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„Nu-mi dau bine seama de unde mia venit 
atata drag de Biserică şi de credinţa in Dumne-
zeu. Poate că Sfanta Treime a sădit in mine 
gena acestei credinţe, dar sigur ştiu că 
strămoşii şi moşii mei au trăit in frică şi cred-
inţă creştină, faţă de Cel de Sus. 
 
Tot timpul copilăriei am admirat pioşenia părin-
ţilor 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. „Iartăi Doamne, că nu ştiu ce fac!” 
Aşa erau vremurile atunci, sau aşa zisele cu-
tume ateiste. 

Eram copil şi mă lăsam prins şi eu, ca alţi 
copii, in plasa plăcerilor specific copilăriei, 
dar cand era vorba de Biserică, nu prea mai 
aveam puncte comune.  
 
Cele mai frumoase amintiri din anii copilăriei 
le păstrez in tezaurul meu eclesiastic şi 
anume participarea la: slujbele duminicale; 
slujbele din 
săptămana patimilor; slujba Invierii, la Sfin-
tele Paşti, care incepea pe la miezul nopţii şi 
doream să fie fără sfarşit.  
 
Dascălii bisericii, presbiterii veneraţi ai satu-
lui, rezemaţi cu coatele de spetezele stra-
nelor, parcă se intreceau, intre ei şi pe ei 
inşişi, in intonarea canonului „Ziua Invierii”, 
care in sine-şi dura cam 2 ore, inainte de 
inceperea Liturghiei Pascale, care şi ea dura 
vre-o 2 ore. Prin zori-de-zi, inainte de răsă-
ritul soarelui, obosiţi, dar şi incărcaţi de ha-
rul Invierii, cu lumanări şi candele aprinse, 
fiecare credincios se indrepta spre casa lui, 
pentru a se odihni cateva ceasuri, după 
care, pe la orele pranzului să revină iarăşi la 
biserică pentru slujba celei de a doua In-
vieri. Era ceva magic, absolute divin, să vezi 
o mare de lumini ieşind din biserică, mer-
gand pe sub clopotniţă. 
 
Ajunşi in uliţă, oamenii o luau unii la dre-
apta, alţii la stanga, mergand ganditori şi cu 
speranţe că Iisus le-a ascultat slava şi 
rugile. La o sărbătoare de Sfintele Paşti, 
cand am ajuns la capătul uliţei, la şosea, 
privind inapoi, am văzut cum uliţa principală 
a satului deveniseră, chiar şi numai pentru o 
jumătate de ceas, din zori de zi, ca un 
“bulevard feeric luminat”, fără artificii şi 
lămpi electrice, ci numai cu lumanări si can-
dele sfinte. Realizam că Chemarea lui Iisus: 
„Veniţi de luaţi lumină!” a fost primită cu 
credinţă şi luminile Lui ne luminau, divin, 
uliţele satului. 
Imi venea să strig:”Paştele Domnului, Pa ş-
tele…!”. 
Tot aşa de plăcute, sufletului meu, erau 
deniile din Săptămăna Sfintelor Pătimiri. 
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Biserica copilăriei mele 
(Preot Protopop Constantin Alecse) 


