Discuție între două femei din Bihor, care se întorceau cu aghiasmă de la biserică, în ziua de Bobotează

Anul acesta, în ziua de Bobotează, după ce am luat aghiazmă, mă întorceam acasă alături de
două femei mai în vârstă, care se vedeau după grai că nu sunt din părțile acestea.
-Măi Savetă - zice una către cealaltă - da nu ti du așe iuti, io-s (eu sunt) bătrână și mă doari rău
un picior, am reumă c-am lucrat mult cu omu' mio, (bărbatul meu) la pădure. Io-s din Râieni, o
comună din Bihor, di lângă Beiuș, Binș îi zâcem noi. Ne-o fost greu tari în tinerețe, eram mai
săraci, avem cinci prunci și nu ni descurcam. Merem (mergeam) și strânjem lemni din păduri
păntru foc, n-aveam bani să cumpărăm. Da amu', Doamni fii lăudat ,ni-i bini. Pruncii tăți (toți) îs
însurați și așezați la cășili (casele) lor. Avem pensii cu cari ni descurcăm, amu' nu mai cheltuim
așe mult. Avem păsări în ocol (curte) și animale, da nu mai putem mânca, sântem beteji
(bolnavi) amândoi . Amu' am vinit la fată, s-o măritat aici în Otopeni. Am vinit la ie (ea) nenti
(înainte) di Crăciun și mai stau până în 15 ianuarie. Fata și junirili (ginerele) ar vre să stau mai
mult, da nu mai poci (pot), mă duc la omu mio (meu) , că-I biteag (bolnav) mai rău ca mini.
-Îmi pare bine că ne-am întâlnit, Florică, de fiecare dată mă bucur când vorbesc cu cineva din
Bihor, mai aud și eu graiul acelor locuri pe care le-am părăsit de aproape 50 de ani. Eu atunci
m-am măritat în Otopeni și aici am rămas.
-Să știi că-mi placi la biserica asta din Odăi, am mărs la biserică la titi (toate) sărbătorili de când
am vinit.
-Biserica asta îi nouă, de câțiva ani, s-o facut cu ajutorul primarului nostru. El tot o insistat și nu
s-a lăsat până nu o văzut-o gata, Dumnezeu să-i de-a sănătate și putere să mai construiască!
Până atunci, noi cei din Odăi, trebuia să mergem la biserica din centru și ne era mai greu.
-Și părintili predică faină (frumos), îi foarti cuviincios și respectuos și nu-i măreț. Vorbești cu tătă
lume.
-Domnul părinte, Ilie îl cheama, îi un om deștept. El preda și la liceul din Otopeni. La o predică,
ne-a spus cum se împart sărbătorile religioase:
A. Sărbători Dumnezeiești;
B. Sărbătorile Maicii Domnului;
C. Sărbătorile Sfinților.

SĂRBĂTORI DUMNEZEIEȘTI - cu dată fixă:
1. Nașterea Domnului, numită în popor și Crăciunul, la 25 Decembrie;
2. Tăierea- Împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos, în a opta zi după naștere - la 1 ianuarie;
3. Botezul Domnului, numit în popor și Boboteaza, la 6 ianuarie;
4. Întâmpinarea Domnului, numită în popor și Stretenia, în care Fecioara Maria a mers la
Templul din Ierusalim, la 40 de zile după Nașterea Domnului pentru curățirea ei, când
Dumnezeiescul Prunc a fost întâmpinat și ținut în brațe de bătrânul și dreptul Simeon - la 2
februarie;
-Da cini era Simeon? - întreabă tanti Florica, îmbrăcată în portul din Bihor.
-Simeon era un om cu frica lui Dumnezeu și ducea o viață sfântă. Duhul Sfânt îl înștiințase că
nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în Templu mânat de Duhul.
Când părinții au adus pe Pruncul Iisus, Simeon L-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu
și a zis: „Acum ochii mei au văzut Mântuirea Ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor
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popoarelor”. Abia apoi, bătrânul Simeon a putut să moară, fericit că l-a văzut și luat în brațe pe
Iisus.
5. Schimbarea la față, numită în popor și Probojenia, e sărbătoarea schimbării minunate la față
a lui Hristos în fața ucenicilor Săi, Petru, Ioan și Iacov - la 6 august;
6. Înălțarea Sfintei Cruci - la 14 septembrie;
SĂRBĂTORI DUMNEZEIEȘTI - cu date schimbătoare;
1. Duminica Floriilor - intrarea triumfală a Domnului în Ierusalim înainte de Patimi;
2. Sfintele Paști sau Sărbătoarea Anuală a Învierii Domnului;
3. Înălțarea la cer a Domnului, numit în popor și Ispas - care cade totdeauna în Joia săptămânii
a șasea după Paști, adică la 40 de zile după Înviere, când Domnul S-a înălțat la cer;
4. Rusaliile, sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh peste Sfinții Apostoli - cade totdeauna la 50 de
zile după Paști.
5. Sfânta Treime, a doua zi după Duminica Pogorârii Sfântului Duh, adică în Lunea Rusaliilor.
SĂRBĂTORILE MAICII DOMNULUI:
1. Adormirea Maicii Domnului - denumită Sfânta Maria Mare - 15 august;
2. Nașterea Maicii Domnului - denumită Sfânta Maria Mică - 08 septembrie;
3. Intrarea în biserică a Maicii Domnului - la 21 noiembrie, când Sfinții Ioachim și Ana au dus-o
pe fiica lor, Maria, în vârstă de 3 ani, la templu, unde ea va rămâne până la vârsta de 15 ani;
4. Buna Vestire sau popular Blagoveștenia. Este ziua în care Sf. Arhanghel Gavril a vestit pe
Sfânta Fecioară Maria că ea va naște pe Mesia - 25 martie.

Cred că au mai continuat cu prezentarea sărbătorilor, dar eu a trebuit să le părăsesc,
ajunsesem acasă.

Alexandru Popa
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