că nu 

este nici o ştiinţă pe buzele lui. Înţelepciunea omului chibzuit 

este de a-şi înţelege calea lui; iar nebunia celor neînţelepţi este 

înşelăciune. Nebunul îşi bate joc de jertfa pentru păcat, însă 

între oamenii drepţi este bună înţelegere. Inima cunoaşte 

amărăciunile sale, iar un străin nu poate împărţi bucuriile ei. Casa celor fără de lege va fi distrusă, 

iar cortul celor drepţi va înflori. Unele căi par drepte în ochii omului, dar sfârşitul lor sunt căile 

morţii. Chiar când râdem, inima se întristează; bucuria se sfârşeşte prin plângere. Nelegiuitul se 

va sătura de căile sale şi omul bun de roadele sale. Omul simplu crede toate vorbele; omul 

înţelept veghează paşii săi. Înţeleptul se teme şi se fereşte de rău, iar cel fără de minte îşi iese din 

fire şi se simte la adăpost. Cel iute la mânie săvârşeşte nebunii, iar cel cumpănit se stăpâneşte. 

Cei nepricepuţi au parte de nebunie, pe când cei înţelepţi sunt încununaţi cu ştiinţă. Cei răi se 

pleacă înaintea celor buni şi cei nelegiuiţi stau la porţile celor drepţi. Săracul este dispreţuit chiar 

şi de prietenul lui, pe când prietenii celui bogat sunt fără de număr. Cel care nu bagă în seamă pe 

prietenul său săvârşeşte un păcat; iar cel ce se îndură de sărmani e fericit. Cu adevărat rătăcesc 

cei ce plănuiesc fărădelegea, iar cei ce cugetă la lucruri bune au parte de milostivire şi de adevăr. 

Orice osteneală duce la îndestulare, iar cuvintele fără rost la lipsă. Bogăţia este o cunună pentru 

cei înţelepţi; iar coroana color nebuni este nebunia. Martorul drept scapă suflete, iar cel viclean 

spune numai minciuni. Întru frica lui Dumnezeu este nădejdea celui tare; fiii lui afla-vor (acolo) 

un liman. Frica de Dumnezeu este un izvor de viaţă, ca să putem scăpa de cursele morţii. 

Strălucirea unui rege se sprijină pe mulţimea poporului, iar lipsa de supuşi este pieirea prinţului. 

Cel încet la mânie este bogat în înţelepciune, iar cel ce se mânie degrabă îşi dă pe faţă nebunia. O 

inimă fără patimă este viaţa trupului, pe când pornirea pătimaşă este ca un cariu în oase. Cel care 

apasă pe cel sărman defaimă pe Ziditorul lui, dar cel ce are milă de sărac Îl cinsteşte. Cel fără de 

lege este răsturnat de răutatea lui, iar cel drept găseşte scăpare în neprihănirea lui. Înţelepciunea 

sălăşluieşte în inima celui înţelept, iar în inima celor nebuni nu se arată. Dreptatea înalţă un 

popor, în vreme ce păcatul este ocara popoarelor. Bunăvoinţa regelui este pentru sluga înţeleaptă, 

iar mânia lui pentru cel ce îi face ruşine”. (Pilde 14. 1 – 35)  
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Tort cu banane şi cremă de caramel 

 

Ingrediente blat:  

  

-6 ouă; 

-6 linguri zahăr; 

-6 linguri făină;  

-o linguriță praf de copt; 

-un praf de sare; 

-esență de vanilie.  

  

Ingrediente cremă:  

  

-10 linguri de zahăr; 

-200 ml. lapte; 

-250 ml. frișcă; 

-3 ouă; 

-1 lingură amidon alimentar 

sau făină; 

-10 g. gelatină, 4 banane.   

  

Mod de preparare: 

 

Se bat albușurile spumă tare cu un praf de sare, apoi se adaugă zahărul treptat și se bate în 

continuare până se topește zahărul. Adăugăm gălbenușurile unul câte unul, apoi făina amestecată 

cu praful de copt. Se coace într-o formă unsă cu puțin unt și tapetată cu făină sau hârtie de copt, 

timp de 20 de minute la 180°C. Se scoate și se lasă să se răcească. 

 

Până se răcește blatul, preparăm crema: Zahărul se topește la foc mic până se caramelizează, 

apoi se adaugă laptele fierbinte, amestecând repede. Separat se amestecă până la omogenizare 

gălbenușurile cu amidonul, se adaugă siropul fierbinte și se pune pe foc amestecând mereu până 

se îngroașă ca o smântână. Adăugăm gelatina dizolvată în puțină apă rece. Lăsăm crema să se 

răcească, apoi o amestecăm cu frișca și albușurile bătute spumă. 

 

Blatul se taie în două și poate fi însiropat, sau se lasă simplu; se pun două banane tăiate 

rondele, jumătate din cremă, restul de banane, cea de-a doua felie de blat, restul de cremă și se 

nivelează. Se lasă la rece pentru câteva ore. POFTĂ BUNĂ!!! 

 

Pișcoturi simple și rapide 

 

Ingrediente: 

-6 ouă;  

-300 gr. zahăr; 

-350 gr. făină; 

-zahăr pentru pudrat.   
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Mod de preparare: 

 

Albușurile se bat spumă tare cu un praf de sare; se adaugă zahărul treptat. Gălbenușurile se 

omogenizează, se adaugă peste albușuri, se amestecă lejer; se adaugă făina sub formă de ploaie și 

se incorporează ușor. Compoziția obținută se toarnă cu ajutorul unui pos în tavă pe hârtie de copt, 

se presară zahăr pudră pe deasupra, apoi tava se introduce în cuptorul preîncălzit la 200°C pentru 

10'-15'. Pișcoturile se desprind de pe hârtie imediat ce sunt scoase de la cuptor. POFTĂ BUNĂ!!!  

Pagină realizată de doamna Preoteasă Mariana Floroiu  

 

 
 

„A scoate (pe cineva) din sărite”. Deși această expresie se regăsește și în alte limbi 

(bineînțeles, sub altă formă), totuși în forma clară ea există în limba română. Și o folosim destul 

de des. Fie c-o spunem în gând, fie că i-o trântim direct în față celui care ne enervează. De unde 

vine expresia? Cum a apărut? Ar fi câteva variante. Să 

începem chiar cu cuvântul sărit, care înseamnă smintit, 

țicnit, aiurit, nebun. Evident, când cineva te scoate din 

„zonele de confort” spuse mai devreme, ai ajuns la limită. 

E prea mult! Ai înghițit cam multe și acum e clar că e 

posibil să reacționezi cum nu trebuie. Și e destul faptul că 

te-a făcut să-i spui „băi,(...) , mă scoți din sărite!” Același 

ton se regăsește (uneori) și în relația șefilor cu subalternii.  

Al doilea cuvânt care s-ar putea înlocui sminteala ar 

fi țâțâna, care înseamnă balama. Ce se întâmplă cu o ușă 

trântită și scoasă din țâțâni? E posibil chiar să te lovească. Așa și omul pe care l-ai scos din țâțâni.  

Revenind însă la înțelesurile cuvântului sărit, vedem că semnificația logică a expresiei de 

mai sus ar fi: a scoate (pe cineva) din aiureală, din nebunie. Este adevărat că oricine se simte 

foarte bine în pielea lui și nu prea îi convine să fie scos dintr-ale sale. Și aparent, dacă noi am 

scoate pe cineva din sărite, i-am vrea binele. Numai că înțelesul este cu totul altul. După modelul 

bați șaua să priceapă iapa, făcând haz de necaz, este clar că de fapt noi enervăm, calomniem, 

umilim pe cineva prin atitudinea noastră, scoțându-l din sărite, cu pericolul iminent ca din aceasta 

să mai sară și... scântei. 

Un alt înțeles – popular – al cuvântului sărite, este sărituri. Gândind la un atlet care aleargă 

la un concurs de 100 de metri garduri, ne dăm seama că dacă cineva îl agasează, îl scoate din 

ritmul săriturilor și nu mai poate termina cursa, putându-se chiar accidenta. 

În concluzie, ar fi bine ca noi să nu scoatem pe nimeni din sărite, oricât am pretinde că 

acționăm corect. Pentru că nici nouă nu ne convine când suntem scoși din sărite. Nu-i așa? 
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Grupele muntoase din Carpații Occidentali (II) 

 

Muntele Mare este o grupă montană a Munților Apuseni aparținând lanțului muntos al 

Carpaților Occidentali. Este situat în partea de 

est a Munților Apuseni, între râul Someșul Rece 

la nord, aliniamentul văilor Feneș - Iara la est, 

râul Arieș la sud, și culoarele cursurilor 

superioare ale râurilor Bistra, afluentul stâng al 

râului Mureș și al râului Someșul Rece la vest. 

Împreună cu Munții Gilău, formează o unitate 

geomorfologică distinctă, cunoscută sub 

denumirea de Gilău - Muntele Mare. Masivul 

este acoperit cu păduri de fag în amestec cu 

molid. Este alcătuit din șisturi cristaline, care au generat un relief cu forme greoaie, masive, cu 

interfluvii largi separate de văi înguste și adânci. Partea centrală este ocupată de un masiv de 

granit (roca magmatică), în formă de L, ce dă zonei din jurul vârfului principal un aspect de 

câmpie de mare altitudine, înmlăștinită pe suprafețe foarte mari. Deși altitudinea ar permite, 

etajul subalpin de vegetație nu este perfect conturat, multe specii lipsind datorită pantei domoale 

și a acoperirii unei mari suprafețe cu mlaștini oligotrofe. 

Masivul Vlădeasa. Este o grupă montană a Munților Apuseni aparținând lanțului muntos al 

Carpaților Occidentali. Cel mai înalt pisc este Vârful Vlădeasa, cu o altitudine de 1836 m. Către 

nord se extind până la râul Crișul Repede. La sud sunt despărțiți de Munții Bihor de o limită 

formată de Crișul Pietros – Pârâul Boga 

– Șaua Cuciulat – Valea Răchițele. Spre 

vest limita către Munții Pădurea Craiului 

este Valea Iadei, iar spre est sunt 

mărginiți de culmile situate la est de 

Valea Săcuieului și Valea Hențului. 

Această delimitare este făcută pe baza 

structurii geologice, care este principala 

caracteristică de diferențiere a masivului 

față de unitățile vecine. Masivul este 

împărțit de văile Drăganului și Hențului în trei mari diviziuni: partea de vest, partea centrală și 

cea estică. 

-culmea vestică, dintre Iada și Drăgan, cu altitudini peste 1400 metri (1486 m. Runcu Caprei, 

1415 m. Muncelașu), 

-culmea centrală, între Valea Drăganului și Săcuieu  (1836 m. Vârful Vlădeasa, 1688 m. 

Vârfurașu, 1694 m. Cârligatele, 1759 m. Vârful Briței) și 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://turism.bzi.ro/masivul-vladeasa-din-muntii-apuseni-foto-16054&ei=TqtEVZm1IYHpmQXA4oHQAw&bvm=bv.92291466,d.dGY&psig=AFQjCNGjE2wmyUezY_byCYMZCaQ87r3Mjw&ust=1430649558058000
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-culmea estică situată între Valea Săcuieului și Depresiunea Huedin (1150 m. Vârful 

Bogdanul). 

Relieful, în ciuda fragmentării accentuate, are un caracter masiv, greoi. Astfel, înălțimile mai 

mari sunt dominate de culmi largi, creste lungi și vârfuri rotunjite, care se datorează structurii 

geologice omogene și a proceselor de eroziune desfășurate de-a lungul timpului. În decursul 

erelor geologice s-au format trei suprafețe de nivelare, ale căror resturi se pot observa și astăzi. 

Nivelul de eroziune superior se regăsește pe vârfurile Vlădeasa, Buteasa, Vârfurașu (1688 m) și 

Poieni (1627 m). Celelalte două suprafețe de eroziune se găsesc la altitudinile de 700-800 m. 

(suprafața Traniș) respectiv 600-700 m. (nivelul Feneș-Deva). La altitudinile mai mari, ca urmare 

a forței de eroziune a gheții și zăpezii, s-au creat multe forme de relief mici. Pe culmi apar terase 

de soliflucțiune, iar pe alocuri versanții sunt acoperiți de curgeri de bolovani și pietriș. Pe latura 

estică a vârfului Buteasa s-au format câteva circuri glacionivale de dimensiuni mici. Pe versanții 

munților sunt dese rupturile spectaculoase și pereții abrupți cu stânci și bolovani. Așa sunt 

Pietrele Albe și stâncile de la Custura, la sud de Stâna de Vale. Culmile largi sunt despărțite de 

pâraie repezi cu versanți abrupți și stâncoși. Pe văi s-au format chei superbe (Cheile Iadului, 

Cheile Mișcu), iar pe pâraie ne încântă numeroasele cascade: Iadolina, Săritoarea Ieduțului, Vălul 

Miresei, Moara Dracului, Săritoarea Bohodeiului, cu înălțimea de 80 m. Cea mai renumită este 

Cascada Răchițele, aflată la altitudinea de 1000 m. Pe rocile calcaroase întâlnim un relief diferit 

față de regiunile vulcanice. Deși ocupă suprafețe reduse, prin bogăția și varietatea formelor, 

acestea conferă un caracter aparte peisajului. Pereți stâncoși albi, chei adânci și peșteri cu diferite 

dimensiuni îmbogățesc regiunea. Dintre peșteri trebuie menționate Peștera cu apă de la Bulz, 

Peștera Izvorului și Peștera de la Fața Apei, din Remeți. În apropierea Pietrelor Albe, în Valea 

Seacă, se găsește Peștera Vârfurașu, cu lungimea de 2420 m., iar la SV de Stâna de Vale se află 

Peștera Ferice, unde s-au găsit oase ale ursului de cavernă. 

Clima. Munții Vlădeasa se înalță ca o barieră în fața maselor de aer care vin dinspre vest. 

Din acest motiv cad precipitații însemnate pe aceste teritorii. Stâna de Vale este locul cu cea mai 

mare cantitate de precipitații din țară (peste 1800 mm/an). Pe Vârful Vlădeasa, în ciuda altitudinii 

mai mari, precipitațiile sunt doar în jur de 1100 mm. anual, deoarece norii și-au pierdut deja o 

bună parte din conținutul de apă pe înălțimile mai reduse situate mai spre vest. Iernile sunt lungi 

și reci, cu temperatura medie a lunii ianuarie de -6 °C. Verile sunt scurte și răcoroase, 

temperatura medie a lunii iulie fiind de 12-13 °C. Numărul maxim al zilelor cu ceață este între 

lunile noiembrie și martie, luna octombrie având cele mai puține zile cețoase. 

Flora și fauna. Peste altitudinea de 1500 m. se întinde zona pășunilor subalpine. Aici se 

întâlnesc în multe locuri desișuri de jneapăn și ienupăr. Sub această altitudine versanții masivului 

sunt acoperiți cu păduri de fag și de brad. Pe alocuri, în văile adânci sau în depresiuni (Stâna de 

Vale), din cauza inversiunii termice și etajarea vegetației este inversă, coniferele situându-se sub 

etajul pădurilor de foioase. O prezență exotică pentru această zonă o reprezintă arborele de 

sequoia de pe Dealul Domnului din Săcuieu, cu o vârstă estimata la circa 100 de ani. Pietrele 

Albe sunt cunoscute și prin flora lor deosebită. Aici se găsesc argințica, piciorul cocoșului, 

vătămătoarea de munte, ochincelele (Gențiana clușii), fierea pământului și rogozul.  
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Dintre insecte majoritatea locuitorilor caracteristici ai apelor reci și repezi trăiesc sub pietre 

ca de exemplu efemeridele și larvele libelulelor. Dintre pești, în apele de la înălțimile mai mari 

întâlnim păstrăvul, boișteanul și grindelul. Pentru apele mai joase cu curgere mai liniștită sunt 

caracteristice speciile: lipanul și moioaga, precum și scobarul și cleanul. În pădurile de foioase 

trăiesc diferite specii de melci, insecte; dintre vertebrate salamandra, broasca, șopârla de munte, 

năpârca și șarpele de pădure. Dintre păsări amintim șorecarul comun, acvila țipătoare mică, mai 

multe specii de păsări cântătoare, iar dintre mamifere lupul, pisica sălbatică, jderul de pădure, 

vidra. 

Munții Pădurea Craiului. Ocupă partea de nord-vest a Munților Apuseni din lanțul muntos 

al Carpaților Occidentali, constituindu-se într-o adevărată peninsulă ce se desprinde din corpul 

central al Apusenilor, fiind desfășurată între depresiunile Vad-Borod și cea a Beiușului. Cel mai 

înalt vârf din masiv este Hodrâncușa cu 1027 m. Munții Pădurea Craiului ocupă o suprafață de 

aproximativ 1150 km² și se încadrează din punct de vedere administrativ în partea central-estică a 

județului Bihor, ocupând o pondere de 15,2 % din suprafața acestuia. În același timp, reprezintă 

zona montană cea mai apropiată de orașul Oradea (aflat la circa 35 km de Vârciorog și la 60 km 

de Șuncuiuș). Depresiunea Vad-Borod este situată la nord și desfășurată în lungul Crișului 

Repede între Munții Plopiș și Munții 

Pădurea Craiului. Este o depresiune tip 

golf în care s-au depus formațiunile 

neogen-cuaternare (nisipuri, argile, 

pietrișuri, conglomerate). Partea cea 

mai coborâtă o reprezintă lunca 

Crișului Repede, iar trecerea spre 

zonele muntoase se face fie printr-un 

relief în trepte, fie prin povârnișuri sau 

abrupturi calcaroase. 

Dealurile Vestice, situate la vest 

de zona analizată, sunt alcătuite din 

Dealurile Cordăului, Tăsadului și 

Holodului, constituind din punct de 

vedere geologic o prelungire spre vest a Munților Pădurea Craiului. Aceste dealuri au fost 

încadrate în categoria piemonturilor; prezintă două trepte de relief: una superioară (400 – 450 m) 

și alta inferioară (300 – 350 m) și fac trecerea spre Câmpia de Vest. 

Depresiunea Beiușului este limita sudică, munții care o înconjoară formând un uriaș 

amfiteatru natural, cu orașul Beiuș situat în centrul depresiunii: la nord Munții Pădurea Craiului, 

la est Munții Bihor - Masivul Vlădeasa, iar la sud Munții Codru Moma. Este străbătută de cursul 

Crișului Negru care colectează apele venite din zonele muntoase. Prezintă același aspect de golf 

ca și Depresiunea Vadului. 

 

 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://apusenitv.ro/se-cauta-tineri-preocupati-de-comunitatile-locale-din-zona-muntilor-padurea-craiului/&ei=66tEVZ3HIIbNmwXEo4C4Aw&bvm=bv.92291466,d.dGY&psig=AFQjCNGzms2CPzZP2KBzIDHoyXNndvlIhw&ust=1430650206938049
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Munții Vlădeasa reprezintă 

continuarea spre est a Munților 

Pădurea Craiului. Sunt alcătuiți 

aproape în exclusivitate din roci 

vulcanice ce conferă reliefului 

masivitate (vârful Vlădeasa, cu 1836 

m. este al doilea vârf ca înălțime din 

Munții Apuseni). Contactul dintre 

grupele de munți Pădurea Craiului și 

Vlădesa este pus în evidență prin înălțimile din estul Munților Pădurea Craiului, ce sunt cu puțin 

peste 1000 m., fiind alcătuite din roci eruptive. 

Munții Meseș. Fac parte din treapta montană de relief cu extensie redusă și joasă ca 

altitudine, din ramificația nordică a Munților Apuseni. Culmea Meseșului este o formațiune 

îngustă de 5–8 km. și relativ uniformă, fără forme de relief abrupte, alungită de la sud-vest spre 

nord-est. Văile transversale ce o străbat, Poicu, Ponița și Ragu, au fragmentat culmea în mai 

multe măguri separate, ce se prezintă sub forma 

unor masive bine individualizate, cum sunt: 

Dealul Vlesinului de peste 900 m. altitudine, 

între râul Crișul Repede și valea Poicu; Mogoșul 

de peste 950 m., limitat la nord de valea Ponița; 

Munții Plopiș, pe partea de culme a acestora, cu 

o altitudine între 750 și 800 m., ce se întind până 

la valea Ragu și Culmea Osoiului cu prelungire 

până în valea Ortelecului. Altitudinea maximă a 

Meseșului este de 996 m. în Măgura Priei, 

scăzând treptat pâna la 474 m. înălțimea 

Vârfului Măgurița din apropierea văii Ortelec. Munții Meseșului mai au în componență Măgura 

Moigradului (504 m.), dealurile Pomăt și Citera cu o altitudine de 502 m. fiecare. 

Clima. La fel ca în aproape toată regiunea nord-vestică a țării, clima este continental-

moderată, supusă unei circulații vestice predominante. Temperatura medie anuală este de 6-8 

grade, luna cea mai caldă fiind iulie, iar cea mai rece ianuarie. Precipitațiile medii anule sunt 

cuprinse între 800 și 900 mm. 

Flora și fauna. Pădurile ocupă un loc important ca suprafață de acoperire a acestor munți, 

dar și pajiștile și plantațiile de conifere; dintre acestea cele mai întâlnite specii sunt următoarele: 

fagul, carpenul, stejarul, cerul, paltinul de munte, ulmul, frasinul, teiul, pinul. Specii de arbuști: 

vornicelul, socul roșu și negru, alunul, lemnul câinesc, tulichina, sângerul, cornul, clocotișul, 

murul, rogozul. Specii de ierburi: silnic, sânișoara, vinarița, trepădătoarea, urzica moartă galbenă, 

laptele câinelui, colțișor, leurda. Floră de primăvară: păștița, brebenei, floarea paștilor, găinușele, 

vioreaua, măseaua ciutei. În munții Meseș sunt nenumărate animale și păsări: piţigoiul, fazani, 

iepurele, căprioara, vulpea, veverița, lupul, mistrețul, pițigoiul, mierla, privighetoarea, graurul, 

ciocănitoarea, grangurul, gaița, șopârla de câmp, șarpele orb, gușterul, broasca. 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://romanianturism.com/2013/06/14/muntii-meses/&ei=ZVqcVc7RK4bamgXuvYCoCg&psig=AFQjCNFztJBGRtPJ1UVevUhmHNbVl83cuw&ust=1436396478489308
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Munții Plopiș. În cuprinsul 

Culmii Plopișului se evidențiază mai 

multe suprafețe netezite de 

aproximativ 600–700 m. ce imprimă 

reliefului aspectul unei câmpii 

suspendate. Eroziunea exercitată de 

râul Barcău și afluenții acestuia, 

Iazu și Valea Mare, au fragmentat 

acești munți în culmi strâmte ce cad 

în trepte până la o altitudine de 400 

m. Structura Munților Plopiș, iese în 

evidență prin cele două apofize de 

cristalin ce pătrund în Depresiunea 

Șimleului, intersectate epigenetic de Barcău, Preoteasa și Marca. Pe lîngă Vârful Măgura (918 

m.), Munții Plopișului mai cuprind și Dealurile Silvaniei, cu măgurile Șimleului cu o altitudine de 

597 m. și Chilioarei de 420 m. Trăsătura principală a acestor măguri este dată de apariția 

reliefului exhumat, rezultat prin înlăturarea de către eroziune a sedimentelor terțiate ce au 

acoperit resturile de cristalin, scoțând la vedere petice din vechea platformă danian-paleocenă. 

Măgurile au un relief tipic domol ce contrastează cu regiunile colinare înconjurătoare. 

Flora și fauna. Pe toată suprafața Culmii Plopișului întâlnim o mare varietate de floră 

montană din diferite specii de ierburi, flori, arbuști și arbori, din care se pot aminti: stejarul, fagul, 

ulmul, teiul, carpenul, cerul, paltinul de munte și frasinul. Specii de arbuști: socul, alunul, 

sângerul, tulichina, cornul, lemnul câinelui și clocotișul. Specii de ierburi: colțișor, vinariță, 

trepădătoarea, urzica galbenă, silnicul, sânișoara, slăbănogul, leurda, măcrișul și rogozul. Specii 

din flora de primăvară: brebenei, viorele, păștița, măseaua ciutei și ghiocelul.  

Munții Plopiș cuprind o mare varietate de animale, păsări și reptile: vulpea, căprioara, lupul, 

mistrețul, iepurele, veverița, viezurele, fazanul, pițigoiul, ciocănitoarea, graurul, mierla, 

privighetoarea, șarpele orb, șopârla, guzganul, broasca. 

 

 

Lucru manual pentru copii 

Coroniţă din inimioare 

Distrează-te cu noua idee de lucru manual de astăzi şi creează 

o coroniţă frumoasă. Poţi crea o decoraţiune minunată pentru 

camera ta.  

Ai nevoie de: Hârtie colorată, lipici, foarfecă şi aţă. 

Instrucţiuni: Taie fâşii subţiri din hârtiile colorate (trebuie să 

ai cel puţin două culori). Le vei lipi în formă de inimioară şi le vei 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.summitpost.org/western-transylvanian-apuseni-mountains/700892&ei=bVucVeOvF4be8AWwoYiYCg&psig=AFQjCNH_dbM1IKhCSdObTO8RU7z07mtPww&ust=1436396671758680
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interconecta mereu. Creează o coroniţă cât de mare vrei şi leag-o cu o aţă pentru a o putea atârna. 

Ai reuşit! Distrează-te cu această idee de activitate împreună cu copilul tău. 

Buburuze din pietre 

Ai nevoie de: hârtie verde, foarfecă, pietre de dimensiunea 

buburuzei, culori, pensulă. 

Instrucţiuni: Desenează o frunză mare pe o foaie de hârtie verde 

şi decupeaz-o. Apoi pictează pietrele astfel încât să pară buburuze. 

Începe prin a le picta complet cu roşu, apoi pictează-le capul, linia de 

pe mijloc şi bulinele cu negru. Fă-le ochii cu alb. Lasă-le să se usuce 

bine. La final, pune-le frumos pe frunza ta de hârtie. Le poţi aşeza pe 

terasă sau pe balcon ca decor de primăvară. 

Castron colorat 

Aceasta este o metodă simplă de a face un castron colorat şi vesel cu ajutorul unui balon. 

Distrează-te cu această activitate pentru timpul liber cu copilul tău.  

Ai nevoie de: confetti, lipici, un balon, o pensulă şi un vas ca 

suport pentru procesul de uscare al balonului. 

Instrucţiuni: Umflă un balon şi leagă-l la gură. Pune lipici 

pe el, apoi ornează-l cu confetti. Dă-i forma pe care ţi-o doreşti – 

castronul poate fi mai mic sau mai mare, depinde cum vrei tu. 

Când este gata, pune balonul într-un vas pentru a se usca. 

Procesul de uscare poate dura câteva ore. Când este uscat, sparge 

balonul sau desumflă-l şi pune în noul tău castron orice îţi 

doreşti. 

Uraaa! Tocmai ai făcut un castron colorat şi unic! 

 

 
 

Poezii haioase pentru copii 

 

ALBINUȚA 

  

Albinuța cea isteață 

A plecat de dimineață 

Să caute floricele, 

Și nectar să ia din ele. 

 

Toată ziua a trudit 

Iar în crângul înflorit, 

A-ntâlnit floarea de tei 

Și-a cules nectarul ei! 

Zumzăind de fericire, 

De a verii regăsire, 

Cercetează un salcâm. 

Ooo, Doamne, ce mai parfum! 

 

Toate florile din lume 

Parfumate-s numai bune 

Pentru mierea ei perfectă, 

Căci rețeta e secretă! 
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Tot așa o vară-ntreagă, 

Albinuța noastră dragă 

A zburat din floare-n floare, 

Căci e tare muncitoare! 

 

Înspre toamnă pe-nserat, 

Trei copii s-au adunat 

Ca să guste cu plăcere 

Din minunata ei miere! 

MOȚATA 

  

Găinușa cea moțată 

Nu-i cuminte niciodată! 

Pe gard șade cocoțată, 

Bat-o norocul s-o bată... 

 

Zarvă mare e-n ogradă, 

A lăsat un ou să cadă 

Lui Grivei direct pe coadă, 

Când un os vroia să 

roadă... 

 

Iar cocoșul cel pitic 

Este tare necăjit. 

Moțata l-a ciugulit, 

Drept de creastă l-a ciupit! 

Și nu tace nici un pic, 

Trei ore-a cotcodăcit! 

Oul când l-a potrivit 

În cuibarul peticit. 

 

Nimeni din ograda mare 

La inimă n-o mai are, 

Vin cu toții ca să spună 

Că moțata-i cam nebună! 

 

Eu nimic n-am să-i mai 

spun, 

Am s-o prind. Și-ntr-un ciaun, 

Cu un pic de borș o pun. Biata nebună... 

Pentru ciorbă-i numai bună! 

  

Ghicitori 

  

Mustăcios cu pas greoi 

Merge-ntr-una înapoi. 

(lucaR) 

 

Cine cântă toată vara 

Prin fânețe cu chitara? 

(elereierG) 

 

Stă în apă pân-la brâu 

Și te trece peste râu. 

(ludoP) 

 

Cât un orășel de mare, 

Lunecă mereu pe mare 

Valuri vin cu gânduri rele 

Nici că-i pasă lui de ele.  

(luropaV) 

 

Vine “doctoru”-n pădure 

 Cu fes roşu şi secure! 

(aeraotinăcoiC) 

 

Am o surioară 

Curăță prin moară. 

Spală pietricelele 

De sclipesc ca stelele. 

(iținid ed ațuireP) 

 Pagină realizată de doamna Preoteasă Mariana Floroiu 
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Otita acută 

 

Otita acută reprezintă inflamația sau infecția 

urechii. Există 3 grupe mari de otite, corespunzând 

localizării inflamației: externă, medie și internă.  

Otita externă reprezintă inflamația pavilionului 

auricular și/sau a conductului auditiv extern (canalul 

ce duce spre timpan). 

Otita medie reprezintă inflamația timpanului și a 

cavității timpanice; cavitatea timpanică este o 

cămăruță mică, situată în spatele timpanului, în mod 

normal plină cu aer. În otită aceasta se umple cu lichid 

(ser, mucozități sau puroi).  

Otita internă, mai rar întâlnită, cuprinde inflamația labirintului cohlear și vestibular. 

Otita externă acută difuză, apare cel mai frecvent vara, mai ales din cauza contaminării 

microbiene din apa piscinelor. O altă cauză o reprezintă uzul bețișoarelor de ureche, care ar trebui 

evitate. Practic, în otita externă se inflamează pielea conductului auditiv extern. Cei mai frecvenți 

microbi întâlniți sunt Pseudomonas aeruginosa și Staphylococcus aureus. 

Simptome și semne: 

• durere la apăsarea pe ureche sau la tracțiunea posterioară a pavilionului; 

• pielea de la intrarea în canalul auditiv apare tumefiată, îngustând canalul; 

• de regulă, auzul este normal sau doar ușor scăzut (spre deosebire de otita medie); 

• otita externă nu are legătură cu răceala. 

Tratamentul în principal este local și constă în aplicarea de către medic a unei meșe de tifon 

îmbibată cu o soluție de antibiotic. Meșa se schimbă la 24-48 ore de către medic, care va practica 

și aspirația eventualelor secreții din ureche. Pacientul își va pune peste meșă picături din soluția 

de antibiotic, de 2-3 ori pe zi, timp de 5-7 zile. În primele zile se vor administra și calmante orale. 

În cazurile mai severe este nevoie și de antibiotice. 

Otita medie acută. Există 3 forme principale: 

• otita medie acută sero-mucoasă; otita medie acută congestivă; otita medie acută bacteriană. 

Otita medie acută sero-mucoasă, apare frecvent în cadrul rinofaringitelor (răcelile 

obișnuite). Se produce prin inflamarea și obstrucția trompei Eustachio (canalul care face legătura 

între urechea medie și faringe), din cauza obstrucției nazale, a secrețiilor nazale și faringiene și a 

inflămarii faringelui. Urechea medie se umple de mucozități, fără infecție bacteriană. 

Simptome și semne: 

• senzație de înfundare, de plenitudine auriculară; 

• dureri ușoare și trecătoare de ureche; 

• pot apărea zgomote în urechi de tonalitate gravă; 

• pacientul își aude propria voce în ureche (autofonie); 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.suntmamica.ro/tu-si-familia-ta/dictionar-pediatrie/infectia-urechii-4954&ei=DmGcVczFG8bNmwXunaigAQ&psig=AFQjCNGVSZxS57isuNESYrSpWGxFxeB4og&ust=1436398118032236
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• context de răceală sau context de variație bruscă a presiunii atmosferice. 

Tratamentul este reprezentat de tratamentul răcelii: antiinflamatoare orale, dezobstruante și 

dezinfectante nazale, mucolitice. Nu sunt necesare antibioticele. Otita medie acută sero-mucoasă 

cedează într-un timp variabil, de la câteva zile la câteva săptămâni, menținându-se de multe ori și 

după vindecarea răcelii. 

Otita medie acută congestivă. În 4 din 5 cazuri are etiologie virală; în 1 din 5 cazuri 

reprezintă primul stadiu al otitei bacteriene. Apare în timpul răcelilor (rinofaringitelor), dar și în 

timpul expunerii directe la frig sau aer condiționat, pe un fond de răceală chiar și ușoară. 

Simptome și semne: 

• durere de ureche moderată sau intensă; scădere ușoară a auzului; 

• simptomele răcelii (dureri în gât, nas înfundat); există și otite congestive fără simptome 

clare de răceală (doar dureri ușoare în gât); 

• nu există durere la apăsarea pe ureche și nici la masticație; 

• durerea cedează destul de ușor la antalgice orale sau la picături otice antalgice. 

Tratamentul constă în picături auriculare cu soluții antiinflamatoare, dezinfectante și 

anestezice; antiinflamatoare orale; dezobstruante și dezinfectante nazale. Acest tip necesită 

supraveghere și consult la fiecare 24-48 ore, având în vedere posibilitatea progresiei către otita 

bacteriană. Nu sunt necesare antibioticele. 

Otita medie acută bacteriană. Apare tot în context de răceală (rinofaringita); 

simptomatologia este însa mult mai pregnantă. Etiologia este bacteriană, în principal 

Streptococcus pneumoniae (40%), apoi haemophilus influenzae și moraxella catarrhalis. 

Simptome și semne: 

• durere de ureche intensă, profundă, adeseori pulsatilă; 

• durerea cedează greu sau doar pentru scurt timp la antalgice; 

• hipoacuzie (ureche înfundată semnificativ); 

• febra este prezentă frecvent (la copii apare întotdeauna); 

• timpanul este intens roșu și bombează; dacă se instituie tratamentul adecvat, timpanul se 

vindecă fără să se perforeze și nu apare scurgerea din ureche; dacă se amână tratamentul, 

timpanul se perforează, apare scurgerea de secreții din ureche (otoree) și durerea în acest moment 

cedează, aceasta neînsemnând însă și cedarea infecției. 

Tratamentul este atât general cât și local. Tratamentul general cuprinde antibiotic oral sau 

injectabil (10 zile), antiinflamatoare orale, dezobstruante și dezinfectante nazale. Tratamentul 

local: aspirare secreții otice (în caz că apar prin perforarea timpanului); meșă din tifon în 

conductul auditiv (cu rivanol sau soluție cu antibiotic ne-ototoxic). Este necesar control la 24-48 

ore în primele zile, pentru supravegherea efectului tratamentului; în caz că nu sunt semne de 

ameliorare, se practică o mică intervenție chirurgicală, timpanotomia, prin care se efectuează o 

mică incizie în timpan în scopul evacuării secrețiilor purulente. De asemenea,  se poate practica și 

prelevarea de culturi din secreția otică pentru aflarea tipului de microb și a sensibilității la 

antibiotice. 
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 În viața noastră presărată cu greutăți și încercări, găsim momente de refacere și liniștire în 

rugăciune, în împăcarea cu noi înșine, în amintirile frumoase și în admirarea minunilor naturii, 

care ne fascinează mereu prin poveștile spuse de adierea vântului, de roua dimineții, de iarba 

câmpului, de stelele cerului, de norii văzduhului, de stropii de ploaie, de munții cei înalți, de 

valurile mării... Doar să știm noi să ascultăm poveștile lor... Iar când le vom asculta, poate ne 

vom dori să ne dezlipim de cele trecătoare și să ne unim cu întregul univers în cele nepieritoare. 

 

Povești pe malul mării 

   de preot Nicolae Floroiu 

 

Pe o stâncă albă 

La malul spumegând, 

În răcoarea serii 

Și glasul lin al mării, 

Sta pescarul vârstnic, 

Un cânt de dor cântând... 

 

Iar cerul plin de nori, 

Ziua înserând 

Cu văpăi de foc  

Și noapte la un loc, 

Își răsfrânge bolta 

Spre mare și pământ. 

 

Dar jocul de culori 

Al cerului de seară, 

Cristalin răsună 

Sub clarul alb de lună, 

Cu fiecare val 

Ce suie și coboară. 

 

În tot acest peisaj, 

Pe cât se-ntinde zarea 

Și valurile-ajung 

Cu unde din belșug, 

Îngânând pescarul, 

De dor vorbește marea. 

 

Și cântă cu pescarul 

Despre iubiri trecute 

Purtate de corăbii, 

De luptele de săbii, 

De pirați, comori 

În adânc pierdute... 

 

Marea și pescarul, 

De stele străjuiți 

Și viers lin cântând, 

Cu lacrimi și oftând, 

Rămân sub cerul nopții 

În dor nedespărțiți. 

 

Purtat pe căi de vis 

De cântul lor vrăjit, 

Aș sta și eu pe-o stâncă, 

Lângă apa-adâncă, 

Ascultându-le dorul 

Cântat la nesfârșit... 

 

 


