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Suntem în cuprinsul unei sãrbãtori
unice în felul ei, pentru cã în aceastã zi
de 20 iulie pomenim cu sãrbãtorire pe
un sfânt din Vechiul Testament – îl
pomenim pe Sfântul Ilie. Sãrbãtoarea
aceasta este singura din luna iulie – ºi
singura din tot calendarul – închinatã unui
sfânt din Vechiul Testament. Sigur, noi
pomenim ºi pe alþi sfinþi ºi drepþi din
Vechiul Testament – pe proroci
(prorocul Isaia, prorocul Ieremia,
prorocul Ezechil, prorocul Daniil ºi

Predicã la Sfântul Ilie
prorocul Moise), dar nu îi pomenim cu
sãrbãtorire, ci doar cu zile hotãrâte în
amintirea lor.

Sfântul proroc Ilie este un om din
Vechiul Testament, ales al lui Dumnezeu,
pe care Sfânta noastrã Bisericã ni-l
propune spre cinstire ºi spre sãrbãtorire.
Ca sã îl sãrbãtorim aºa cum trebuie, este
rânduitã ºi slujbã pentru sfinþire, aºa cum,
de altfel, sunt slujbe pentru fiecare zi,
pentru fiecare sfânt. Adicã, pe lângã

Arhim. Teofil PÃRÃIAN

Deseori auzim numele prorocului
focului carmelit în textele nou-
testamentare. Rândurile de mai jos
vor sã ne însoþeascã pe colinele de
har ale Þãrii lui Iisus, pentru a atinge
suav urmele tãlpilor de jeratic ale
prorocului Ilie.

Pentru cititorii care se apleacã
asupra paginilor sfinte de fiecare datã
când soarele lumineazã pãmântul - ºi
asta se întâmplã zilnic, nu-i aºa? – de
aproape 30 de ori vor da de numele
prorocului din Tesba Galaadului, de
parcã istoria mântuirii s-ar agãþa
nemijlocit de profeþiile lui: evanghelistul
Matei îl aminteºte de 9 ori, Marcu, tot
de 9 ori, Luca, de 8 ori, Ioan, de 2 ori.
Apoi Sfântul Pavel îl pomeneºte o datã
în epistola cãtre Romani, iar Iuda
apostolul, o datã în epistola lui.

Este arhicunoscut cã pe Tabor
Iisus era înconjurat de doi corifei ai

Sfântul Ilie
în paginile

Noului
Testament

În aghiografia ortodoxã este
cunoscutã mãrturisirea fãcutã de
Cuvioasa Maria Egipteanca Sfântului
Zosima cã ºtie Sfintele Scripturile nu
din citire, pentru cã nu avea ºtiinþã de
carte, ci prin descoperirea Duhului
Sfânt; aceastã întâmplare arãtându-ne
cã scrierile Sfinþilor Evangheliºti sunt
ca niºte „scrisori de dragoste” ale lui
Dumnezeu cãtre oameni, dar când
Duhul Sfânt se sãlãºluieºte în
locaºurile tainice ale inimii, aceste
mãrgãritare de har dumnezeiesc nu
mai trebuiesc lustruite cu ochii sau cu
mâinile, ci ele sunt aºezate în inima
sfântului nevoitor, fãrã vreo mijlocire
a materiei. Preot Valentin ILIE

O altfel de scrisoare de dragoste
Fiindcã Dumnezeu, prin gândul ºi

voinþa ierarhului nostru, Înaltpreasfinþitul
Ioachim, al Romanului ºi Bacãului, m-a
rânduit pãstor sufletesc al comunitãþii
parohiale din Slãnic-Moldova, din luna
februarie a anului 2018, mã simt îndatorat
sã adresez o altfel de scrisoare de
dragoste cu chemare sfântã spre
comuniune euharisticã ºi unitate.

Un pãstor de suflete pururi are
gândul la starea sufleteascã a
pãstoriþilor, suferind când fiii sãi suferã
ºi bucurându-se când îi vede crescând
spre cer. Sfântul Ioan Gurã de Aur
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(urmare din p. 1)
Legii, Moise, dãtãtorul, ºi I l ie,
apãrãtorul ei. Prin urmare, chiar are
importanþã activitatea celor doi bãrbaþi
îndumnezeiþi rãsplãtiþi cu lumina
taboricã sã fie pomeniþi atât de adesea
în Cartea cea nouã a mântuirii neamului
omenesc, de aproape 80 de ori fiind ºi
Moise amintit, astfel: evanghelistul
Matei de 7 ori, Marcu, de 8, ori, Luca,
de 10 ori, Ioan, de 12 ori. În Faptele
Apostolilor, de 19 ori este pomenit
Moise, apoi în epistolele pauline de 21
ori, Iuda apostolul, o datã, ºi în
Apocalipsa este pomenit iar o datã.
Dialogul Mântuitorului cu cei doi profeþi
pe Tabor, la Schimbarea Sa la Faþã,
va transforma întregul Nou Testament
într-un pisc al îndumnezeirii celor care
vor fi aleºi sã urce, în persoana celor
trei apostoli, Petru, Iacov ºi Ioan, adicã
în numele credinþei, a nãdejdii ºi a
dragostei, pentru a „auzi” dialogul
despre puterea Crucii ºi a Învierii. Cã
ori de câte ori vom da, în citirea zilnicã
a Noului Testament, de numele lui
Iisus, al lui Moise sau al lui Ilie, vom fi
pãrtaºi Revelaþiei taborice dupã
mãsura credinþei, a nãdejdii ºi a
dragostei fiecãruia.

Revenind la Sfântul Il ie, sã
parcurgem la pas Noul Testament,
pentru a-l întâlni, precum Obadia
odinioarã care, gãsindu-l pe Ilie, pe
când cãuta izvoare de apã ºi iarbã
pentru vitele regatului, a devenit
purtãtorul cuvântului profetic despre
mântuirea poporului Israel cãtre regele
idolatru Ahab (vezi III Regi, cap. 18).

Cititorule, ia Biblia sau Noul
Testament ºi deschide la prima
Evanghelie, cea scrisã de vameºul
Matei devenit apostol a lui Iisus. Cautã
versetele urmãtoare ºi citeºte
contextul amintirii numelui lui Ilie, ca
sã-þi dai seama ce neºtearsã era
pomenirea acestui profet în conºtiinþa
celor de demult. Va trebui ºi tu sã simþi
aceeaºi emoþie, când vei citi numele
lui, ºi emoþia îþi va fi un semn al
credinþei tale, o mãrturie a nãdejdii tale
în Împãrãþia ce va sã vinã, o declaraþie
de dragoste faþã de Mirele Bisericii
înaintea Cãruia s-au plecat odinioarã,
pe Tabor, Moise ºi Ilie.

Iatã, pe rând, versetele din
Evanghelia de la Matei în care este
amintit Sfântul Ilie: capitolul 11, versetul
14; capitolul 16, versetul 14: capitolul
17, versetele 3, 4, 10, 11 ºi 12; ºi
capitolul 27, versetele 47 ºi 49.

Mai departe, Sfântul Evanghelist
Marcu pomeneºte de Sfântul Ilie în
capitolul 6, versetul 15, în capitolul 8,
versetul 28, în capitolul 9, versetele 4,
5, 11, 12 ºi 13, ºi capitolul 15, versetele
35 ºi 36.

Apoi Sfântul Evanghelist Luca
aminteºte numele Sfântului Ilie în
capitolul 1, versetul 17, în capitolul 4,
versetele 25 ºi 26, ºi în capitolul 9,
versetele 8, 19, 30, 33 ºi 54.

ªi al patrulea Evanghelist, Sfântul
Apostol Ioan, îl aduce în amintire în
primul capitol, versetele 21 ºi 25, pe
când Sfântul Ioan Botezãtorul era tras
la rãspundere pentru misiunea sa de
cãtre iudeii timpului sãu.

Numele prorocului mai este
amintit o datã de Sfântul Pavel în
Epistola cãtre Romani, capitolul 11,
versetul 2, ºi de Sfântul Iacov, în
Epistola sa, capitolul 5, versetul 17.

Numele prorocului I l ie este
amintit, aºadar, în multe rînduri ºi cu
diverse semnificaþii, de la folosirea lui
ca element de condamnare ori de
slãvire a lui Hristos sau a
Înaintemergãtorului Sãu. Dar poate cã
prezenþa prorocului Ilie pe Tabor, ca
reprezentant al tuturor prorocilor,
dimpreunã cu Moise, ca reprezentant
al Legii, arhicunoscutã tuturor în
iconografia ºi imnologia Praznicului
Schimbãrii la Faþã a Mântuitorului
sãrbãtorit la 6 august, este de departe
cea mai luminoasã pomenire a lor în
Noul Testament.

Muntele Tabor a revelat, în modul
cel mai limpede cu putinþã, slava lui
Hristos înaintea celor trei Apostoli,
Petru, Iacov ºi Ioan. Aceeaºi slavã însã
o vedeau ºi cei doi proroci, Moise ºi
Ilie, cãrora li S-a înfãþiºat ºi la timpul
lor, dar neîntrupat. Ne aducem aminte
cum Moise ºi Il ie au vorbit cu
Dumnezeu ºi au dorit din tot sufletul
sã-L ºi vadã, ceea ce s-a întâmplat
acum. Dar faptul cã-L vãd pe Hristos în
slava taboricã, înseamnã cã ei înºiºi

Sfântul Ilie
în paginile Noului Testament

trãiau o experienþã a îndumnezeirii, sau
au ajuns, în sfârºit, sã-L ºi vadã pe Cel
Nevãzut.

Pornind deci de la vederea slavei
dumnezeieºti pe Tabor revãrsându-se
din trupul lui Hristos ºi de la dialogul
lui Moise ºi Ilie cu Mântuitorul Cel de-a
pururea nedespãrþit de Tatãl ºi de
Duhul Sfânt, înþelegem mai bine de ce
sunt atât de pomenite numele celor doi
profeþi ai vechiului Aºezãmânt în
paginile Noului Testament. În conºtiinþa
iudaicã numele lui Ilie, profetul din
Tesba Galaadului, era atât de
proeminent, ca ale lui Avraam ºi Moise,
tocmai pentru cã acestora Dumnezeu
le-a vorbit faþã cãtre faþã, ceea ce
înseamnã cã aceºtia au avut o
experienþã a îndumnezeirii faþã de care
reverenþa iudaicã era foarte profundã.
Apariþia Sfântului Ioan Botezãtorul ºi
mai cu seamã apariþia Mântuitorului au
fost provocãri care le-au adus aminte
iudeilor mai ales de Ilie cel rãpit la cer
pe care-l tot aºteptau sã vinã ºi sã
„apere“ de la pieire Legea ce-ºi dãdea
duhul.

Parcurgând versetele nou-
testamentale ce-l pomenesc pe
prorocul Ilie, observi teama iudeilor între
a nu da ochii cu Il ie - datoratã
înfricoºatelor amintiri - ºi dacã nu cumva
cei de acum erau mai mari ca el. ªi de
ce s-au temut n-au scãpat. Cã Sfântul
Ioan Botezãtorul ºi Mântuitorul Iisus
Hristos le-au împlinit ambele temeri,
ieºirea din apãsarea lor cruntã nefiind
alta decât suprimarea lor, ceea ce au
ºi fãcut. Unuia capul tãindu-i-l, Celuilalt
Crucea pregãtindu-I.

Cititorule, evlavia faþã de Sfântul
Ilie, profetul focului, sã-þi fie mijloc de a
vedea ºi tu Lumina necreatã. Sã ºtii cã
evlavia curatã te ajutã sã intri înlãuntrul
Luminii, ca sã poþi vedea Lumina, cum
auzim la doxologie cântând strana:
„Întru Lumina Ta vom vedea Luminã!“

Ai însã grijã cã aceastã evlavie
lipsitã de smerenie te poate conduce
la acte samavolnice faþã de trimiºii lui
Hristos din vremea ta. Soarta lui Hristos
aparþine tuturor urmaºilor Lui în toate
veacurile. Sã nu fi tu, cititorule, judecãtor
peste mai marii tãi ºi ucigãtor de profeþi,
rãstignind a doua oarã pe Hristos!
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(urmare din p. 1)

ceea ce ne oferã Sfânta noastrã Bisericã
pentru cinstirea sfinþilor, noi adãugãm
cinstirea noastrã lãuntricã. Biserica
noastrã ne oferã texte liturgice, adicã
rânduieli de slujbe, prin care noi ne
angajãm la cinstirea sfinþilor – în cazul
acesta la cinstirea Sfântului Ilie.

Existã ºi o pomenire pe care o face
poporul credincios, fãrã sã se întemeieze
pe dumnezeiasca Scripturã sau pe textele
liturgice. Sfântul Ilie este un sfânt pe care
lumea îl socoteºte aspru ºi de care
oamenilor le este fricã.

De unde, oare, aceastã fricã? În
gândirea poporului nostru, Sfântul Ilie este
privit ca unul care porneºte furtunile, ca
unul care porneºte tunetele, ca unul care
porneºte fulgerele, iar acestea sunt,
desigur, fenomene care aduc oarecare
neliniºte în sufletele oamenilor. Dacã
Sfântul Ilie dezlãnþuie furtunile, tunetele ºi
fulgerele, atunci, cu adevãrat, este firesc
ca cineva sã aibã o teamã în faþa lui.

Adevãrul este cã tunetele ºi fulgerele
nu au nici o legãturã cu Sfântul Ilie, dar,
pentru cã el s-a ridicat din lumea aceasta,
la cer, într-o cãruþã de foc, trasã de cai de
foc, oamenii au fãcut legãtura între
cãruþele pãmânteºti ºi cãruþa care l-a dus
pe Sfântul Ilie în cer. Despre Sfântul Ilie
existã o tradiþie a gândirii religioase, care
spune cã el s-a înãlþat într-o cãruþã trasã
de 4 cai. Aºa a înþeles prorocul Elisei, aºa
a vãzut prorocul Elisei urcarea la cer a
sfântului proroc Ilie. ªi atunci, oamenii au
fãcut o legãturã între cãruþa cu care s-a
urcat la cer Sfântul Ilie ºi durduitul care
se aude când se dezlãnþuie tunetele, ca ºi
când, Sfântul Ilie ar umbla undeva pe sus,
cu cãruþa cu care s-a înãlþat la cer. De
aici vine cumva frica de Sfântul Ilie.

Oamenii cautã sã nu lucreze în ziua
de Sfântul Ilie, ca sã nu pãþeascã ceva,
sã nu îi potopeascã Sfântul Ilie. Când
eram eu copil, mama ne spunea cã
Sfântul Ilie nu ºtie niciodatã când îi este
ziua, cã – zicea mama – dacã ar ºti Sfântul
Ilie când este ziua lui, ar dezlãnþui niºte
durduieli ºi niºte trãsnete de s-ar
cutremura pãmântul. De aceea, el îl
întreabã pe Dumnezeu când este ziua lui,
iar Dumnezeu, când se apropie sã fie ziua

Predicã la Sfântul Ilie
Sfântului Ilie, îi spune: „Oho, Ilie, mai este
pânã atunci!”. ªi tot aºteaptã Sfântul Ilie
sã vinã ziua lui ºi iarãºi îl întreabã pe
Dumnezeu: „Doamne, dar nu mai vine
ziua mea?” ºi Dumnezeu zice: „Oho, Ilie,
de când a trecut!”. E o credinþã popularã,
aºa s-au învãþat oamenii sã gândeascã
despre Sfântul Ilie.

Într-adevãr, Sfântul Ilie este un sfânt
aspru, un sfânt hotãrât, un sfânt despre
care ºtim cã a dat poruncã sã se junghie
oamenii care nu erau de credinþa celor
din Israel, lucru care, nouã, astãzi, ni se
pare curios.

Însã noi uitãm ceva. Uitãm cã Sfântul
Ilie a vrut sã sfârºeascã cu relele din
lumea aceasta, cã a vrut sã taie rãul de
la rãdãcinã. Aºadar, Sfântul Ilie, când
s-a gândit sã nimiceascã pe cei care nu
se închinã lui Dumnezeu, pe închinãtorii
la idoli, nu s-a gândit numai sã nimiceascã
idolii, adicã închipuirile oamenilor, ci sã îi
nimiceascã pe aceia care îi îndrumau pe
oameni sã se închine la idoli. Poate cã,
de aici vine gândul cã Sfântul Ilie este un
sfânt aspru.

Între cei din Vechiul Testament, în
Evanghelii ºi în scrierile Sfinþilor Apostoli
(în Noul Testament), Sfântul Ilie este
pomenit destul de des.

S-a pomenit ºi la Sfânta Liturghie, din
Sfânta Evanghelie, cã multe vãduve erau
în vremea lui Ilie prorocul ºi cã numai la
una, din Sarepta Sidonului, a fost trimis
Sfântul Ilie ºi cã mulþi leproºi erau în
vremea lui Elisei, dar numai unul a fost
vindecat prin puterea lui Dumnezeu, datã
lui Elisei. ªtim apoi cã, Sfântul Ilie, aºa
aspru cum era, a fost primit de Domnul
nostru Iisus Hristos, sã fie martor la
Schimbarea Sa la Faþã.

Au mai fost de faþã Moise ºi trei
apostoli ai Domnului Hristos, Petru, Iacob
ºi Ioan. Înseamnã cã Ilie, aºa aspru cum
a fost, aºa hotãrât cum a fost, sã
nimiceascã relele din rãdãcinã, are
primire la Dumnezeu.

Duhul ºi puterea lui Ilie s-au pomenit
în legãturã cu Sfântul Ioan Botezãtorul.
Când i-a vestit cã va avea un copil ºi cã
îi va pune numele Ioan, îngerul
binevestitor i-a spus tatãlui Sfântului Ioan
Botezãtorul, cã acesta va merge înaintea

Domnului, cu duhul ºi cu puterea lui Ilie.
Adicã va fi hotãrât împotriva rãului – asta
înseamnã sã mergi înaintea cuiva cu
duhul ºi cu puterea lui Ilie.

În Sfânta Evanghelie dupã Marcu, fiii
lui Zevedeu, Sfinþii Apostoli Iacob ºi Ioan,
sunt numiþi „fiii tunetului”. Odatã, vãzând
cã niºte oameni din Samaria nu au vrut
sã-L primeascã ºi sã-L odihneascã pe
Domnul Iisus Hristos în satul lor, Iacob ºi
Ioan, „fiii tunetului”, au zis: ,,Doamne, vrei,
sã zicem sã se coboare foc din cer
sã-i mistuie, cum a fãcut ºi Ilie?” (Lc.
9, 54). Dacã au zis ucenicii „cum a fãcut
Ilie”, s-au gândit la Sfântul Ilie ca la omul
împotrivirilor faþã de cei care fac rele, faþã
de cei care nu fac bine. Se gândeau ei cã,
dacã oamenii aceia nu au primit pe
Domnul Hristos, ei ar trebui sã piarã.

Domnul Hristos nu a zis aºa, iubiþi
credincioºi.

Domnul Hristos este aproape de
inima noastrã, mai aproape decât Sfântul
Ilie – trebuie sã recunoaºtem.

Sã nimicim rãul din noi cu râvna
Sfântului Ilie.

Ne place de Sfântul Ilie, de râvna lui.
Ne-ar place sã avem ºi noi râvna
Sfântului Ilie pentru nimicirea rãului, mai
ales pentru nimicirea rãului din noi.

Sã nimicim ura din noi, sã nimicim
rãzbunarea din noi, sã nimicim mânia din
noi, sã nimicim îndoiala din noi, sã nimicim
împotrivirile faþã de bine pe care le avem
în noi, sã nimicim din rãdãcinã rãutatea,
în orice chip ar fi ea.

În loc de mânie – sã avem blândeþe,
în loc de mândrie – sã avem smerenie, în
loc de lene – sã avem hãrnicie, în loc de
lãcomie – sã avem post, în loc de
desfrânare – sã avem înfrânare, sã ne
întãrim în bine, pentru cã aºa vrea
Domnul Hristos.

Domnul Hristos însã, nu vrea sã fim
nimicitori de oameni.

Nu ne-a pus Domnul Hristos sã
judecãm care este bun ºi care este rãu,
cine trebuie sã trãiascã ºi cine trebuie sã
moarã.

Pe noi ne-a pus Dumnezeu sã fim
binevoitori, îngãduitori, iertãtori ºi de
aceea rãspunsul Domnului
Hristos la întrebarea celor doi
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ucenici, „fiii tunetului”:
„Doamne, vrei sã zicem sã se
coboare foc din cer, sã-i

mistuie, cum a fãcut ºi Ilie?” (Lc. 9, 54),
Domnul Hristos a zis: „Nu ºtiþi ai Cãrui
Duh sunteþi!” (Lc. 9, 55).

Deci, dacã voi vreþi sã faceþi aºa ceva,
sã nimiciþi oameni, sã faceþi sã piarã
oamenii, chiar ºi pe aceia care nu mã
primesc pe Mine, nu aveþi duhul Meu, nu
sunteþi fiii duhului Meu, ci sunteþi altfel de
oameni, oameni pe care Eu nu-i vreau.

Noi vrem sã fim ca Domnul Hristos,
vrem sã fim cu îngãduinþã, vrem sã fim cu
iertare, vrem sã fim cu milã, vrem sã fim
cu înþelegere faþã de neputinþa omeneascã,
vrem sã fim iubitori de oameni, ca
Dumnezeu, vrem sã fim cu rãbdare, pentru
cã Domnul Hristos ne-a spus: „Cel ce va
rãbda pânã la Sfârºit, acela se va
mântui!” (Mt.10, 22).

Ar trebui, însã, ca în privinþa rânduielii
din sufletul nostru, sã fim ca Sfântul Ilie.
Sã nu ne mai gândim la unii ºi alþii cum fac,
sã ne gândim la noi, la ce facem noi cu
rãul, sã ne gândim sã înlãturãm rãul cu
binele. „Nu te lãsa biruit de rãu – scria
Sfântul Apostol Pavel credincioºilor creºtini
din Roma – ci biruieºte rãul cu bine”
(Rom.12, 21).

Bineînþeles cã Sfântul Ilie a avut ºi laturi
de bunãvoinþã, de vreme ce a fost trimis de
Dumnezeu la o vãduvã din Sarepta
Sidonului. A ajutat pe acea vãduvã, cãreia
i-a murit copilul, înviind pe copilul ei. Toate
acestea þin de Sfântul Ilie, toate acestea
trebuie sã le avem în vedere când este vorba
de cinstirea noastrã, de sãrbãtorirea
noastrã faþã de Sfântul Ilie.

Sã nu ne temem de el ºi de asprimea
lui, câtã vreme suntem cu Domnul Hristos,
cã nu ne lasã Domnul Hristos sã facem ce
a fãcut Ilie. A avut Ilie la vremea lui, râvna
lui – Dumnezeu sã-i primeascã râvna,
Dumnezeu sã ne întãreascã ºi pe noi în
râvna de a nimici rãul, pe noi care suntem
atât de nehotãrâþi când este vorba de a
înlãtura rãul.

Gândiþi-vã, iubiþi credincioºi, câþi dintre
voi nu cocoloºiþi relele ºi nu faceþi în aºa fel
încât, mai bine sã se supere Dumnezeu,
decât sã se supere omul.

De multe ori, nu înlãturãm rãul din
sufletul ºi din viaþa celor din jurul nostru,
pentru ca aceºtia sã nu se supere. Sfântul

Ilie nu a fost aºa. Pe Sfântul Ilie nu l-a
interesat cine se supãrã ºi cine nu se
supãrã, a vrut sã aducã pe Dumnezeu
în mijlocul oamenilor, pe Dumnezeu
care este ºi pedepsitor al pãcatelor, nu
numai iertãtor al pãcatelor.

Bãgaþi de seamã, chiar Domnul
Hristos i-a spus lui Petru: „Oricâte
vei lega pe pãmânt va fi legat si în
cer si orice vei dezlega pe pãmânt
va fi dezlegat si în cer” (Mt.16, 19).
Deci, nu a dat numai putere de
dezlegare, a dat ºi putere de legare.
De ce? Pentru cã rãul, dacã îl laºi sã
creascã, creºte, ºi pânã la urmã, te
stãpâneºte. ªi nu numai cã stãpâneºte,
dar schimbã ºi mintea omului. Din
minte care pricepe lucrurile lui
Dumnezeu, face minte care se
împotriveºte lui Dumnezeu. „Cã
mintea-i tot atât de dibace – zicea
pãrintele Arsenie – încât poate dovedi,
ºi ca bine, ºi ca rãu, acelaºi lucru”. ªi
mai zicea pãrintele: „În mintea strâmbã
ºi lucrul drept se strâmbã!”. Deci,
lucrarea pãcatului este aceea care
strâmbã mintea, care schimbã mintea
spre rãu, aceea care îl face pe om sã
zicã rãului bine ºi binelui rãu.

Sfântul Ilie a fost hotãrât. El a zis:
„Dumnezeu trebuie sã fie biruitor” în
lumea aceasta; sã terminãm odatã cu
oamenii care se împotrivesc lui
Dumnezeu. Bineînþeles cã noi nu
zicem aºa. ªi nu zicem aºa, pentru
cã nu avem duhul ºi puterea lui Ilie,
pentru cã nu suntem angajaþi în
lucrarea aceasta. Dar, în orice caz,
trebuie sã ne supunem faþã de
Dumnezeu, faþã de învãþãtura
Domnului Hristos, trebuie – atâta cât
putem noi – sã cãutãm sã înlãturãm
rãul din noi ºi din jurul nostru ºi unde
nu mai putem noi, sã cerem ajutorul
lui Dumnezeu, sã biruie El rãutatea
din lumea aceasta.

În Noul Testament, în Epistola
Sfântului Iacov, se spune despre
Sfântul Ilie cã era întru slãbiciune – ºi
el era ca noi – dar cã s-a rugat lui
Dumnezeu ºi nu a plouat trei ani ºi
jumãtate, ºi s-a rugat apoi din nou spre
folosul oamenilor, spre binele oamenilor.

Sã luãm de la Sfântul Ilie ceea ce
putem noi face ºi ceea ce se potriveºte

cu firea noastrã, cu înþelegerea noastrã
de creºtini. Deci, dacã Domnul nostru
Iisus Hristos le-a spus celor doi: ,,Nu
ºtiþi ai Cãrui Duh sunteþi”, noi am
învãþat de la Domnul Hristos sã fim ca
Sfântul Ilie, doar atunci când este vorba
de rãutatea din noi, de rãutatea care
trebuie nimicitã. Sã fim buni cu oamenii
care sunt rãi.

Sã fim înþelegãtori, sã fim iertãtori, sã
cãutãm sã-i îmbunãtãþim, sã-i ajutãm sã
fie buni, dar sã nu îi nimicim.

Nu este al nostru sã facem cum a
fãcut Ilie. Judecata este a lui
Dumnezeu, rãzbunarea este a lui
Dumnezeu. Noi nu cerem nici
judecata, nici rãzbunarea, ci cerem mila
lui Dumnezeu peste tot ºi cerem
ajutorul lui Dumnezeu. Sã îl cinstim pe
Sfântul Ilie, râvnitorul pentru
Dumnezeu ºi sã ne gândim, ce bine cã
a fost ºi el la Schimbarea la Faþã a
Domnului Hristos întru luminã.

Sã cãutãm, iubiþi credincioºi, ca
cinstitori ai Sfântului Ilie, sã cãutãm râvna
pentru bine, râvna din sufletele noastre,
râvna de a nimici rãutatea ºi de a nu mai
fi rãi. Sã vedem rãutatea din noi ºi sã
ºtim cã ar trebui sã vinã Sfântul Ilie sã o
nimiceascã. ªi chiar sã ne rugãm lui
Dumnezeu sã trimitã pe Sfântul Ilie sã
facã rânduialã în sufletele noastre, în
viaþa noastrã.

S-a înãlþat Sfântul Ilie la cer – dar noi
nu ºtim locul Sfântului Ilie în universul
acesta, nu ºtim unde este locul Sfântului
Ilie în lumea aceasta, în orice caz, este
mai presus de lumea aceasta, pentru cã
a trãit o viaþã mai mult cu înclinare spre
Dumnezeu decât cu înclinare spre lumea
aceasta. De aceea, Dumnezeu a rânduit
ca el sã nu mai rãmânã în lumea aceasta,
ci sã trãiascã undeva, mai presus de
lumea aceasta.

Sã cãutãm ºi noi sã ducem o viaþã
mai presus de lumea aceasta. Sã nu ne
lãsãm nemulþumiþi atunci când cineva,
spre binele nostru, intervine în viaþa
noastrã, cu gândul de a ne face mai buni
ºi mai plãcuþi lui Dumnezeu. Sã facem ºi
noi lucrare de îmbunãtãþire a celor din
jurul nostru, spre slava lui Dumnezeu ºi
spre bucuria Sfântului Ilie ºi a tuturor
sfinþilor, totdeauna, acum ºi pururi ºi în
vecii vecilor.
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(urmare di p. 1)

vestea slujitorilor lui Hristos ºi
oamenilor deopotrivã, cã: „mai multe
sunt valurile care tulburã sufletul
preotului, decât valurile mãrii”, pentru
cã întotdeauna cele sufleteºti sunt mai
intense ºi mai cu anevoie de chivernisit.
Însã, mare îndreptare ne-a adus
Domnul prin Petru, care, în râvna lui
sfântã, a cerut Învãþãtorului sã meargã
la El pe marea învolburatã, dar
mutându-ºi privirea de la Domnul spre
valurile înfricoºãtoare s-a îndoit ºi s-a
afundat. Nu îngrijorarea ºi împotrivirile
trebuie luate în seamã, ci binecu-
vântarea dumnezeiascã de a cãlca
peste ºerpi (viclenia lumii) ºi peste
scorpii (otrava rãutãþii) ºi peste toatã
puterea potrivnicã ºi a privi spre
Vindecãtorul, aºa cum priveau oamenii
lui Moise spre ºarpele de aramã ºi erau
izbãviþi de moarte.

A preotului nu este serviciu, nici
mãcar misiune, pentru cã ºi aceasta
implicã obligaþii, ci mai mult o mare
dragoste de a-i ºti liniºtiþi ºi încrezãtori
pe enoriaºi, dar mai ales neabãtuþi de
pe cãrarea mântuirii. Pentru aceasta se
roagã ºi îi pune cu smerenie ºi evlavie
cu pãrticicã ºi pomenire în faþa
Domnului Iisus pe Sfântul Disc la
Proscomidie, nãdãjduind ca aceastã
apropiere prin mirida de pâine, în
proximitatea Pâinii Vieþii, sã-i determine
la a se uni plenar cu El, luând concret ºi
palpabil nu altceva decât pe Însuºi
Dumnezeu în trupurile ºi sufletele lor.

La fiecare slujbã, ºi mai ales în
Dumnezeiasca Liturghie, cerem harul
ºi dragostea Domnului peste întreaga
suflare a enoriei noastre, cãci El ne
iubeºte cu suspine de negrãit, dar nu
existã altfel de a ne binecuvânta, decât
dacã îi cerem; toate le poate
Dumnezeu, dar una „nu poate”: sã-l
oblige pe om sã rãspundã nesfârºitei
Sale iubiri. Iadul este definit ca
mustrarea grozavã a conºtiinþei de a
nu fi rãspuns iubirii lui Dumnezeu, iar
uneori aceastã mustrare de cuget o
simt ºi eu pentru cei ce nu au gustat
încã „ce bun este Domnul” ºi nu ca o

judecatã spre cel ce se osteneºte în
viaþa fãrã Hristos ca un înotãtor
împotriva valurilor, ci ca o spovedanie
lãuntricã a sinelui, cã nu m-am rugat ºi
nu a lãcrimat sufletul meu îndeajuns
pentru fiecare.

Fiecare cetate are un înger
pãzitor, cum ºi personal avem
încredinþat un pãzitor la Sfântul Botez,
ºi mã întreb uneori cum o arãta îngerul
pãzitor al parohiei noastre: o fi trist, o
fi bucuros uneori sau o mai fi  în
cuprinsul nostru? Deºi localitatea
noastrã nu este foarte veche, totuºi
avem ceva rãdãcini care ne leagã de
pãmânt ºi în acelaºi timp ne aminteºte
cã noi suntem mai mult cetãþeni ai
cerului, decât fii ai pãmântului. Aceste
rãdãcini sunt osemintele moºilor ºi
strãmoºilor noºtri care odihnesc în
„dormitorul tainic al cimitirului” ºi cu
aceste suflete care aºteaptã obºteasca
înviere ne întâlnim în comuniunea
petrecutã în Sfânta Liturghie (sâmbãta
e zi consacratã de pomenire a celor
adormiþi). Dacã vã este dor de cei dragi
pe care nu-i mai puteþi îmbrãþiºa cu
vederea fizicã, cea mai dulce revedere
o putem aranja în comuniune liturgicã
ºi aºa cum ne spune cugetul,
concretizãm dragostea noastrã
pregãtind daruri pentru cei nevoiaºi.

Când meditãm la enoriaºii noºtri
care au trecut în „Biserica cea din
ceruri”, sã cugetãm ºi la cuvintele lui
Hristos adresate unui ucenic: „lasã
morþii sã-ºi îngroape morþii lor”, sã ne
evaluãm starea noastrã sufleteascã, sã
nu cumva prin negrijã, copleºiþi de
greutãþile zilei, deznãdãjduiþi, sã uitãm
vreo clipã cã Domnul este toatã
nãdejdea, cã face totul pentru a ne
încredinþa de purtarea Sa de grijã; cã
orice clipã de necredinþã, în Pronia Lui,
este o moarte pentru noi. Viaþa noastrã
sã nu o vedem ca o sumã de necazuri
ºi neîmpliniri, cã ne-a pregãtit: „în lume
necazuri veþi avea, dar ÎNDRÃZNIÞI,
Eu am biruit lumea…” (Ioan 16, 33)
ºi prin El asemenea ºi noi.

Cu un astfel de Dumnezeu nu
avem voie sã deznãdãjduim. Spune

Psalmistul: „De mã voi sui în cer, Tu
acolo eºti. De mã voi coborî în iad,
de faþã eºti” (Psalmul 138). În iadul
necazurilor ºi a suferinþei de tot felul,
nu lipseºte o clipã Domnul nostru. El
este cu noi, cum ne-a promis, însã noi
nu suntem prezenþi în viaþa noastrã, ci
trãim într-o altã realitate, paralelã, aºa
cum uneori cei ce „exerseazã” prea
mult folosirea lumii virtuale, trãiesc mai
mult în ea, nemaiavând prea mult
contact cu viaþa realã. ªi tocmai un
necaz, o boalã, o suferinþã, ne (re)aduce
în sinele nostru, ºi acolo suntem
surprinºi sã-L (re)gãsim pe Hristos,
rãbdãtor ºi binevoitor, aºteptându-ne.

Zilele ºi nopþile vieþii noastre se
succed cu repeziciune, acel „parcã mai
ieri” numãrând uneori zeci de ani.
Porunca Domnului:  „Privegheaþi, cã
nu ºtiþi ziua, nici ceasul când vine
Fiul Omului” (Matei 25, 13) se cere
a fi împlinitã cât este luminã (cât suntem
în viaþã). Aceasta ne-a determinat sã
ne adunãm în bisericã ºi la trezitoarea
rugãciune a Miezonopticii, continuatã
cu Proscomidia ºi Sf. Liturghie, astfel
simþind fiecare dimineaþã de miercuri
ca zorii Învierii. Acesta este sentimentul
de fiecare datã: cã l-am întâlnit pe
Hristos cel Înviat, ridicat din mormânt
ºi spunându-ne: „Bucuraþi-vã!” ªi cerul
ºi pãmântul ºi toate câte sunt pe el sunt
încãlzite de o luminã dumnezeiascã, aºa
cum chipurile oamenilor în noaptea de
Înviere, luminate de lumina lumânãrilor,
sunt mai calde ºi mai frumoase.

Am dori mereu mai mult: biserica
ºi toate din cuprinsul ei sã fie ca soarele
de pe cer ºi ne strãduim mult ºi spre
aceasta, dar neuitând nici o clipã cã
toatã osteneala spre înfrumuseþarea
cea materialã, vine din dorul nostru de
a împodobi adevãrata noastrã CASÃ
– aºezãmântul sufletului netrecãtor.

Mã bucur cã Domnul m-a adus
sã slujesc în aceastã „þarinã”
binecuvântatã, împreunã hrãnindu-ne
cu dumnezeieºtile Taine. ªi dacã
aºteptãrile ºi dorinþele dumneavoastrã
sunt mari, vã cer ajutor ºi rugãciune
ca Hristos sã Se arate Biruitor prin noi.

O altfel de scrisoare de dragoste
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Ce încã-ºi mai cautã odihna cea
mare, pe deplin meritatã, în lutul veºnic
creºtin al Patriei  recunoscãtoare…

„Cruce albã de mesteacãn,
Rãsãritã peste creste,
Cine te cunoaºte-n lume,
Cruce fãrã de poveste?...”  (Artur

Enãºescu)
„Culorile morþii sunt mâinile mele/

nãpãdite de ºoareci  flãmânzi/ Pe coate
se umflã ºi cresc/ alãturi de foame/
mânjitele broaºte, din oul spurcat/ urzit
în gunoaie,/ cioplit în patria sabiei / ºi-n
luciul afetului-crimã./ Oºtean sau pãstor
astrucat,/ putrezesc de-atâtea rãzboaie,/
scormonind sub cetãþi,/  duºmãnind sau
ucis pe corãbii./ Cavaleri ai sfinþilor
ciocli,/ batem ora caldã, plinã de ruginã/
ºi sângele putred împarte vedenii…/
Iarba fiarelor se cheamã /  c-au pãscut-
o,  cu saþ, vârcolacii;/ Vaca domnului
închinã/ în doruri de lunã pustie,/  vãrsatã
în bietele hârci,/ verzui de nesomn…”

Nimic altceva decât înscrisul pe
crucea sa risipitã pe muntele Mãgura
Ocnei, unde, pe-aproape, a cãzut ºi el,
printre cei aproape douã mii de camarazi
întorºi cu faþa spre Cer ºi strigând, cu
frânte puteri, cuvântul „mamã!”, într-un
dureros solilocviu, cuibãrit, parcã-ntr-un
semn de-ntrebare: „Aici odihneºte robul
lui Dumnezeu plt. Ioan C. Tãlpãu, cãzut
în luptele de la Cireºoaia. 1916 – 1918”.
Se nãscuse în comuna Buhalniþa, judeþul
Neamþ, devenit, fãrã voie, dreptproprietar
al oaselor adumbrite sub veºnica povarã,
de-aici înainte, al câtorva roabe de pãmânt
vânzolit ºi fãrã identitate, în inima unui
þintirim închipuit ad-hoc la „porþile de foc
ale Târgului Ocna”, în zile de áugust
augúst, anul duhnind amar a praf de
puºcã: 1917!… Îºi dormea, desãvârºit,
himera eternitãþii, când stãpânii
vremelniciei  impuse de la Rãsãrit, fãrã
sens ºi arbitrar, au hotãrât distrugerea
locului de veci ºi nivelarea mormintelor,
amestecând, în brazde triste,  teren de
sport, de joacã ºi de agrement. Cu
buldozerul, cu duºmãnie ºi cu rânjet.
Mânãstirea din preajmã a fost fãcutã una
cu pãmântul ºi pe locul ei (chiar ºi-n chilii!)
au întronat tavernã ºi hotel. Abia au apucat
creºtinii de prin împrejurimi sã mai salveze
nescareva icoane din amintirea unui
celebru loc de-nchinãciune… Le-au
readus, mai apoi, dupã „vrãvuiala“ din
„obzeºinouã”, închipuind cu ele un paraclis
modest, udat cu focul lacrimii din amintiri
bãtrâne... Mai apoi, s-au limpezit anii la
chip ºi-am sperat într-o minune! Visam cu

toþii la Vechile hotare, cu jertfe rostuite în
calapod de Þarã nouã… Însoþit de bunul
meu prieten dr. Costin Þintaru – nepotul
bravului Elisei Ursac, cel ce stãtea la rege-
n ospeþie –, am strãbãtut, la pas,
zbuciumatele  ocini ale sacrificiului pentru
Neam ºi pentru Þarã ºi i-am aflat
mormântul bravului oºtean Tãlpãu,
pângãrit ºi-nsingurat la margini de uitare.
Însemnele tombale jeleau, de zeci de ani,
doar umbra unei amintiri ce s-a topit, ca-
ntr-o baladã, în spectrul mioritic al unei
guri de rai rostind iluzia cã-n lumea asta
de crucificaþi, alegoria e, doar, o „moarte
cu chip de cununii”. Aveam, aºadar,
dovada cã Sfântul cu praznicul uitat în
puþinãtatea recunoºtinþei omeneºti fusese

ucis ºi-a doua oarã! Lunecã, mai apoi,
timpul prin pridvoarele de suflet ale þãrii ºi
trupul dogit de suferinþã Hristicã al þãranului
român chemat sub drapel ºi devenit cãtanã
fãrã vârstã, fãrã chip ºi fãrã nume, împins
în silnicia carnagiului mondial, rãmâne,
pentru mereu, o permanenþã a palmelor
bãtãtorite-n clãtinãri de coasã ºi de plug:
„Vedeþi, oameni buni, mireasmã de carne
turtitã,/ de rãu peste rãu/ ºi foc peste
foc,/ În umbletul strâmb al proºtilor
stârci,/De-au uitat ºi nãpârcile pacea/ ªi-
odrasla de-un stat ascultã ispitã…” În
hronicul de sânge al veºniciei valahe
convulsiile Timpului ne rostuiesc
destrãmarea ºi renaºterea, dupã datinã,
rãsãrind, neostoit, Lumina ºi mângâind o
lacrimã de mamã cu care s-ar putea
închide ºi rãnile, de veacuri… Pãmântul!
Pãmântul din care-au ieºit ºi-n care vor
sã dãinuiascã pânã la stingerea pomenirii,
Pãmântul lor ºi-al nostru pe care,
triumfãtoare, biruie hora,  Pãmântul pe care
huruie cãruþa în vremea secetei ºi care
marcheazã,  precis, uliþa tuturor copilãriilor
din România Dodoloaþã… Pãmântul
acesta tãcut ºi milos în care ne-am
îngropat cu nesaþ rãstignirea  destinicã,
pânã la încãpãþânare ºi-n care stau înfipte,
cu temei,  colonadele de suflet ale unui
neam de plugari ciopliþi în cremenea

Carpaþilor tutelari, dãtãtori de statornicã
vatrã!... ªi iatã-ne cã, dupã  aproape trei
decenii de ode ºi de ritmuri ditirambice
dedicate  Centenarului ºi bunãstãrii
pântecului nostru, ne regãsim/pãºim pe-
aceleaºi locuri triste ºi pe aceleaºi poteci
de istorie suferindã ºi alungatã aproape
definitiv din calendarul conºtiinþei noastre.
Dezamãgiþi, descumpãniþi ºi sceptici! Nu
regãsesc însemnele potopului cazon, nu
vãd altar de pioasã reculegere,  nu simt
nimic din tot ce s-ar opune iertãrii ºi
uitãrii… Doar un rest de cruce sfãrâmatã
ºi-adunatã cu grijã monasticã de pe
toboganul vremelniciei dublate de
nepãsarea viitorimii, depus ofrandã la
temelii de paraclis contemporan… Martori
fãrã de cuvinte la tristeþea zilei de astãzi
– începutul de martie înlãcrimat în albul
ghioceilor ce încã n-au mai învãþat sã
moarã, preotul Cãtãlin Ilie care mã însoþea
ºi douã  monahii  clãtinate sufleteºte la
aflarea crudului adevãr… Efigia bravurii
eroului  nostru e acum dispãrutã definitiv
ºi ei, martirii, ºtiuþi ºi neºtiuþi,  împuºcaþi a
treia oarã! Uitarea colectivã îi va-mpuºca
mereu ºi ei vor adormi mereu…

Mãcar o „cruce albã de mesteacãn”,
dreptmãritorilor creºtini, sã ridicaþi pe
Mãgura Ocnei, în loc sfânt de odihnã ºi
de reculegere, întru amintirea acestor
nefericiþi cu nume uitate, cândva izvorâte
din poamele bucuriei ºi din floarea nãdejdii
spre Mâine, care-au murit ºi pentru noi,
în vremuri de urgie, urcând la Domnul pe
Sfânta Magistrala sisific strãbãtutã cu-
ngenunchere de EROI. ªi-atât sã
încrustaþi pe chipul ei imaculat:

 „AICI  DOARME
FERICIT  ÎNTRU  DOMNUL

OSTAªUL  NECUNOSCUT!...”
Eu  îmi  închin  floarea  recunoºtinþei

pe altarul celor cu rouã pe braþ ºi-mi
rostuiesc bãtãile inimii în cânt purtat pe
aripi de pãun urzit din smalþuri de luceferi:
„Înmãrmurit, Antares mai ascultã/ din
pribegiile înguste, dalbe,/ la marginea lui
Când ºi Cum./ O neclintire oarbã ne
soarbe din prãpãstii,/ La sfat am mas cu
plinele genuni,/ Dintru obºtescul fir de
fum/ Din loc în loc aprins/ ca robul ultimei
minuni./ Vor dãinui doar sorþii noºtri /Când
unii-þi lasã drept strânsuri/ Ciopor de
mioare ºi prunci,/ o lacrimã-n pâini, o
frunte amarã,/ livezi sau fântâni, izvoare
– frânturi;/ Sortiþii bãrbaþi – doar pline
redute/ Cu veghe de inimi ºi ziceri de
Þarã!”

Dan SANDU
                                                                                                                                                                                                                                                                

CÂNTEC DE PRIETEN
Se dedicã Oºteanului-Þãran Ioan C. Tãlpãu
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„Familia este o formã socialã de
bazã, realizatã prin cãsãtorie, care
uneºte un bãrbat ºi o femeie (pãrinþi) ºi
pe descendenþii acestora (copiii)”. Iatã
o definiþie clarã, simplã, obiectivã oferitã
unui termen care, atunci când este privit
prin oglinda sufletului fiecãruia, capãtã
cu totul alt sens.

Pentru mine, familia reprezintã
TOTUL: unitate, înþelegere, sprijin, criticã,
încredere, armonie, cãldurã, ºi lista poate
continua, iar odinea este absolut aleatorie.
În viaþã este de preferat sã gãsim un
echilibru între viaþa personalã ºi cea
profesionalã, astfel încât sã nu aparã niciun
fel de remuºcãri. Trebuie sã fim realiºti ºi
sã înþelegem cã atât în momentele de
fericire cât ºi în cele de tristeþe este important
sã avem oameni de suflet alãturi. Profesia
are rolul ei important, însã ceea ce vreau
sã subliniez este cã banii trebuie sã
reprezinte în viaþa noastrã un mijloc – de
câºtigare a existenþei –, nu un scop.

Pentru a-mi croi un drum în viaþã am
decis sã urmez cursurile Academiei de
Studii Economice din Bucureºti. Astfel am
pãºit într-o nouã etapã a vieþii mele,
fireascã ºi frumoasã. Însã nerãbdarea de
a mã întoarce în sânul familiei mele era
mare. Nu voi uita niciodatã sentimentul
pe care îl aveam când aºteptam sã iau
trenul spre casã. Toþi mã aºteptau, iar
mama pregãtea numai bunãtãþi pentru a
lua masa în familie. Pentru noi acest
moment era ºi este izvor de liniºte, de
bucurie ºi de comuniune, deoarece nu pot
sta la aceeaºi masa cei dezbinaþi, precum
nici cei strãini, sufleteºte, unul de celãlalt.

Astãzi familia s-a mãrit, m-am
cãsãtorit ºi am fost binecuvântaþi cu o

Georgiana Claudia TOPLICEANU
2003 – 2007: Colegiul Naþional „Costache Negri” – Diplomã de
bacalaureat, profilul real, specializarea matematicã-informaticã
2007 – 2010: Academia de Studii Economice, Facultatea de Comerþ –
Economist – Specializarea: Administrarea afacerilor în comerþ, turism,
servicii, merceologie ºi managementul calitãþii
2010 – 2012: Academia de Studii Economice – Program de Master:
Managementul calitãþii, expertize ºi protecþia consumatorului.

Familia fetiþã. Acum, din postura de pãrinþi, vrem
sã ducem mai departe obiceiurile bune
dobândite în viaþã ºi sã dãm naºtere altora
noi, la fel de frumoase. În ceea ce ne
priveºte, dorim sã cãlcãm pe urmele bine
bãtãtorite ale familiei tradiþionale ºi sã
pãstrãm acest frumos obicei.

Privesc în jur ºi constat cã trãim
vremuri în care dragostea, iubirea faþã
de aproapele, a început sã scadã,
comunicarea dintre membrii familiei
întâmpinã adeseori greutãþi, intervin
conflicte între generaþii. Din ce în ce mai
puþin oamenii se bucurã  de o masã luatã
în liniºtea casei lor împreunã cu familia.
Dorinþa de a fi în pas cu moda ne
îndeamnã sã mâncãm la fast-food,
singuri, în grabã, vizionând o emisiune la
TV sau navigând pe internet. Timpul
petrecut la serviciu este din ce în ce mai
mare, în defavoarea celui petrecut în
familie. Grijile ºi problemele cotidiene ne
fac sa trecem cu vederea însemnãtatea
acestui act atât de important.

De aceea este important sã ne
concentrãm toata atenþia asupra familiei
ºi în timpul mesei. Televizorul, radioul,
computerul trebuie sã fie închise.
Mâncarea trebuie servitã la masã. Un
obicei frumos ºi ziditor este rugãciunea
înainte ºi dupã masã. Familia mulþumeºte
lui Dumnezeu pentru mâncare ºi pentru
comuniunea dintre membrii ei. Când Îl
recunoaºtem pe Dumnezeu în alimentaþia
noastrã, conºtientizãm faptul cã, în
aceastã lume, sunt mulþi alþii care suferã
de foame. Simplul act de a spune
rugãciunea pentru masã poate fi profund;
ne poate conecta sau reconecta cu
Dumnezeu Tatãl, provocându-ne sã trãim
mai frumos, în recunoºtinþã ºi împãcare
cu apropiaþii noºtri.

Acest subiect a fost analizat ºi la nivel
internaþional, unde s-au efectuat
numeroase studii în care se explicã
importanþa mesei în familie asupra
dezvoltãrii armonioase a copilului.
Statisticile aratã ca micuþii care mãnâncã
în mod frecvent alãturi de familie sunt mai
sãnãtoºi, mai fericiþi, au rezultate ºcolare
mai bune ºi un risc scãzut de a cãpãta
deprinderi proaste.

Nu conteazã ce vârstã au copiii.
Deprinderile bune se formeazã de la
vârste fragede pentru a reprezenta o
normalitate. Bebeluºii pot începe prin a
asista la masã în scãunelul lor ºi sã
beneficieze de faptul cã familia este
întregitã. Copiii mai mari pot învãþa bunele
maniere la masã ºi încep sã înþeleagã cât
de importanþi sunt pentru familie. Cu
trecerea timpului ei pot învãþa ºi exersa
multe deprinderi, ajutând la prepararea
mâncãrii, aºezarea mesei, ºi ascultând
discuþiile de la masã. Adolescenþii pot
beneficia de includerea lor in familie ca
adulþi în devenire ºi pot câºtiga un sentiment
al valorii proprii ºi al grijii faþã de cei dragi.
Indiferent de vârstã, masa în familie
reprezintã un beneficiu pentru a ajuta la
cunoaºterea reciprocã.

Aºadar, nu uitaþi, a vã face timp sã
staþi la masã ºi sã mâncaþi cu toþii. Este
important, deoarece aratã cât de preþios
este acel moment petrecut împreunã,
aºa cã faceþi asta cât de des puteþi. Ceea
ce vreau sã transmit prin intermediul
acestui articol este sã nu luãm în râs
obiceiurile ºi lucrurile pe care pãrinþii
noºtri le considerau ºi le simþeau a fi
sfinte. Sã ne formãm deprinderi
sãnãtoase ºi sã încercãm sã le
transmitem ºi generaþiilor viitoare. Doar
aºa vom reuºi sã fim diferiþi ºi liberi.
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Existã între noi persoane care,
rugate fiind sã descrie sensul vieþii, vor
rãspunde fãrã sã stea pe gânduri; ba mai
mult, vor încerca sã te convingã de
justeþea viziunii lor fãrã a lãsa mult loc
pentru comentarii sau completãri. În
privirea lor fixã vei citi încredere
nemãrginitã ºi un calm tulburãtor. Mult
timp am tânjit dupã o înþelegere de
acelaºi tip, dupã soluþii clare pentru toate
problemele vieþii. Am vrut sã fiu la fel
de sigur pe mine, la fel de decisiv în
exprimare ºi în comportament. Am
simþit, în mod eronat, cã astfel voi putea
face dovada succesului în viaþã.

Dilemele existenþei au însã darul de
a te ambusca în cele mai nefericite
momente; aºa am înþeles cã fiecare
dintre noi îºi poartã povara ºi cã nu existã
o soluþie potrivitã pentru toatã lumea.
Am aflat curând cã norocul conteazã
mai mult decât ne place sã credem, iar
abilitatea noastrã de a discerne cauzele
ºi efectele care stau la baza experienþei
este teribil de limitatã. Contrar
aºteptãrilor, aceastã realizare m-a
eliberat ºi mi-a deschis drumul cãtre un
trai mai liniºtit. Arthur Schopenhauer
spunea cã „Un om poate sã facã ce
vrea, dar nu sã voiascã ceea ce vrea”
– sensul vorbelor sale este acela cã în
spatele iluziei eului existã o suitã de forþe
ºi mecanisme care ne definesc aproape

Andrei BOACÃ-SÃULESCU
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Noile provocãri ascund daruri nebãnuite
în totalitate ºi sub efectul cãrora capãtã
formã reprezentarea noastrã în lume.
Doresc sã propun o înþelegere optimistã
a acestor vorbe: putem sã renunþãm la
ideea cã avem control complet asupra
tot ce rãsare în conºtiinþã, la schimb cu
confortul unei vieþi trãite în desfãtare
faþã de magnifica ordine cosmicã din
care facem parte. Putem sã ne relaxãm
ºi sã producem sens în existenþa proprie
cercetând ºi observând naturã energiilor
care ne pun în miºcare.

Integrarea acestor gânduri în
conºtiinþã a avut câteva efecte imediate.
Anxietatea provocatã de incertitudinile
existenþei a dispãrut ºi a fost înlocuitã de
o minunatã ºi energizantã curiozitate.
Indeciziei i s-a substituit încrederea în
rutine cognitive, dezvoltate ºi augmentate
prin continuu exerciþiu intelectual. În timp
ce cãutam sã înþeleg formarea emoþiilor,
am descoperit o excelentã sursã de
toleranþã observând prejudecãþile care,
de multe ori, le preced. Am cãpãtat
înþelegere pentru lupta fiecãruia dintre
semenii mei ºi m-am simþit motivat sã
particip la efortul comun. Împreunã,
aceste trãiri, m-au învãþat sã fiu atent
doar la lucrurile pe care le pot controla,
dar în acelaºi timp cuprins de simþul
rãspunderii pentru partea mea de univers.

Locul formãrii mele a fost Slãnicul
anilor ’90, în plinã perioada de tranziþie

politicã, lângã extraordinarii mei pãrinþi.
Participarea lor în actul formativ se
reflectã într-un ansamblu de trãsãturi ºi
abilitãþi care mi s-au dovedit a fi
indispensabile; pe aceastã bazã solidã
am construit tot ce a urmat.

Mama m-a învãþat sã fiu corect ºi
sincer mereu, înainte de toate; mi-a
explicat de ce fãrã cumpãtare ºi
disciplinã nu poþi fi om între oameni; mi-
a arãtat ce înseamnã respectul pentru
tradiþii ºi valori ºi a fãcut tot ce i-a stat
în putinþã, cu abnegaþie, pentru a se
asigura cã nu ne lipseºte nimic. A fost
forþa care m-a þinut în picioare în cele
mai dificile momente! Un om cu o
inteligenþã deosebitã ºi enorm de multã
tãrie de caracter, mama reprezintã un
exemplu pe care îl voi urma cu stricteþe
toatã viaþa.

De la tata am moºtenit fascinaþia
pentru matematicã, pentru precizia ºi
eleganta ºtiinþelor exacte. Am petrecut
împreunã nenumãrate ore aplecaþi peste
caietele ºcolare; mie îmi zbura gândul
la terenul de fotbal (un microb transmis
din aceeaºi sursã), el mã bãtea uºor pe
umãr spunându-mi sã fiu din nou atent.
Senzaþia care m-a cuprins încã din prima
zi a fost aceea cã nu se va opri pânã
când nu va putea citi în ochii mei aceeaºi
fericire purã ca cea pe care
o simþea el atunci când
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reuºea sã vadã, în sfârºit,
soluþia „frumoasã” care pãrea

de neatins. Revelaþiile de acest gen îl
transfigurau, iar aceastã obsesie, odatã
asimilatã, a reprezentat singura
motivaþie de care aveam nevoie pentru
a þinti cât mai sus. Mi-au sclipit ochii în
clipa în care am înþeles ce unealtã
incredibilã mi-a transmis.

Am pornit la drum, aºadar, încãrcat
cu un bagaj de cunoºtinþe cruciale; cam
naiv, dar foarte încrezãtor ºi plin de
optimism. Anii de început au fost dificili,
dar foarte instructivi întrucât mi-au
permis sã dezvolt primii anticorpi.
Confortul de acasã dispãruse, dar am în
gãsit un înlocuitor aproape imediat – în
Bacãu, în timpul liceului, am cunoscut o
parte din prietenii care mi-au rãmas
aproape pânã în ziua de azi. Împreunã
cu ei am explorat diverse puncte de
vedere despre ce înseamnã sã trãieºti
frumos, dar cu scop. Cum e bine sã te
comporþi ºi ce trebuie sã ºtii dacã vrei
sã fii un cetãþean eficient în noul model
tehnologizat al lumii. Nu ultimul rând,
care sunt acþiunile ce vor trebui
îndeplinite de generaþia noastrã pentru
a ne asigura cã progresul nu va stagna.
Am fost tineri ºi rebeli ºi am explorat
mult, în toate direcþiile.

Anii liceului s-au scurs repede totuºi,
prea repede. Din multe puncte de
vedere, plecarea spre capitalã, la
facultate, a fost un salt în orb; inspirat
fiind de modelul de succes al pãrinþilor
mei, am privit spre studiile economice
deoarece includeau câteva dintre cele
mai active zone de interes: matematica,
statistica ºi psihologia, toate laolaltã într-un
pachet extrem de apetisant. Am fost
atunci aruncat, destul de nepregãtit, în
mijlocul unei comunitãþi cosmopolite,
alãturi de oameni veniþi din toate pãrþile
lumii. Sub influenþa acestui anturaj am
continuat sã asimilez ºi sã cresc.
Interacþiunea dintre culturi mi s-a pãrut
un fenomen de o valoare inestimabilã
pentru progres, iar deschiderea cãtre
diversitate a devenit una din trãsãturile
de cãpãtai ale fiinþei mele. Nu-mi pot
imagina un viitor intolerant ºi supus
perspectivei limitate a graniþelor dintre
popoare. O lume în care anihilarea
completã e accesibilã printr-o singurã

apãsare pe buton nu va putea
supravieþui noilor conflicte! Trebuie sã
fim pragmatici ºi lucizi atunci când ne
comparãm cu ceilalþi (componenþi ai
altor popoare, religii sau ideologii), mereu
dispuºi sã facem compromisuri în slujba
þelului suprem, acela de a miºca specia
umanã înainte, mereu înainte.

Legãturile formate în facultate au
fost de efect, iar consecinþele imediate
ale acestora au fost iniþierea în mediul
profesional, prin intermediul unei
cunoºtinþe, în lumea fascinantã a
dezvoltatorilor de software. La vremea
respectivã, datoritã unei reþete
economice de succes favorizatã de
costurile reduse ºi calitatea capitalul
intelectual al românilor, marile firme
producãtoare de programe pentru
calculator (software) soseau în numãr
mare la noi în þarã. Perspectivele oferite
de un job în domeniul tehnologiei
informaþiei m-au acaparat rapid ºi am
început sã vãd, pentru prima datã foarte
clar, o lista distinctã de scenarii care
puteau descrie evoluþia mea profe-
sionalã viitoare. În anii ce au urmat m-am
întors pe bãncile facultãþii, de data
aceasta la Universitatea din Bucureºti,
unde am reuºit de curând sã-mi termin
studiile în domeniul Informaticii. Fratele
meu, ªtefan, a finalizat la rându-i, recent,
acelaºi program. Sunt teribil de mândru
ºi privesc cãtre el cu respect, deoarece
nivelul cunoºtinþelor lui este mult peste
al meu. Aceastã conexiune profesionalã
va acþiona ca un liant între noi mereu,
fapt care reprezintã o sursã inepuizabilã
de liniºte ºi bucurie în viaþã mea.

Acum lucrez la o firma cu capital
românesc ºi sediul în nordul Bucu-
reºtiului, cunoscutã sub numele de
Amber Studios. Oferim servicii de
consultanþã în programare, design grafic,
testare software ºi mentenanþã a
sistemelor IT – clienþii noºtri sunt în mare
parte, dar nu exclusiv, componenþi ai
industriei de aplicaþii pentru telefoane
mobile. Specializarea mea actualã are
legãturã directã cu asigurarea calitãþii
sistemelor software pentru un partener
din Statele Unite, care dezvoltã
programe ºi aplicaþii pentru telefoane ºi
ceasuri inteligente (aratã cã niºte
ceasuri normale, dar se conecteazã la

telefonul mobil, la internet, ºi îþi pot
monitoriza ºi transmite în timp real
informaþii despre aspecte precum pulsul
cardiac sau caloriile arse prin miºcare).

Tehnologia informaþiei înseamnã
astãzi o mulþime de componente ºi
procese; include calculatorul personal,
telefoanele inteligente, internetul ºi jocurile
video, mai nou, televizoarele ºi ceasurile
inteligente, ºi acestea sunt doar câteva
dintre cele mai populare. Viitorul înspre
care ne îndreptãm cu pas accelerat este
unul în care absolut toate dispozitivele
care ne înconjoarã vor comunica între
ele. Ultimii 50 de ani au reprezentat un
salt imens în evoluþia omenirii ºi trebuie
sã înþelegem cã acest proces este încã
în plinã desfãºurare. În fiecare an apar
noi tehnologii cu impact imediat ºi este
foarte probabil cã în doar câteva zeci de
ani societatea umanã sã devinã aproape
de nerecunoscut. Deºi asemenea
prognoze ar putea, la prima vedere, sã
producã teamã ºi tulburare, este esenþial
sã înþelegem cã toate aceste realizãri au
ridicat calitatea vieþii la un nivel
nemaiîntâlnit. Nu trebuie, desigur, sã
pierdem din vedere nedreptãþile ºi
suferinþa care încã existã în multe locuri
de pe glob, dar trebuie sã fim încrezãtori
cã avem la dispoziþie uneltele necesare
pentru a le eradica.

Daniel Kahneman, un reputat
psiholog israelian, laureat al Premiului
Nobel pentru economie în 2002, spunea
recent cã este mai uºor sã convingi pe
cineva de validitatea unei idei prin
eliminarea obstacolelor pe care acea
persoanã trebuie sã le depãºeascã
pentru a ajunge ea însãºi la aceeaºi
opinie, decât forþând tiparele ºi
prejudecãþile existente cu argumente de
orice tip. Nu trebuie privitã ca o regulã
generalã, ci ca pe o idee cu largã
aplicabilitate în toate comunitãþile ºi
grupurile de oameni. În ziua de azi, în
societatea româneascã au apãrut forþe
care doresc cu ardoare sã dezbine, sã
creeze haos ºi sã ridice cât mai multe
obstacole între noi ºi ideile care ne
unesc. Am face bine sã privim în interior
ºi sã începem sã eliminãm obstacolele
care ne opresc din a vedea cã suntem
toþi, împreunã, parte din cosmos ºi nu
putem exista separaþi de el.
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M-am nãscut ºi format într-o
perioada în care tehnologia începea sã
acapareze încetul cu încetul toate
domeniile existenþei noastre. Am fost
martorul unei evoluþii atât de rapide a
tehnologiei, astfel încât a ajuns sã fie
prezentã peste tot în viaþa noastrã ºi nu
existã aproape niciun loc pe glob unde
sã nu fi pãtruns acest trend important al
ultimelor douã secole.

Copilãria a însemnat pentru mine cea
mai frumoasã ºi fermecãtoare perioadã a
vieþii. Îmi amintesc cu plãcere de zilele
lungi de varã în care locurile preferate de
joacã erau  parcurile ºi pãdurile din
împrejurimi. Deºi pentru mulþi copii
pãdurea însemna un loc înfricoºãtor ºi
periculos, pentru mine era un mediu care
îmi oferea posibilitatea sã dau frâu liber
creativitãþii ºi curiozitãþii. Astfel, am avut
privilegiul de a beneficia de o copilãrie plinã
de peripeþii ºi momente frumoase.

 Alãturi de mine i-am avut pe pãrinþii
ºi fratele meu care m-au îndrumat ºi m-au
susþinut necondiþionat. Mai mult decât
atât, mi-au oferit un dar de neînlocuit – o
structurã solidã pe care sã construiesc
tot ce vreau. În IT, scalabilitatea –
capacitatea unui sistem de a susþine un
volum crescut de încãrcare ºi de a

O generaþie între calculator ºi locul de joacã

ªtefan BOACÃ-SÃULESCU
Data naºterii: 5 decembrie 1996
Pãrinþi: Gheorghe, originar din Slãnic Moldova, absolvent al facultãþii de
Ciberneticã, Academia de Studii Economice (ASE) Bucureºti (promoþia 1981)
– decedat în 2009 – ºi Gena, originarã din Buzãu, absolventã a Facultãþii de
Turism, Academia de Studii Economice (ASE), Bucureºti (promoþia 1983).
EDUCAÞIE:
Gimnaziu: 2003-2010 – ªcoala Generalã Nr.1 Slãnic Moldova
Liceu: 2011-2015 – Colegiul National „Dimitrie Cantemir”, Oneºti profilul
matematicã-informaticã, intensiv informaticã
Studii superioare: 2015-2018 – Studii de licenþã la Facultatea de Matematicã ºi
Informaticã din cadrul Universitãþii din Bucureºti
Prezent: Studii de Masterat la Facultatea de Matematicã ºi Informaticã din cadrul
Universitãþii din Bucureºti.
Ocupaþie: Programator/Dezvoltator Software în cadrul companiei Internationale
Bearing Point.

permite dezvoltarea ºi extinderea sa –
reprezintã o proprietate esenþialã; în
spiritul acestui concept, sunt fascinat de
intuiþia remarcabilã pe care au avut-o ai
mei atunci când au inoculat în mintea mea
idei ºi funcþii esenþiale pentru o viaþã
împlinitã.  Am învãþat astfel sã urãsc
minciuna, sã fiu ponderat în gând ºi faptã,
sã cer respect doar atunci când ºtiu cã-l
merit. Mama m-a introdus in tainele
credinþei ºi a creat o punte de legãturã
trainicã între sufletul meu ºi miracolul
naturii. Tata, mereu fascinat de rigoarea
ºi eleganþa mecanismelor care ne
înconjoarã, a plantat în mintea mea o
irezistibilã admiraþie pentru numere,
structuri, forme ºi algoritmi – cibernetica
(studiul interacþiunii dintre sistemele de
comunicare ºi control la oameni ºi
maºinãrii) a fost pasiunea lui în tinereþe,
informatica avea sã fie a mea. O altã
persoanã foarte importantã în viaþa mea
este fratele meu, Andrei. El m-a învãþat
sã privesc minunat cãtre stele, sã iubesc
muzica de calitate ºi tot ce e frumos.

 Decizia mea de a urma un drum în
informaticã a fost ziua în care am primit
primul calculator. Am fost fascinat de
„magia” care se ascundea în spatele
unor circuite interconectate. Era ceva nou

pentru mine. Nu a durat mult ºi am
devenit „bãiatul cu calculatoarele”.

Au urmat anii de gimnaziu petrecuþi
la ªcoala Generala nr. 1 din Slãnic
Moldova, unde s-au închegat prietenii
adevãrate între mine ºi ceilalþi „fii ai
Slãnicului”, alãturi de care am trãit cele
mai frumoase momente ale copilãriei. ªi
cum nimic nu þine la nesfârºit, anii de
gimnaziu s-au dus rapid ºi au urmat anii
de liceu la Colegiul National „Dimitrie
Cantemir” din Oneºti – clasa de
matematicã-informaticã, continuându-mi
astfel drumul spre o carierã în IT.

Epoca informaþionalã în care am
intrat  ºi-a pus amprenta asupra mea, în
schimb nu am renunþat niciodatã la
credinþã, la valorile morale ºi tradiþionale
care m-au format ca om. Am urmat
cursurile Universitãþii din Bucureºti,
Facultatea de Matematicã ºi Informaticã,
specializarea Informaticã, continuând
urcuºul anevoios, dar sigur spre
descoperirea frumuseþii matematicii.
Matematica m-a învãþat cã existã în lume
o rigoare, o armonie ºi o frumuseþe care
vin de undeva din afara  lumii. Galileo
Galilei spunea: „Matematica este limba
în care Dumnezeu a scris
Universul”.
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Acum lucrez în Bucureºti,
într-o firmã de dezvoltare
software. Acest mediu îmi

oferã posibilitatea de a învãþa constant ºi
de a fi la curent cu toate noutãþile.

 Aprofundarea cunoºtinþelor în acest
domeniu mã face sã realizez faptul cã
trãim într-un secol al evoluþiei tehnologice
care a revoluþionat toate domeniile în care
acþioneazã omul, iar evoluþia nu se opreºte
aici. Observ cã datoritã tehnologiei, copiii
din ziua de azi nu mai ºtiu sã aprecieze
farmecul simplu al naturii ºi nu mai înþeleg
valorile morale ale lumii în care trãiesc
deoarece sunt acaparaþi de omniprezentele
ferestre cãtre universul digital. Viaþa
noastrã depinde de evoluþia tehnologicã,
dar nu trebuie sã uitam de frumuseþile vieþii.
Eu nu am renunþat la miºcare, la evadãrile
în mijlocul naturii sau la interacþiunea cu
prietenii mei faþã cãtre faþã.

Optez pentru un echilibru în folosirea
tehnologiei. Indicat nu este sã-i ferim pe
cei mici de mediul digital, ci sã-i încurajãm
sã gãseascã informaþii care sã contribuie
la dezvoltarea lor. Problemele apar atunci
când folosim social-media, tableta sau
telefonul pentru a înlocui timpul petrecut
unii cu alþii.

Explorând acest domeniu extraor-
dinar al informaticii îi înþeleg importanþa
definitorie pentru dezvoltarea omenirii, în
schimb cred cã tehnologia nu trebuie sã
se transforme într-un idol al lumii
moderne. Oamenii nu trebuie sã-ºi
fãureascã ca scop unic al vieþii tehnologia
ºi bogãþia materialã, ci sã-ºi întoarcã
privirea spre interior, spre suflet, care
trebuie protejat, ajutat ºi pregãtit sã-ºi ia
zborul spre ce va sã fie.

1. Îngerii în haine albe,
Când Ilie se ivirã,
Au purtat pe braþe pruncul
ªi în foc îl învelirã.

2. Cu sfinþenia vieþii
Pe pãmânt a strãlucit
ªi arzând ca serafimii
El cu Domnul a vorbit.

3. Tânguindu-se, Ilie
Inima îl durea foarte
Cãci vedea pe drepþii lumii
De pãgâni aduºi la moarte.

4. ªi vãzând fãrãdelegea
Urâciunii idoleºti,
Se mâhnea adânc Proorocul
De-mpãraþii pãgâneºti.

5. Lui Ahab cel fãrãdelege
Ce jertfea lui Baal-Peor
ªi nebunei Izabela
Le-a fost aspru mustrãtor.

6. Înfruntând pe împãratul
Ce pierdea pe Israel,
A cerut pedeapsã asprã
Ca sã se întoarcã el.

7. Râvna sa cea arzãtoare
Cerurile a închis,
Þarinile roditoare
Tari ca fierul s-au întins.

8. Dobitoace, pãsãri, oameni,
Tot pãmântul se uscarã,
Florile se vestejirã,
Apã nu era în þarã.

9. Ca sã piarã toþi vrãjmaºii
Dumnezeului Slãvit,
Se ruga aprins Ilie
Chiar flãmând de-ar fi murit.

10. Vãduva cea din Sarepta
L-a hrãnit printr-o minune
Ce fãcea sã se-nmulþeascã
Darul Domnului de pâine.

11. Domnul vrând sã miluiascã
Pe poporul asuprit
A vorbit cãtre Ilie
Cã Ahab s-a pocãit.

12. ªi s-a dus (Ilie) în Samaria
Sã-ntâlneascã pe Ahab,
ªi s-adune toþi proorocii
Mincinoºi ai lui Baal.

13. Te-a ales pe tine, Domnul,
Cel mai mare-ntre prooroci,
Sã întorci tu Israelul
De la zeii mincinoºi.

14. ªi rãpit la cer cu trupul
Într-un car cu cai de foc,
Elisei striga ,,Pãrinte…!,,
ªi-ai trimis al tãu cojoc!

15. Când pe Muntele Tabor
Domnul S-a schimbat la Faþã,
Te-au vãzut cei trei Apostoli
Cum vorbeai cu Domnul-n faþã.

16. La sfârºitul veacurilor
Sfântul, Marele ILIE,
Pãtimind  muceniceºte
Va fi semn de Parusie!

Priceasna Sfântului Prooroc Ilie

(V.M)

„De sunt aice oameni
Cu care n-am dat mâna,
Sã facem cunoºtinþã
De-aici, de sub pãmânt.
Eu voi zâmbi de-a pururi
Cu chipul din þãrâna
Ce-mi este azi ºi veºnic
Fiinþã ºi mormânt.

De m-aþi iubit vreodatã
Sã nu oftaþi, sunt bine!
La cap stã crucea dreaptã,
Pe piept-pãmântul drag.
Vor creºte flori din mine,

Vor creºte sânziene…
Din mine noaptea-ncepe
ªi tot vãzduhul larg.”

Îºi ia adio tata,
Aud cum mama plânge
Le simt în piept durerea
ªi ºtiu cã vor pleca…
Iubirea lor mi-e lacrimi
Mi-e aer ºi mi-e sânge
În corpul de þãrâna
Ce-mi pare-atât de grea.

E tot mai greu pãmântul
Ce-apasã peste ochii
Ce nu i-oi mai deschide…

ªi-atât aº vrea sã plâng!
Simt clopotul ce bate
ªi frica cum se-ntinde
Prin tot sicriul negru
În care trupu-mi strâng.

„Sã nu-mi cãlcaþi mormântul!
Cãci simt deja cum doare
O urm’a unei cizme
Ce mi-a sãpat sãlaº.
Aº vrea de-a pururi soare
Sã nu îngheþ la noapte;
Mi-e fricã de-ntuneric,
Departe de oraº…”

Maria ILIE

Discurs funerar
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Un vis mai vechi ne-a purtat paºii
spre Basarabia lui Valeriu Gafencu, la
Sângerei, ca sã vedem cu ochii noºtri
Betleemul celui care, pe bunã dreptate,
a fost numit Sfântul închisorilor. În
adâncul sãu, fiecare suflet tânjeºte
dupã Înviere, iar noi, urmând acestui
sens, am pornit la drum, într-un sfârºit
de februarie, la 98 de ani de la naºterea
multpãtimitorului Valeriu, de la Tg
Ocna la Sângerei, de la mormânt la
binecuvântatul loc al naºterii celui care
va deveni martirul lui Hristos. Nu voi
face un itinerariu ºtiinþific, ci unul
spiritual, de suflet, cãci sufletele noastre
au luat-o înainte, peste valurile
umbroase ale Prutului spre mult
martirizata Basarabie. Nu s-a gândit
niciodatã Moldova lui ªtefan cel Mare
cã o parte din trupul ei se va numi
Basarabia ºi o altã parte Bucovina.

La Stânca Costeºti simþim prima
datã cum se cerne fãina: românul prin
sita moldoveanului, dar în adâncul inimii
avem convingerea cã, dincolo de
frontierã, vom întâlni sufletul adânc ºi
curat al fraþilor care aºteaptã sã le fie
alinatã durerea ºi amãrãciunea
înstrãinãrii. Ziua era  mohorâtã, la fel
ca apele Prutului. În vamã, un vânt rece
ºi ostil pãrea cã vrea sã ne împingã
înapoi. Însã cineva de sus a dat
deoparte vremea rea ca o pânzã care
se topeºte în palma celui ce o strânge
ºi razele soarelui ne-au întâmpinat
calde ºi luminoase pe pãmântul
Basarabiei. Am remarcat cã a ieºit
soarele ca o mamã care ne aºteaptã la
poartã. M-am gândit cã e Sfântul
Valeriu care ne întâmpinã. Cu
adevãrat, dupã ce am intrat în
Basarabia, aceastã luminã caldã a
dispãrut ºi nu s-a mai arãtat deloc pe
timpul ºederii noastre.

Se lipise o tristeþe de inimile
noastre. Înaintam spre Sângerei cu
icoana Sfântului Valeriu drept cãlãuzã.
ªoseaua gri ºerpuia printre copacii
desfrunziþi ºi norii plumburii se arãtau
peste dealurile fertile, furate. Un pustiu
care parcã urla din ungherele istoriei,
se nãpustea asupra noastrã. Simþeam
durerea fraþilor români cotropiþi,

Istoria unor inimi mari
înjugaþi, înfometaþi, umiliþi ºi înstrãinaþi.
Faze succesive din istoria Basarabiei
mi se izbeau în minte. Anul 1812 ºi
planurile þarului Alexandru I de a ocupa
Moldova toatã pânã la Carpaþi,
campania lui Napoleon Bonaparte în
Rusia ºi zãdãrnicirea planurilor
expansioniste, ocuparea în mare grabã
a pãrþii dintre Nistru ºi Prut, apoi drama
celor „peste 30.000 de români  luaþi
de la munca câmpului pentru a sluji
ca vite de tras” dupã cum povesteºte

Saint-Marc de Girardin, martor
contemporan al uneia din ocupaþiile
ruse în Principate, apoi lecþia de la 1878
când ruºii ne-au luat sudul Basarabiei
(Cahul, Ismail ºi Bolgrad), în ciuda
Convenþiei româno-ruse din 1877 ºi a
participãrii României la rãzboiul de
independenþã.  Înfiorãtorul an 1940 ºi
refugiul românilor din Basarabia,
foametea organizatã de Stalin în 1946-
1947, toate aceste tragedii umane îmi
apãsau sufletul. Mã gândeam la clipele
acelea grele în care fraþii noºtri
basarabeni au fost nevoiþi sã se
refugieze pentru a scãpa de bolºevici,
la tatãl lui Valeriu Gafencu care ºi-a
dus familia la Iaºi ºi apoi s-a întors în
Basarabia spunând cã nu-ºi poate
trãda þara, fapt pentru care a fost
arestat ºi deportat la Cercul Polar. Mã
gândeam la vechea fotografie care a
imortalizat români din Bucureºti  stând
în genunchi în plinã stradã ºi la
clopotele care au început sã batã la
auzul veºtii cã ne-a fost rãpitã
Basarabia.

Ajunºi în centrul oraºului
Sângerei, GPS-ul ne-a condus lângã

Troiþa închinatã Sfântului Valeriu ºi
familiei sale de cãtre Ascor Iaºi în
colaborare cu Ascor Chiºinãu. Aceastã
cruce de piatrã pe care se aflã o micã
fotografie a lui Valeriu Gafencu, este
singura mãrturie a locului de naºtere
al marelui martir al temniþelor
comuniste din România. Nici urmã de
casã natalã, de monumente sau plãci
memoriale. Dar ºi mai greu ne-a fost
sã aflãm cã în Sângerei nu existã mãcar
o singurã bisericã în care sã se
slujeascã în limba românã ºi nici un
preot care sã slujeascã, alãturi de
grupul nostru de pelerini, un parastas
pentru Sfântul Valeriu, cel care are
dosarul de canonizare pe masa
Patriarhiei Moscovei ºi care, la el
acasã, s-ar fi cuvenit sã fie cinstit ºi
preþuit. Uitarea este rãstignirea
permanentã a celui rãstignit deja. Dar
iatã douã inimi curate au tresãrit! Doi
copii, elevi la ºcoala din apropiere, s-au
alãturat nouã. Maxim a stat atent ºi
rãbdãtor pânã la sfârºitul parastasului.
A pus întrebãri, a vrut sã afle ce se
petrece. Frigul, vântul ºi ploaia nu l-au
gonit. A primit iconiþe, pliante ºi cu
siguranþã harul lui Dumnezeu ºi
binecuvântarea Sfântului Valeriu. O
singurã inimã treazã face mai mult
decât cincizeci de inimi care nu
vegheazã.

Lãsãm prinoasele noastre de
candele arzând ºi flori de primãvarã,
mirosul de tãmâie ºi îmbrãþiºarea
tricolorului românesc pe crucea rece
de piatrã din centrul Sângereiului ºi ne
îndreptãm spre oraºul Bãlþi unde urma
sã ne cazãm. Inimile noastre erau pline
de mângâiere acum. Dar inima
Basarabiei oare cum era?

În oraºul Bãlþi ajungem dupã-
amiaza târziu. Aceeaºi atmosferã gri
ºi rece, un februarie care parcã se
încãpãþâneazã sã ne transmitã cã am
cãlcat pe un pãmânt care ascunde
taina unei dureri fãrã margini. ªi totuºi,
în piepturile noastre este primãvarã. Ne
cazãm într-un hotel cu aer retrograd
care, pe mine, cel puþin, mã împinge
înapoi într-un timp nedesluºit.
O altã lume în care nimic nu-
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mi pare strãmoºesc. Recep-
þionera se aratã nemulþumitã
de disconfortul la care o

supunem încercând sã purtãm o
conversaþie în limba românã. Mai
curând suntem noi dispuºi sã ne
amintim cuvinte ruseºti pe care le-am
studiat în ºcoalã decât sã facã ea un
efort sã vorbeascã în limba ei naþionalã.
Dar mã gândesc cã puþin mai jos, la
Chiºinãu, troneazã statuia lui ªtefan cel
Mare, domnul Moldovei ºi asta mã mai
adunã din gânduri. Rabd.
Mã identific cu trecutul
ºi-mi asum prezentul.
Timpul trece iute, se
însereazã. Ne adunãm,
luãm cu noi darurile
pregãtite de acasã cu
multã dragoste, flori, cãrþi,
pãmânt sfânt de la mor-
mântul lui Valeriu, legat cu
fir de tricolor ºi, cãlãuziþi
de duhul strãmoºilor ºi al
martirilor noºtri, mergem
sã ne întâlnim cu Preas-
finþitul  Antonie, la Epis-
copia de Bãlþi. Aici am fost
întâmpinaþi cu multã bucurie, cu inimi
larg deschise ºi ne-am simþit învãluiþi
în veºmintele duhului românesc. Dupã
ce am aflat despre dureroasa situaþie
în care se aflã sufletul românesc din
partea nordicã a Basarabiei, sãbiile
ruseºti ne-au strãpuns ºi nouã inimile.
Rusificarea Basarabiei pare cã a
cimentat sufletul românesc precum
altãdatã betoanele de la Canalul
Dunãre-Marea Neagrã  cimentau
oasele creºtinilor români! Ne întoarcem
la hotel ºi târziu, copleºiþi de
evenimentele de peste zi, ne retragem
în cele câteva ore de somn care urmau
sã ne despartã de ziua a doua a ºederii
noastre în dulcea Basarabie. Aveam sã
aflãm mai târziu cã ne-am odihnit
trupurile foarte aproape de locul
masacrului de la Bãlþi unde în anul
1944, la nãvala hoardelor ruseºti care
au ocupat Basarabia, Armata Roºie a
fãcut prizonieri zeci de mii de militari.
În oraºul Bãlþi, au fost concentraþi circa
50.000 de militari ai Armatei Române,
care þinuserã piept hoardelor
dezlãnþuite. Dintre aceºtia, 80% erau

români, iar ceilalþi erau peste 5000 de
germani, 2000 de unguri, iar restul cehi
ºi polonezi.

În nord-estul oraºului, unde curge
râul Rãut ºi se formeazã mlaºtini,
KGB-ul a gãsit locul cel mai nimerit sã
amplaseze lagãrul, înconjurat de garduri
înalte cu sârmã ghimpatã. Din acest
lagãr, unii mai curajoºi au încercat sã
evadeze, dar au fost mitraliaþi. Totuºi,
au mai fost ºi fugari scãpaþi, pe care
nu i-a gãsit nimeni decât atunci când

s-au fãcut singuri cunoscuþi, dupã
destrãmarea Uniunii Sovietice. Din
declaraþiile celor evadaþi, s-au stabilit
crimele KGB-ului sãvârºite la Bãlþi: toþi
cei 50.000 de prizonieri au fost
împuºcaþi în ceafã de militarii KGB-
ului ºi aruncaþi în ºanþuri mocirloase,
pe care tot ei le-au sãpat. Îndatã ce au
fost date în vileag cele petrecute, s-au
fãcut cercetãri în mlaºtini, în anii 1991-
1992. Rezultatele au fost cutre-
murãtoare: nici hârleþele, nici lopeþile
nu au putut fi utilizate din cauza mulþimii
de oseminte rãspândite în aceste
mocirle! Inimile îndurerate ale bunilor
români, ale evlavioºilor creºtini, i-au
împins pe aceºtia sã facã o piramidã
de oase ºi cranii, care au fost strânse
pe un loc uscat, peste care s-a aºternut
o mare cantitate de pãmânt bãtãtorit ºi
s-a ridicat, în felul acesta, un deluºor
mai înalt, iar pe partea ei de sus s-a
aºezat o troiþã de lemn, sculptatã, darul
credincioºilor din raionul Râºcani, din
apropierea Bãlþilor. Pe data de 7 mai
1992, aceastã troiþã a fost sfinþitã de
cãtre Mitropolitul Petru, sfinþire la care

au participat mii de credincioºi ºi
autoritãþile orãºeneºti.

A doua zi am pornit spre inima
Moldovei, Chiºinãu. Ieºim din Bãlþi,
traversãm din nou Sângereiul Sfântului
Valeriu ºi apoi urcãm. În partea stângã
se deschide o panoramã pe cât de gri
pe atât de luminoasã. Era ceva care
ne chema tainic. Dealul Sângereilor ºi
valea ºerpuitoare a  Rãutului, cu
numeroasele bãlþi pe care le forma.
Ceva neobiºnuit strãbãtea prin aer pânã

la noi. Am oprit sã facem
câteva fotografii  încer-
când sã surprindem ceva
din  taina care  ne învãluia.
Aveam sã aflãm mai târziu
de locul masacrului de la
Bãlþi ºi sã înþelegem cã
acel ceva de tainã era
duhul strãmoºilor noºtri,
era istoria cea adevãratã,
era România!

În drum spre Chiºi-
nãu, am vizitat Mãnãstirea
de cãlugãri Curchi, una
dintre cele mai însemnate
monumente ale arhitecturii

basarabene. Situatã în Codrii Orheiului,
pe teritoriului satului Curchi, în perioada
sovieticã a fost transformatã în spital
de psihiatrie. Prin codrii Orheiului au
trecut odinioarã arcaºii lui ªtefan cel
Mare. Ne aflãm la 55 de km distanþã
de Chiºinãu ºi frumuseþea locului ne
face sã mai uitãm de necazurile
economice, sociale, culturale ºi
spirituale ale fraþilor de peste Prut.

La Chiºinãu ne aºteaptã pãrintele
Nicolae, ghidul nostru spiritual, doctor
în teologie, îmbrãcat în haina smereniei.
Doamne, slavã Þie! Bunãtatea,
smerenia, înþelepciunea, credinþa,
simplitatea, românismul, ortodoxia,
omenia, toate aceste daruri ale lui
Hristos într-un singur om: pãrintele
Nicolae. Mã simþeam cu adevãrat în
Basarabia!

 La Chiºinãu ne-a fost dat sã
întâlnim stâlpi puternici ai ortodoxiei în
limba românã, oameni ai jertfei pe altarul
strãbun al þãrii ceea ce ne-a ridicat
moralul ºi ne-a întãrit în convingerea cã
adevãrul nu piere, cã
Dumnezeu lucreazã prin
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inimile tari. Dacã toþi cei pe
care i-am întâlnit pânã acum

ne-au copleºit cu tristeþea lor, iatã cã la
pangarul modest al Mitropoliei din
Chiºinãu ne-a rãsãrit lumina dulce a
tinereþii jertfitoare. Prezenþa lui Ciprian
ne-a umplut inimile de bucurie. Tânãr
absolvent al Facultãþii de Istorie din Iaºi,
dar ºi al Facultãþii de Teologie din Iaºi,
Ciprian ne-a povestit cum a ales drumul
greu al jertfei pentru þarã, pentru slujirea
în limba românã oriunde îl va îndruma
Dumnezeu în Basarabia. A ales sã fie
sãrac ºi prigonit pentru lupta sa de a
pãstra identitatea naþionalã într-o zonã
în care preoþii care slujesc în limba
românã sunt ameninþaþi cu arma, iar
enoriaºii care vin la slujbele în limba
românã sunt numãraþi pe degete.
Atitudinea lui Ciprian nu trãda nici o
urmã de îndoialã sau de fricã. Era
convins cã se aflã pe drumul sãu ºi cã
are  misiunea de a duce mai departe
duhul strãmoºilor sãi. Ne-a povestit cum
a bãut el apã din Nistru ca ºi strãmoºii
sãi când s-au întors din exil ºi cã, pentru
acest motiv, apa Nistrului este sfântã
pentru el. Ne spune cã este greu, dar
este ºi frumos. Tocmai de aceea este
frumos, pentru cã este greu. Ne-a vorbit
cu multã evlavie despre Sf. Dionisie,
Episcopul Cetãþii Albe ale cãrui moaºte
întregi se aflã la Mãnãstirea Suruceni.
Deºi era târziu, iar noi foarte obosiþi,
datoritã felului în care ne-a vorbit Ciprian
despre Sf. Dionisie, am mers sã luãm
binecuvântarea acestui mare sfânt care
ºi-a format conºtiinþa de român într-o
vreme când administraþia rusã cotropise
întreaga Basarabie.

La aproximativ 10 km de Chiºinãu
ne aºtepta, aºadar, Sfântul Ierarh
Dionisie de la Mãnãstirea Suruceni,
locul unde s-a nãscut duhovniceºte
acest nou sfânt român canonizat în data
de 25 octombrie 2018. Evlaviosul stareþ
al Mãnãstirii Suruceni, episcopul Cetãþii
Albe-Ismail (1932-1940), locþiitor de
episcop al Argeºului (1940-1941), a fost
ºi un luptãtor înflãcãrat pentru
realizarea statului naþional unitar
român. La numai 15 ani, Sf. Dionisie a
intrat în obºtea Mãnãstirii Suruceni,
fiind ales stareþ în anul 1908. A fost
povãþuitor ºi duhovnic a peste 80%

dintre membrii Sfatului Þãrii, iar în anul
Marii Uniri a fost  hirotonit episcop.
Era o fire smeritã, evlavioasã, sensibilã,
plinã de nobleþe sufleteascã. Dornic de
carte, stãtea cufundat ore întregi
asupra Sfintei Scripturi, a literaturii
patristice ºi a dogmaticii ortodoxe.
Studiul istoriei neamului îi trezeºte un
sentiment de durere pentru destinul
nefericit al multpãtimitorului teritoriu
dintre Prut ºi Nistru. A avut în
permanenþã conºtiinþa unitãþii naþionale,
încrederea într-un destin mãreþ al
neamului sãu. S-a aflat în fruntea
miºcãrii moldovenilor din Basarabia, a
ocrotit ºi a gãzduit între zidurile
Mãnãstirii Suruceni pe mulþi dintre
militanþii ºi luptãtorii pentru Unire.
Trupul Episcopului Dionisie Erhan a
fost gãsit neputrezit în timpul unor
lucrãri de consolidare efectuate la
Mãnãstirea Suruceni, în data de 10 iulie
2018.

 Aflând cine a fost Sf. Dionisie,
ne întrebãm dacã nu cumva, duhul
marelui patriot român sãlãºluia în
Ciprian, ucenicul sãu evlavios care, prin
faptele sale ne-a fãcut sã înþelegem cã
istoria aparþine inimilor mari.

Basarabia pe cruce ºi noi… niºte
oameni care s-au plimbat pe stradã, au
intrat în câteva biserici ºi s-au închinat!
Sfântul Valeriu ne-a lãsat un testament
scris cu sânge mucenicesc: cine nu poate
sã stea pe cruce, sã stea lângã cruce,
adicã în slujba semenilor aflaþi în
suferinþã! Numai aºa vom împlini votul
slujirii lui Hristos care ar putea înlocui
votul castitãþii, deoarece lumea în care
trãim este deosebit de dificilã, uneori
imposibilã pãstrãrii puritãþii trupeºti ºi
sufleteºti. Aceasta ar fi propunerea unei
forme a rezistenþei morale, creºtine în
faþa ateismului, o rezistenþã perfect
actualã ºi astãzi în faþa globalismului
nivelator. Participarea creºtinilor la
evenimentele istorice prin care se poate
înfãptui planul lui Dumnezeu, mersul lui
Dumnezeu pe pãmânt (Soloviov), sã se
facã prin dârzenie ºi înþelepciune, în
condiþiile particulare ale epocii noastre ºi
sub îndrumarea Bisericii.

V. M.

O, Maicã Sfântã
ºi Fecioarã
Tu eºti ºi Maicã ºi Fecioarã,
Tu eºti nãdejdea tuturor.
Cu grija Ta ne înconjoarã
Noi Þie-þi cerem ajutor.
Ascultã-ne rugarea fãcutã cu cãinþã,
ªi vindecã a noastrã neputinþã!

Tu, ce-ai primit „Buna Vestire”
Când îngerul la Tine a intrat
ªi þi-a adus divina, minunata ºtire
ªi-ntreaga încãpere þi s-a luminat
Ai mulþumit ºi ai promis cu umilinþã,
Sã-ndeplineºti a Domnului voinþã.
Noi Te rugãm, trimite-a ta luminã,
Ne vindecã pe noi de orice vinã,
Ascultã ruga noastrã, cea cu credinþã
ªi vindecã a noastrã neputinþã.

Eºti Maica, mana cea cereascã,
Eºti hrana inimilor întristate,
Nãdejde ºi putere-mpãrãteascã,
Cãci vindeci lumea de pãcate
Venim la Tine – acum, cu umilinþã,
ªi vindecã a noastrã neputinþã!

Eºti Maica Soarelui ce nu apune
Care ajuþi pe triºti ºi-mpovãraþi.
Primeºte-a noastrã micã rugãciune
Cãci suntem slabi ºi neajutoraþi!
Ascultã ruga noastrã cu credinþã
ªi mântuie a noastrã neputinþã!

Tu eºti mult ajutãtoare,
Tu eºti aproapele, eºti binefãcãtoare
Celor bolnavi eºti grabnicã vindecãtoare
Eºti apa vie din izvor.
Venim acum la Tine cu cãinþã;
Vindecã a noastrã neputinþã!

Eºti începutul mântuirii tuturor
Acoperãmântul ce ne împresoarã
Eºti sfeºnic; nouã salvatoare,
Tu, Preacuratã, pururea Fecioarã
Primeºte-a noastrã rugã cu credinþã
ªi vindecã a noastrã neputinþã!

Noi pentru tot þi-aducem mulþumire
O, Þie Maicã Preacuratã;
Cãci ne-ncãlzeºti cu-a ta iubire
ªi nu ne pãrãseºti, Tu, niciodatã!
ªi Te rugãm fierbinte încã o datã
Sã ne-nsoþeºti
ºi la Înfricoºãtoarea Judecatã!

Ana CIUCHI
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Copilãria înseamnã aproape
întotdeauna jocuri, inocenþã, bucurie,
zâmbete. Copilãria este perioada cea
mai frumoasã din viaþa unui om…
copilãria este inocenþa vieþii ºi tocmai
de aceea tot ea, copilãria, trebuie
preþuitã ºi pãstratã în suflet pentru
totdeauna. Indiferent de cât de grea
este viaþa, de cât de greu ne încearcã
ea, când privim în urmã ne reamintim
întotdeauna de copilãria noastrã, de
dragostea cu care am fost înconjuraþi
de cei din jur, de jocurile ºi de prietenii
de demult, de visurile ºi de speranþele
nenumãrate pe care cei mai mulþi dintre
noi le-am avut atunci ºi poate am
continuat sã le avem de-a lungul vieþii.
Copilãria este perioada inocenþei, a
sufletului generos, a manifestãrilor
spontane. Este perioada în care
rãspândeºti în jurul tãu dragoste ºi
bucurie. De aceea Mântuitorul spunea
„Lãsaþi copii sã vinã la Mine!”. ªi
aceasta este menirea copiilor, de a fi
puri, curaþi, lipsiþi de pãcate, adicã
inocenþi.

Dar oare societatea pervertitã a
zilelor noastre îi fereºte în continuare
pe copii, ajutându-i sã-ºi pãstreze
menirea? Oare noi, pãrinþii, mai facem
ceva pentru copiii noºtri, pentru
inocenþa lor, pentru sufletul lor? Ca
profesor îmi petrec mult timp printre
copii ºi pot spune cã nu mai sunt
sinonimi cu inocenþa. Rãutatea ºi viciile
maturitãþii le pervertesc inimile de la
cele mai fragede vârste. Rãmân uimitã
în faþa reacþiilor violente pe care le au
unii copii, la egoismul pe care îl afiºeazã,
la lipsa de respect faþã de toþi cei din
jur. Ca sã nu mai vorbesc de faptul cã
pãcãtuiesc trupeºte ºi uneori devin
pãrinþi înainte de vreme. Acel copil
inocent de odinioarã a devenit un
monstru de egoism în care patimile s-
au cimentat ca un al doilea sine.

Îmi amintesc cã un om al Bisericii
spunea cã testul moralitãþii unui popor
stã în lucrurile pe care le face pentru
proprii copii. ªi ce facem noi,
societatea, pentru copii noºtri? Le
oferim numai exemple negative. Îi

Despre inocenþa pierdutã a copilãriei
aruncãm în faþa televizorului, ori a
tabletei sau a telefonului pentru cã nu
mai avem timp sa-l petrecem cu ei. Îi
izolãm în after school-uri cerându-le
altora sa le ofere atenþie. Puþinul timp
liber preferãm sã-l folosim în mod
egoist, pentru propria relaxare, pentru
propria refacere a stãrii de bine. ªi
atunci copiii ce fac? Se simt respinºi,
se simt izolaþi ºi încearcã sã ne atragã
atenþia prin diferite lucruri negative. Iar
noi, orbi la strigãtele de ajutor ale
copiilor, lãsãm grija educãrii doar pe
seama ºcolii, dar uitãm cã acolo pot
învãþa matematicã, ºtiinþe, dar nu iubire.
De multe ori ne întrebãm de ce copii
au un comportament violent sau îºi
însuºesc tot felul de vicii. Rãspunsul e
simplu: pentru cã asta vãd acasã.
ªcoala vine ca o sedimentare a
educaþiei din familie, ca o completare,
însã de multe ori vine sã suplineascã

ceea ce nu oferã familia. Un copil care
e iubit acasã, vine la ºcoalã sã
primeascã învãþãturã, dar un copil care
acasã e neglijat, vine la ºcoalã sã fie
iubit, ascultat, înþeles.

Pãrinþii trebuie sã fie foarte atenþi
la creºterea ºi educarea copiilor, mai cu
seamã dupã ce aceºtia conºtientizeazã
tot mai mult ceea ce se întâmplã. Cãci,
de multe ori, prin comportamentul
pãrinþilor, copilaºii sunt smintiþi, sunt
tulburaþi, sunt dezorientaþi ºi în aceasta
situaþie „Cine va sminti pe unul dintre
aceºtia mici care cred în Mine, mai bine
i-ar fi lui sã i se atârne de gât o piatrã de
moarã ºi sã fie aruncat în adâncul mãrii”
(Matei 18, 6).

Cât de preþioasã este înaintea
Domnului puritatea copiilor! Ce vinã se
aruncã asupra celor ce murdãresc ºi
pervertesc nevinovãþia lor! Uneori, din
pricina lipsei de grijã faþã de creºterea
copiilor, aceºtia sunt lãsaþi sã cadã
pradã ispitelor ºi rãutãþilor prin
programele nocive ale televizorului,
prin programele de educaþie sexual, cã
deh! copilul trebuie sã ºtie lucruri fireºti,
fãrã sã se þinã seama de curiozitatea
copiilor dornici sã experimenteze ceea
ce  învaþã sau de decenþa ºi intimitatea
unor lucruri, prin distrugerea familiilor
în numele unui aºa zis interes superior
al copiilor.

De aceea, pentru a nu desfiinþa
copilãria, pentru a nu se pierde ºi ultima
fãrâmã de inocenþã, de puritate, pãrinþii
în primul rând, trebuie sã-ºi asume rolul
ºi sã fie în mod real salvatori de suflete.
De copii nu trebuie sã ne ocupãm prin
„delegaþie”, sub pretextul cã trebuie sã
muncim, sã avem o carierã. Nu trebuie
sã aºteptãm sã ne educe alþii proprii
copii, ci sã ne asumãm cu respon-
sabilitate rolul ºi rãspunderea de pãrinþi,
pentru cã acesta este un dar de la
Dumnezeu. Relaþia care este între
Hristos ºi noi, oamenii, ca ºi copii ai lui
Hristos, trebuie sã o avem ºi cu proprii
noºti copii.

Prof. Ancuþa Elena CHIRILÃ

Pãdurea cu dulciuri

Dragi copii acum vã spun
Un mic basm ºi-i foarte bun!
Pãdurea de marþipan,
Ascunde un bolovan.
Dar nu bolovan de piatrã:
Bolovan de ciocolatã!
Iarba-i jeleu colorat,
De copiii mici mâncat.
ªi cascada cea uriaºã
E din zeamã de cireaºã.
Norii din vatã de zahãr
Ar încãpea-ntr-un pahar!
Fluturaºi din gumã albã,
S-aºeazã pe-o floare dalbã.
Fluturaºi din gumã verde
Tu, din ochi nu i-ai mai pierde!

Dimitria ILIE, 3 mai 2014
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În celebra „enciclopedie liberã”,
online, wikipedia.org1 se precizeazã cã
„În România cele mai mari zãcãminte de
ozocheritã se aflã pe Valea Slãnicului cu
douã mine abandonate (Tudorache ºi
Piciorul Porcului) ºi pe Valea Doftenei
(Judeþul Bacãu). Informaþia este preluatã
dintr-o lucrare apãrutã în 1970,
„Tehnologia meseriei pentru sondor foraj-
extracþie”2.

Citind aceastã informaþie cu
siguranþã cã vã întrebaþi, ce este ºi la ce
foloseºte ozocherita? Conform Dicþio-
narului explicativ al limbii române  din
2009 ozocherita este  o „Cearã mineralã
alcãtuitã din hidrocarburi parafinice, de
culoare galbenã, galbenã-brunã, verzuie
sau negricioasã, cu miros aromatic ºi uºor
fuzibilã, folositã la fabricarea lumânãrilor,
a cerurilor etc.; cearã de pãmânt”. Dupã
Dicþionarul limbii româneºti (1939) scris
de August Scriban, „ozocherita este o
hidrocarburã fosforescentã (numitã ºi
parafinã naturalã, cearã de pãmânt sau
cearã fosilã), care provine din distilarea
naturalã a petrolului. [...] Se topeºte la
60° ºi se întrebuinþeazã la facerea
lumânãrilor de parafinã”.

Ozocherita se gãseºte în pãmânt sub
formã de filoane sau de cuiburi. Conþine
aproximativ 85% dioxid de carbon, circa
14% oxigen, parafinã, uleiuri minerale,
rãºini ºi alte substanþe. Este solubilã în
benzinã, terebentinã, kerosen. Are mare
capacitate caloricã ºi conductibilitate
termicã redusã. În þarã se mai gãseºte la
Câmpina (Judeþul Prahova), Cetea
(Teius)3 ºi Cricãu (Judeþul Alba). În restul
Europei s-a gãsit în Carpaþii ucrainieni,
Galiþia ºi Caucaz.

Ozocherita, numitã ºi ceara sau
lacrimile munþilor, se poate folosi la
prepararea unor diverse alifii, dar ºi ca
agent termic. În practica medicalã, se
utilizeazã ozocherita deshidratatã
standard. Se aplicã pe piele, cãldura
transmiþându-se lent spre straturile
inferioare ale dermei. Chiar ºi la
temperaturi mai ridicate, nu provoacã
arsuri. Ozocherita se foloseºte în
tratarea dermatozelor însoþite de
infiltrare, lichefiere ºi hipercheratozã.
E un tratament cu efect curativ

Ozocherita de pe valea Slãnicului
puternic, cost redus ºi uºor de
administrat.

Datoritã conductibilitãþii termice mai
reduse ºi capacitãþii calorice ridicate
(capacitatea de menþinere a cãldurii este
de aproape douã ori mai mare decât a
parafinei), ozocherita este utilizatã în
fizioterapie fiind mai eficientã decât
nisipul, turba sau parafina. Ozocherita a
fost descoperitã pentru prima datã în
România4 de cãtre dr. Mayer în 1833 în
Valea Slãnicului, în locul numit „valea lui
Tudorache”. Tudorache este un pârâu
afluent al râului Slãnic în perimetrul
satului Cerdac.

Într-un studiu agricol ºi economic al
judeþului Bacãu publicat în 18895 se
preciza cã ozocherita „este o producere
a judeþului Bacãu care meritã studiu ºi
interes”6. Încã de pe la începutul
secolului al XIX-lea au existat încercãri
de a extrage ozocheritã în satul Pãcuri,
reluate spre sfârºitul veacului, iar în cel
urmãtor, la Pãcuri (1911), prin Rubi
Waiberg. În 1876, un anume domn Colar
obþine autorizaþie din partea Ministerului
de finanþe pentru a încerca exploatarea
ozocheritei din locul numit „Valea lui
Tudorache”, situatã pe valea Slãnicului
în zona satului Cerdac7. S-au sãpat puþuri
de 12 m adâncime, dar rezultatele nu au
fost satisfãcãtoare, aºa cã forajele au

fost abandonate pentru o perioadã.
Ozocherita din Valea lui Tudorache se
afla cuprinsã între un strat de argilã de
culoare neagrã cu miros de petrol,
„alternând cu pãturi de marne compacte
ºi intercalaþiuni de gresii silicioase destul
de tari”. Grosimea vinei de ozocheritã
era foarte micã (între 5 mm si 1 cm). Cu
toate acestea este consemnat cã în 1877
din Valea lui Tudorache s-au exploatat
cca 4 tone de ozocheritã, iar banii cheltuiþi
de dl. Colar pentru lucrãri pe pârâul
Cerariei au fost estimaþi la 30.000 lei8.
Straturi mai groase (10 cm) s-au gãsit la
Moineºti ºi Solonþ, unde doar dintr-o

galerie „dnu Theiler a scos 3000 kg”.
Prin 1884 tot în Valea lui Tudorache îºi
încearcã norocul inginerul german
Engels9, iar la începutul secolului XX
târgocneanul Vasile Popa. Exploatarea
lui Engels, care consta în douã mici galerii,
a fost opritã în urma unor „dificultãþi de
naturã legalã”10.

Universul Literar din 5(17) iunie
1895 consemneazã faptul cã pe când se
sãpa la fundaþia unui pod de la kilometru
4,6 pe linia de cale feratã Tg Ocna-
Moineºti s-a dat peste un strat subþire de
ozocheritã „de o foarte frumoasã
calitate”11. Vizitând zona, dr. Istrati
consemna: „În toamna anului
1896 am vizitat acest filon, care
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se ridicã în sus aproape vertical
printr-o crãpãturã fãcutã în
rocele înclinate, ce constituie

dealul din aceastã regiune. La vreo 200
m spre sud de acest filon se aflã o falie ºi
acolo mai multe puþuri de petrol. Ozokerita
din aceasta regiune (…) diferã cu totul
de acele gãsite în alte regiuni.  Cãtre finele
anului 1896 s-a gãsit un strat gros cam
de 0,25 m în un puþ adânc numai de câþiva
metri, în aceeaºi localitate, dincolo de
tunel”12.

În 1897, dr. Constantin I. Istrati13

publicã în Buletinul Societãþii de ªtiinþe
un material despre „Ozokeritã (céra de
Moldova) din România”14 în care face
un istoric al descoperirii ozokeritei în
România, dar ºi al caracteristicilor fizice
ale varietãþilor identificate. „Pentru noi
chestiunea este cu atât mai importantã
cu cât aceastã substanþã a fost gãsitã
pentru întâia oarã, în partea de nord a þãrii
(Moldova, districtul Bacãu, valea
Slãnicului, mai sus de Cerdac, 10 km de
la Tg. Ocnei spre Slãnic, localitatea
numitã Valea lui Tudorache)”15.
Constantin Istrati precizeazã cã pânã în
1897 s-au gãsit trei „speþe mineralogice”
de ozocheritã: „ozokerita (dr. Meyer ºi
Glocker) cu varietatea sa Zietrisika, gãsite
în Moldova la 1833 ºi 1836; Rumanita (O.
Helm) cunoscutã de timpi imemoriali în
þarã; Sylvanita (Müller v. Reichenstein)
gãsitã în Transilvania la Offenbanya”.

Localnicii cunoºteau de mult aceastã
cearã de pãmânt pe care o utilizau pentru
confecþionatul luminãrilor ºi o ardeau la
lãmpi. La congresul naturaliºtilor ºi
medicilor din 1833 de la Breslau, dr. Edler
de Meyer a þinut o prelegere despre „un
fosil descoperit din întâmplare, în Moldova
la Slãnicul din districtul Bacãu într-o
îmbucãturã a Carpaþilor ºi care se
întrebuinþa încã de mult ca material pentru
lampe ºi lumânãri. Aceasta se gãseºte în
apropiere de mase salifere întinse, de
depozite de cãrbuni ºi de izvoare minerale
sub o pãturã de nisip, adânc de la
suprafaþã, aproximativ 8 pânã la 9 picioare
la început în poziþie orizontalã, în prezent
numai în formã de cuiburi ºi mai adânc”.16

Pentru exemplificare, dr. de Meyer
a aprins în plenul congresului o luminare
confecþionatã din aceastã cearã.
Profesorul Glocker a propus ca
denumirea acestui „fosil” sã fie ozokerit
(însemnând în limba greacã, cearã

mirositoare) sau „ceara de pãmânt” ori
„ceara de munte”. S-au luat eºantioane
din aceastã „substanþã curiosã” ºi s-au
analizat, rezultatele publicându-se în
revistele de specialitate ale vremii. Un
eºantion de ozokeritã provenind din dealul
Pietricica, tot din Moldova,  ajunge în
1836 la naturalistul francez  Al.
Brongniart, care încurcãa P cu Z ºi apare
ca loc de recoltare Zietrisika, iar
mineralogul Dana denumeºte aceastã
varietate Zietrisikite. De aici erorile s-
au perpetuat ºi în curând în loc de
Moldavia, apare Moravia în unele
materiale care prezentau noul mineral.

Dr. Istrati a vizitat exploatarea de
ozocheritã de la Solonþ ºi consemna cã
aceasta producea aproximativ 800 kg pe
sãptãmânã17. „Ea era primitiv instalatã,
constând dintr-un puþ îngrãdit, la o
adâncime cam de 80 m, în fundul cãruia
se începuse o micã galerie. Pentru a se
scoborâ cineva trebuia sã se pue cãlare
pe un bãþ ºi sã fie lãsat în jos cu ajutorul
unei frânghii cu scripete. Am  vizitat acest
puþ în 1890 ºi am gãsit în fundul sãu un
strat aproape vertical, într-o rocã durã,
de nisip, care scoasã la aer se mãcina
cu uºurinþã ºi în care ozokerita forma un
filon de o grosime maximã de 0,24 m
dar foarte lat”18.

Dupã 1909, mai mulþi întreprinzãtori
(„Manoliu & Davidescu”, Henry
Watchins, Rubi Waiberg din Bucureºti
ºi câþiva din zonele Ploieºti ºi Bucovina)
solicitã primãriei Tg Ocna concesionarea
unor terenuri din Gura Slãnicului, Pãcuri
ºi Mosoare pentru a extrage petrol ºi
ozocheritã.

În 1911 un celebru geolog englez W.
Galloway se afla la Tg. Ocna pentru a
face o expertizã la minele de ozocheritã
de lângã Slãnic. Dupã un minuþios studiu,
se arãta în gazeta arãdeanã Tribuna,
„profesorul Galloway a gãsit un nou
anticlinal al stratificaþiei oligocenice
constatând cu multã exactitate
zãcãmintele de ozocheritã. Acest lucru
prezintã o deosebitã importanþã pentru
industria noastrã minierã”.19

Dupã 1924, cantitãþile mici de
ozocheritã extrase au dus la abandonarea
acestor exploatãri. Astãzi, ozocherita
utilizatã în fizioterapie este importatã,
nimeni nu mai este interesat de
zãcãmintele de ozocheritã existente pe
Valea Slãnicului ºi care probabil cã la

1 https://ro.wikipedia.org/wiki/
Ozocherit%C4%83#cite_note-:0-3
2 Consuela Dogaru, C. Beca, Gheorghe
Horhoianu, M. Olãnescu, C. Tudorache,
Tehnologia meseriei pentru sondor foraj-extracþie,
Editura didacticã ºi pedagogicã, 1970.
3 Revista economicã, an XI, nr. 35/29.08.1909,
Sibiu, p. 367.
4 G.G. Longinescu-Petru Poni, în Natura,
revista pentru rãspândirea ºtiinþei, an 15, nr. 2/
15 mai 1926 p. 2.
5 Radianu, S.P., Judeþul Bacãu. Studiu agricol
ºi economic, Tipografia Românul, Vintilã
C.A.Rosetti, Bucureºti, 1889.
6 Ibidem p. 213.
7 Iulia Vãcãraºu, Valea Trotuºului, Editura
Sport Turism, Bucureºti 1980, p. 59.
8 Radianu S.P., op.cit, p. 214.
9 ISTRATI, C., Despre ozokeritã (céra de
Moldova) din România / de l’ozockérite (cire de
moldavie) de Roumanie, Buletinul Societãþii de
ªtiinþe din Bucureºti-România / Bulletin De La
Société Des Sciences De Bucarest-Roumanie, vol.
6, no. 1, 1897, pp. 60–92. JSTOR, JSTOR,
www.jstor.org/stable/43770895, p. 76.
10 Ibidem.
11 Universul Literar, an XIII, nr. 23/5(17) iunie
1895, p. 3.
12 Istrati C. op. cit. p. 78.
13 Constantin I. Istrati (n. 7 septembrie 1850,
Roman; d. 17 ianuarie 1918, Paris) a fost un
academician român, chimist, medic, membru
titular (1899) ºi preºedinte al Academiei Române
în perioada 1913 - 1916. Constantin I. Istrati a
devenit doctor în medicinã  la Bucureºti în 1877
ºi a fost colaborator al lui Carol Davila, pe care îl
suplinea uneori la cursul de chimie medicalã. În
1885, Constantin I. Istrati a obþinut ºi doctoratul
în chimie, la Paris, dupã 3 ani de cercetãri îndrumate
de profesorii Adolphe Würtz ºi Charles Friedel.
Prin decretul nr. 2029 din 20 septembrie 1883,
dr. Constantin Istrati a fost numit profesor de
fizicã la ªcoala de Poduri ºi ªosele din Bucureºti,
în locul lui Emanoil Bacaloglu, care demisionase.
La 1 aprilie 1889, profesorul Constantin I. Istrati
a fost ales membru corespondent al Academiei
Române. A întemeiat ºcoala de chimie organicã de
la Universitatea din Bucureºti, unde era profesor.
A fost membru de onoare al mai multor societãþi
ºtiinþifice strãine. A fãcut cercetãri asupra
bogãþiilor naturale ale României (sare, petrol,
chihlimbar, ozocheritã, etc.).
14 Istrati, C., op.cit., p. 60-92.
15 Ibidem, p. 60.
16 Ibidem, p. 62.
17 Ibidem, p. 76.
18 Ibidem.
19 Tribuna, an XV, nr.160, 23 iulie (5 august)
1911, Arad, p. 8.

nivelul tehnologiei actuale ar fi mult mai
uºor de gãsit ºi exploatat.

Ing. Dorel BÃLÃIÞÃ



18 NrNrNrNrNr. 1. 1. 1. 1. 14 / 20 iulie 204 / 20 iulie 204 / 20 iulie 204 / 20 iulie 204 / 20 iulie 201111199999

Conºtiinþa – un  atribut al fiinþei
umane pe care unii preferã sã o ignore,
alþii preferã sã o numeascã eticã moralã,
iar eu prefer sã o numesc vocea îngerului
nostru pãzitor. Indiferent  cum vrem sã îi
spunem, ea se referã la acelaºi lucru.
Ea ne spune atunci când greºim cã nu
procedãm cum trebuie, însã uneori fie ne
prefacem cã nu o auzim sau fie nu vrem
sã îi ascultãm sfaturile, din pricina
egoismul nostru.

Vocea îngerului pãzitor se face
auzitã sufletului nostru mai ales în timpul
Sfintei Liturghii. De multe ori se întâmplã
ca atunci când ascultãm cu luare aminte
Sfânta Liturghie sã ne dãm seama cã am
nedreptãþit pe cineva ºi  nu ne-am dat
seama pânã atunci, cã am fost prea
severi, cã am judecat, cã ar fi trebuit sã
procedam altfel în unele situaþii dacã am
fi avut rãbdare ºi dragoste mai multã faþã
de aproapele. De aceea, chiar dacã nu
dãm prea mare însemnãtate unor
asemenea evenimente, totuºi în interiorul
nostru ne simþim mâhniþi ºi împo-
vãraþi, pentru cã deºi noi nu vrem ºi nu
ne place sã recunoaºtem,  în sufletul
nostru ºtim cã am sãvârºit un pãcat ºi l-am
mâhnit pe Bunul nostru Mântuitor. Dar
cum Mântuitorul nu doreºte moartea
pãcãtosului, ci sã se întoarcã ºi „sã fie
viu” (Iezechiel, 33, 11), El oferã ºansa de
ne îndrepta ºi de a nu mai sãvârºi
aceeaºi greºealã,  pentru cã dacã sufletul
se mâhneºte când pãcãtuim din neºtiinþã,
cu lipsa de intenþie,  cu atât mai mult se
va mâhni, când repetãm aceeaºi
greºealã,  dar de aceastã datã voit.

 Uneori, Dumnezeu rânduieºte în
aºa încât la sfârºitul slujbei preotul sã
rosteascã la predicã unele fraze sau
cuvinte de mare însemnãtate care
întãresc spusele vocii interioare, dar ºi
care te fac sã te întrebi dacã acel cuvânt
este scris special pentru tine. Rãmâne
la aprecierea noastrã dacã vom da
ascultare mesajului pe care Dumnezeu
vrea sã ni-l transmitã prin slujitorii lui.

Ne întrebãm de multe ori
melancolici,  cum de era lumea aºa de
bunã pe vremea bãtrânilor noºtri, cum de
pânã ºi vremea se arãta mai prielnicã
decât astãzi,  cum de nu erau atâtea
nenorociri ºi necazuri ºi câte altele? Oare
chiar nu ºtim sau nu vrem sã recunoaºtem
din comoditate?  Oare dacã ne uitãm pe
o fotografie veche, fãcutã într-o zi de

Îngerul pãzitor

sãrbãtoare, câtã lume am vedea la
bisericã faþã de acum? Lumea era atunci
mai cu fricã de Dumnezeu,  cu iubire mai
multã faþã de aproapele,  cu supunere ºi
ascultare faþã de îngerul pãzitor. Câþi
dintre noi ne mai învãþãm copiii cã fiecare
om are un înger pãzitor? Îl alungãm pe
Dumnezeu din vieþile noastre, din ºcoli, 
din instituþii, de pe strãzi, dar totuºi ne
întrebãm de ce nu ne-a ajutat când am
avut nevoie, de ce nu a evitat nenorocirea?
Dar cum ne-ar putea ajuta când El nu
era acolo fiindcã noi l-am alungat? Cum
ne-ar putea ajuta când noi nu îi oferim
nici douã ore pe sãptãmânã pentru a lua
binecuvântarea Lui prin slujitorii preoþeºti?

Aceste lucruri mã fac sã cred cã
am fi niºte oameni mult mai buni ºi am
proceda cu mult mai multã dragoste de
aproapele, dacã în fiecare zi am lua parte
la Sfânta Liturghie, însã de cele mai multe
ori, acest lucru nu este posibil decât în
apropierea mãnãstirilor. Însã ceea ce
putem face noi, ca buni creºtini, este sã
purtãm în suflet Sfânta Liturghie în toate
zilele sãptãmânii, iar în cea de a ºaptea
zi sã venim la bisericã, astfel oferindu-i
hranã sufletului ºi dându-i o ºansã
îngerului pãzitor de a vorbi ºi spre a ne
îndruma la cele bune. Cãci ce frumos
spunea Sf. Ioan Hrisostom: „Duhul Sfânt
sãvârºeºte toate în Liturghie
împrumutând limba ºi mâna preotului”.
Deci când venim la bisericã, ajungem la
Însãºi Împãrãþia lui Dumnezeu, dar trebuie
sã avem ochi cu care sã vedem ºi urechi
cu care sã auzim, sã ascultãm, sã
înþelegem.

Ana Maria SOLOMON

Iubitã mamã
Tu m-ai adus pe lume, mamã,
Cu mulþi ani înainte, mai demult.
ªi în dureri ºi bucurii, de bunã seamã,
Cu dragoste, în braþe, m-ai þinut.
Eu îþi simþeam cãldura, mamã,
De noua lume nu-mi era teamã.

Din seva ta am fost hrãnitã,
Cu dragoste, pruncia mi-ai vegheat,
Apoi copilãria fericitã
Cu multã grijã tu m-ai apãrat
Mereu ai fost în preajma mea, iubitã mamã,
De aceea n-am avut de nimeni teamã.

Mi-ai arãtat cum sã pornesc în viaþã,
Mi-ai explicat ce-i bine ºi ce-i rãu,
Am respectat mereu a ta povaþã,
ªi-am înþeles ce-i dragostea de Dumnezeu.
Eu pentru toate-þi mulþumesc, iubitã mamã,
Cu tine-alãturi, n-am avut de nimeni teamã.

ªi anii au trecut rapid, în zbor,
Iar tu cu gândul împãcat,
Încet, încet, uºor, uºor,
Cãlãtoria pe pãmânt þi-ai încheiat.
Am plâns, cã te pierdeam, iubitã mamã,
Dar tu mi-ai spus, încet, sã nu am teamã.

Acum, la vârsta mea înaintatã,
Eu îmi duc crucea; e destinul meu,
Þi-aduc recunoºtinþã încã o datã,
Rugându-mã la Bunul Dumnezeu
Sã-nchei pelerinajul fãrã teamã,
Sã te-ntâlnesc acolo sus, iubitã mamã!

Ana CIUCHI
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Recent, auzind despre un
curs predat la facultatea de
 litere, numit „Scriere

Creatoare”, în mintea mea a încolþit o
idee: oare nu e orice scriere creatoare?
Evident, cursul se referã, cel mai
probabil, la înrâurirea slovelor spre a
crea lumi, personaje ºi destine, ceea
ce face denumirea cursului una
inspiratã, dacã prin „a crea” ne referim
doar la personaje ºi lumi. Dar dacã
extrapolãm ºi permitem acestui verb
sã desemneze orice tip de creaþie?
Atunci „scriere creatoare” devine o
structurã pleonasticã, pentru cã orice
slovã aºternutã pe hârtie creeazã ceva.

Omul de ºtiinþã care îºi petrece
zilele cercetând, iar nopþile aºternând,
obosit, pe hârtie rezultatele cercetãrilor,
oare nu creeazã nimic? În sensul
tradiþional, nu. El consemneazã
descoperiri despre ceva mai înainte
creat, dar prin rândurile sale, el creeazã
progres. Rezultatul scrierii lui creatoare
nu se gãseºte în lumea din spatele
literelor, precum personajele din
romane, ci în lumea realã, manifestate
prin punerea în practicã a descope-
ririlor sale. Atunci când descoperirea
sa ºtiinþificã va fi ajutat omenirea sã
treacã într-o nouã erã, el va putea fi
numit creatorul noii ere ºtiinþifice, iar
scrierile lui, deºi lipsite de lumi sau
personaje, scrieri creatoare. Filosoful
care îºi aºterne pe hârtie regulile
sistemului sãu filosofic, nu creeazã, în
sensul tradiþional, nimic. El explicã
realitatea prin filtrul gândirii sale,
sistemul lui este o lentilã pusã în faþa
ochilor cititorilor sãi, care dã o altã
nuanþã unor realitãþi deja existente.
Dar dacã privim problema mai adânc,
el creeazã un mod de gândire. Când
urmãtoarea generaþie va citi scrierile
sale ºi va acþiona pe baza sistemului
sãu de gândire spre modelarea
societãþii, el va fi creat o cãrare pentru
o generaþie ºi va putea fi numit creator
al schimbãrii.

Dar nu mereu descoperirile
ºtiinþifice conduc la progres ºi sistemele
filosofice la schimbãri benefice. Un
fizician poate studia îmbunãtãþirea
armelor atomice, iar un filosof poate
insufla tinerelor generaþii urã,

Creatori
deznãdejde sau intoleranþã ºi atunci
scrierile lor vor fi creatoare de
distrugere. Sã luãm exemplul nefericit
al jurnaliºtilor care, în goana lor dupã
succes, scriu despre scandaluri, crime,
accidente. Ei devin creatori de
deznãdejde, scrierile lor sunt izvor de
neliniºti ºi tristeþi. Sã mai vorbim de cei
care, în lipsã de orori pe care sã le
exploateze, inventeazã? Acestora li se
adaugã „meritul” de a fi creatorii unei
societãþi dezinformate. „Scriitorul”
care, îngropat în mizerie sufleteascã,
în dezmãþ ºi dezordine, simte nevoia sã
îºi exteriorizeze starea sufleteascã prin
scrieri pornografice, prin pagini întregi
pline de cuvinte, dar goale de sensuri,
devine creator de instrumente ale
tentaþiei, iar scrierile lui sunt scrieri
creatoare de pãcate.

Am pornit de la gândurile
îmbucurãtoare despre cercetãtori care
lucreazã spre folosul omenirii ºi filosofi
care modeleazã generaþii de tineri buni
ºi responsabili ºi am coborât spre
jurnaliºti care dezinformeazã ºi oameni
care nu se dau în lãturi de la a aºterne
pãcate pe foi pentru a arãta cã orice
scriere este creatoare, dar nu orice
lucru creat de o scriere este bun. Omul
cu darul slovei trebuie sã îºi asume
faptul cã scrierile sale vor insufla
anumite idei celor ce le citesc ºi cã ei
sunt, indirect, creatorii acþiunilor
întreprinse de cititori în consecinþã. De
ce unii scriu lucruri frumoase, iar alþii
expun urâþenii? Pentru cã fiecare
imprimã rândurilor scrise culoarea
sufletului sãu. Greu i-ar fi unui om cu
suflet curat sã scrie minciuni sau lucruri
de ruºine; greu i-ar fi ºi unui om cu
suflet negru sã scrie ceva frumos ºi
înãlþãtor. Dumnezeu Însuºi, când l-a
creat pe om, l-a creat din iubire ºi ca
urmare, omul a fost la început bun ºi
frumos. Deºi toate Îi sunt cu putinþã,
îndrãznesc sã spun cã I-ar fi fost greu
lui Dumnezeu sã creeze ceva urât ºi
rãu. De aceea, fãrã sã îºi cureþe inima,
jurnalistul corupt nu va publica articole
constructive, omul scufundat în
imoralitãþi nu va scrie romane despre

valori morale ºi omul de ºtiinþã lipsit de
scrupule nu va înceta sã publice despre
noi moduri de a face genocid. Dacã
într-o persoanã, însã, a rãmas o
firmiturã de omenie, gândul cã scrierile
sale pot deveni o treaptã pe care
omenirea coboarã spre iad, ar putea
crea o vibraþie, care, devenind
cutremur sã dãrâme turnurile de
imoralitate din sufletul sãu ºi sã îi
cureþe, astfel, viitoarele scrieri.
Acestea sunt lucrurile cu care viitorul
scriitor al generaþiei mele ar trebui pus
faþã în faþã. Înainte de i se ºlefui
abilitãþile de creator ºi de i se oferi
instrumentele cu care sã creeze, ar
trebui sã i se insufle responsabilitatea
creaþiei sale. Oare nu s-ar îmbunãtãþii
calitatea literaturii contemporane de
orice tip, dacã în facultãþi s-ar introduce
un curs menit sã trezeascã în studenþi
conºtiinþa puterii asupra societãþii pe
care le-o dã abilitatea de a scrie? Eu l-aº
numi „Curs de scriere creatoare”.

Vasile ILIE, 16 martie 2019

Decembrie
Copacii lumii
se reîntâlnesc în fiecare toamnã
cu palme lemnoase, rugãtoare,
spre cer.
Iarna se grãbeºte sã le-acopere cu
ger ºi ninsori
desfrunzirea ca un acord scuturat
din clape de Bach.
Sub promoroacã-amorþirea
aduce-a durere forjatã în fier.
Ninsoarea-nduioºeazã vãzduhul
cu-ngândurate pleoape de fulgi.
Cu soarele verii topit în artere
am presimþire de muguri
ºi zare de verde sunând alb
clopoþei de candori.
Pânã la geamul tãiat în lumina
rãbdãrii
pe frunte duc aur de lunã.
Iar gerul scrâºneºte pierdut înapoi,
muºcând cu-nstelãri
pâslarii cu tocuri de gumã.

Valeriu Filimon,
Tãrâmuri imaginare – Poezii,

Edit. Paco, Bucureºti, 2001, pag. 28
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Bate clopotul dang, dang!
Cu ecou prelung spre stele,

Nerostite se înalþã
Toate gândurile mele.

S-a întâmplat astã toamnã, la
câteva zile dupã începutul postului
Crãciunului, în ajunul sãrbãtorii „Intrarea
Maicii Domnului în bisericã” când, printr-o
întâmplare neaºteptatã, am ajuns
împreunã cu Pamfil acasã, pe valea
Slãnicului, în satul meu neuitat. Cred cã
aºa a vrut Dumnezeu!  Participând la
masa de pomenire a morþilor, în Casa
praznicalã din curtea bisericii „Sf.
Gheorghe”, în seara de Ovidenie, am
înþeles cã, în satul Cerdac, colectivitatea
sãteascã îºi comemoreazã pe cei
plecaþi dincolo, ca ºi pe vremea când
noi eram copii, iar pãrinþii noºtri se
îngrijeau de toate acestea.

În acest sat frumos, cu oameni
harnici, buni ºi cuminþi, lumea creºtinã
ortodoxã, aºa cum am cunoscut-o în
vremurile de demult ºi cum continuã ºi
astãzi, pãstreazã vie amintirea celor care
au fost înaintaºii lor ºi duce mai departe
un cult al moºilor ºi strãmoºilor îndãtinat
prin practicarea unor obiceiuri apucate de
la ei. Ei cred în legãtura spiritualã cu cei
plecaþi, iar acest complex de meditaþii ºi
reflecþii asupra trecerii pe celãlalt tãrâm
nevãzut, de facturã religioasã popularã,
s-a transmis de-a lungul existenþei
noastre pe pãmânt.

Ei cred cã morþii, dupã plecarea lor
din aceastã lume, devin niºte duhuri care
se intereseazã de soarta celor rãmaºi, mai
departe pe pãmânt, aºa cum spun
versurile dintr-un epitaf de pe o cruce din
celebrul Cimitir vesel din Sãpânþa: „Eu de-
acasã am plecat / ªi trei copii am lãsat /
Ion, Toader ºi Ileanã / ªi femeia grav
bolnavã”  (Pamfil Bilþiu, Ion Stan Pãtraº ºi
zestrea sa artisticã, Baia Mare, Editura
Ethnologica, 2008). Se mai crede în popor
cã „peste pragul ferestrei, prin chenarul
acesteia nu circulã decât sufletele
înaintaºilor pieriþi, când se bucurã de
ofrandele primite. Oamenii nu trec acest
prag decât cu privirile.” (Virgil Vasilescu,
Spaþiul sfânt al casei noastre, în Semnele
pãmântului – culturã ºi civilizaþie carpatinã,
Bucureºti, Editura Arhetip-RS, 1996). Se
mai crede cã sufletele oamenilor pãrãsesc
trupul în timpul morþii, pleacã în lumea
cealaltã nepãmânteanã, de unde revin

„MOªII” ªI ALTE PRAZNICE DE PESTE AN
PE VALEA SLÃNICULUI, ÎN SATUL CERDAC

periodic în lumea celor vii. De aceea
credinþa în duhuri este strâns legatã de
cultul strãmoºilor.

Îmi amintesc bine de vremea când,
fiind destul de mãriºoarã, mergeam cu
tata la arat. Eu purtam vãcuþele de
frânghie, pe brazdã, iar el þinea de
coarnele plugului. Ne odihneam din când
în când ºi priveam peste arãtura deja
fãcutã. ªi-mi plãcea mult sã privesc
pãmântul proaspãt întors. Tãticu’
Constantin îmi spunea atunci „Duhul
pãmântului râde. Se bucurã”. Adicã se
bucura de reînvierea naturii, de un nou
început întru rodnicia pãmântului ºi
bunãstarea celor vii. Acela era un duh
benefic, protector ºi-i îmbrãþiºa ºi pe
morþii noºtri. Peste ani ºi ani, am înþeles,
ascultându-l pe Pamfil, cã „morþii sunt
consideraþi sãmânþã cu puteri nutritoare
ºi crescãtoare”, între lumea celor vii ºi a
celor dispãruþi creându-se mereu o punte
de legãturã spiritualã.

Comemorarea morþilor þine în bunã
parte de calendarul creºtin, în zilele care
preced, mai ales, sãrbãtorile mari din
cele patru anotimpuri ale anului, iar ziua
cea mai potrivitã pentru ofrandele date
pomanã pentru sufletele celor duºi este
ziua de sâmbãtã. În fiecare zi poþi da de
pomanã, dar cea mai bine primitã de
Dumnezeu este cea fãcutã sâmbãta,
fiind consideratã ziua morþilor. Pomana
este pregãtitã de obicei din mâncãruri,
bãuturã, în vasele procurate pentru
acestea, sau chiar îmbrãcãminte, într-
un cadru ritual religios, de cãtre urmaºi.

Aceste ritualuri de comemorare a
morþilor sunt foarte bine pãstrate ºi astãzi
pe valea Slãnicului, în satul în care am
crescut. În acea vreme aºteptam cu
mare nerãbdare zilele „Moºilor” pentru
cã începusem a înþelege ceea ce
înseamnã pentru sufletele celor care deja
plecaserã din familia noastrã dincolo.
Iubeam amintirea lor ºi credeam cã se
bucurã cã primeam moºi pentru
sufletele lor.

Potrivit opiniei lui Simion Florea
Marian, cã „pe lângã pomenirile ºi jertfele
ce se fac ºi se aduc pentru cei de
curând repauzaþi, mai existã la români
încã ºi un altfel de pomenire ºi jertfã,
care se face ºi se aduce în unele zile
anumite de peste an, ºi nu numai pentru
cei repauzaþi curând, ci fãrã deosebire
pentru toþi morþii din familie.

Aceastã pomenire ºi jertfã, care
constã mai cu seamã întru trimiterea de
bucate ºi bãuturi, precum ºi a unor
obiecte menite pentru mâncare ºi de
bãut apã, pe la vecini, pe la neamuri ºi
mai ales copiilor sãrmani de sufletul
morþilor se numeºte pretutindeni, în toate
þãrile locuite de români, „Moºi”. (Simion
Florea Marian, Sãrbãtorile la români, vol.
I, Bucureºti, Editura Fundaþiei Culturale
Române, 1994).

Rânduialã creºtinã, la noi în sat,
începe cu „Moºii de iarnã”. Aceastã zi
de pomenire nu are o datã fixã, ea fiind
stabilitã în calendar în acord cu Paºtile,
dar ºtim cã întotdeauna este în sâmbãta
de dinaintea lãsatului de sec de carne,
adicã înainte de sãptãmâna albã.
Cândva la „moºii de iarnã” mamele ºi
bunicile noastre pregãteau ofrande
pentru sufletele morþilor din mâncãruri
specifice sezonului rece, adicã cu carne,
sarmale, rãcituri, ºi ce mai puteau, pe
care le puneau în strãchini de lut
smãlþuite, farfurii sau talgere, cu lingurã
de lemn, pâine ºi plãcintã sau cozonac,
numai sã fie ceva dulce. Alãturi erau
ulcelele de lut, cãni sau altfel de oluri în
care era bãutura: apã, vin.

Acasã, mama noastrã Ileana ºi
mama bunã „Gavriloaia” fãceau mai
totdeauna ºi tãieþei de casã cu lapte, din
care primeam, mai întâi, noi de pomanã.
La toate acestea frumos aranjate se
punea câte o lumânare, apoi se tãmâiau,
timp în care se spuneau rugãciuni, de
obicei „Tatãl nostru”. Numai dupã ce era
încheiat acest ritual, erau „moºii” luaþi într-
o coºarcã grozãºteancã, cu câte un
prosop sau o batistã mai mare, ºi
mergeam  cu pomenile pe la vecini,
rudenii mai apropiate de casã ºi pe la
familii cu copii. Când se da pomana, se
aºezau vasele pe pãmânt, pe pânzãturã,
se aprindea lumânarea ºi se spunea: „Pe
lumea asta sã fie al tãu, pe lumea cealaltã
pentru sufletul lui tata moºu Gheorghe”,
iar cine primea zicea „Dumnezeu sã
primeascã” ºi „Bodaproste”. Astãzi în
sâmbãta moºilor de iarnã lumea merge
ºi la bisericã cu ofrande, iar preotul face
o citire a pomelnicelor cu toþi morþii,
sfinþeºte mâncarea ºi bãutura, dupã care
se împart la oamenii prezenþi la ritual.

Sâmbetele morþilor din
Postul mare se încadreazã în
calendarul pregãtirilor creºti-
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neºti pentru marele eveniment
religios „Învierea Domnului
Iisus Hristos”. Ultima sâmbãtã

a morþilor „Sâmbãta lui Lazãr” este ºi
încheierea postului Paºtilor, fiind în ajunul
Floriilor. Aceste pomeniri se fac
întotdeauna la bisericã, cu slujirea ºi
sfinþirea jertfelor ºi pomenirea tuturor
morþilor.

„Mucenicii” au o datã fixã în
calendarul creºtin ortodox, 9 martie, fiind
consideraþi în popor ca „Moºii de
primãvarã”, comemorând astfel
amintirea celor 40 (44) de sfinþi din
Sevastia, soldaþi omorâþi pentru credinþa
lor. Mucenicii sau sfinþiºorii sunt niºte
forme din aluat modelate în spiralã,
rotunde, de formã umanã. La noi în sat,
ca mai în toatã Moldova, aceºtia sunt
fãcuþi sub formã de opt, care dupã ce-i
scoþi din cuptor îi treci prin miere de
albine ºi-i încarci bine cu miez de nucã
mãcinat. Fiecare familie face mai mulþi
sfinþiºori, din care duce la bisericã, sã
fie slujiþi ºi daþi de pomanã, dar o parte
se dau acasã la cei din familie. Bãrbaþii
obiºnuiesc sã spunã cã beau 40 de
pahare cu vin la Mucenici. Aºa zicea ºi
tãticu’.

„Paºtile” este o sãrbãtoare a
luminii, întreaga naturã trãieºte învierea
ºi reînvierea. „Hristos a înviat” este
rostirea pe buzele tuturor oamenilor. Se
bucurã cu toþii împreunã, dar chiar în
bucuria lor cea mare nu-i uitã pe cei
plecaþi în lumea umbrelor.

În partea Moldovei, pe valea
Slãnicului, se pãstreazã obiceiul de a
merge la morminte a doua zi de Paºti,
la Cerdac, ºi a treia zi la cimitirul din
Slãnic. Noi zicem „Scoatem la capu’
morþilor de Paºti”. Se pregãtesc tãvi sau
alte platouri cu pascã, cozonac, ouã
roºii, bãutura, care se aºeazã pe
pãmânt, lângã cruce. Se aprind lumânãri
care ard pe mormintele îngrijite ºi cu
multe flori de primãvarã înflorite. Zici cã
eºti în rai. Toatã lumea este prezentã în
cimitir, nu numai ortodocºi, ci ºi catolici,
rude venite mai de departe. Este o
întâlnire de reculegere lângã morminte,
o comuniune spiritualã între cei vii ºi cei
morþi, dar ºi de bucuria revederii unor
prieteni sau rude. Dupã slujbã, vine
preotul Ilie Cãtãlin singur sau însoþit de
pr. Ilie Mircea, tatãl, ºi pr. Ilie Valentin,
fratele. În cimitir, se trece pe la morminte,
se citeºte pomelnicul, se stropesc, cu
vin sfinþit, toate mormintele. De la
începutul pânã la încheierea ritualului,
clopotele bat neîntrerupt. Apoi bucatele
sfinþite se împart la copii, oameni bãtrâni,
nevoiaºi, neamuri. Mai ales la partea

bãrbãteascã se dã câte un pahar de vin.
Numele celor pentru care dai sunt rostite
înainte de a da de pomanã.

La Ispas, la ºase sãptãmâni de la
Paºti, se face la bisericã, în casa
praznicalã, o masã de pomenire a eroilor,
soldaþii pieriþi în rãzboaie, dar ºi pentru
toþi morþii. Atunci se aduc ofrande, pascã
cozonac, prãjituri, ouã vopsite, roºii ºi
albastru sineliu, simbolizând „Înãlþarea
lui Iisus la cer”.

„Moºii de varã” cad în zi de
sâmbãtã, în ajun de „Duminica mare a
Rusaliilor”, neavând o datã fixã în
calendar. În anumite zone se mai
numesc „Moºi de Rusalii”. În satul meu,
demult, urmau acelaºi ritual în pregãtirea
lor, ca ºi la moºii de iarnã, dându-se de
pomanã doar de acasã. Astãzi se duc
jertfe pentru morþi ºi la bisericã.

Fiind perioada coacerii cireºelor,
moºii de varã sunt aproape nelipsiþi de
aceste fructe. La toarta ulcelelor sau
cãnilor se prindeau cercei sau
mãnuchiuri de cireºe, câte un covrig sau
colãcel. Mãmica obiºnuia sã punã în apa
din vase câte un fir de bujor înflorit. Alte
femei puneau crenguþe de trandafir. Îi
aºteptam cu mare nerãbdare, mai ales
cã era cald ºi puteam sã mergem mai
uºor sã ducem moºii la vecini sau
neamuri. La bisericã, azi, se duc jertfã
cozonac, gogoºi, prãjituri, cireºe, legate
în mãnunchiele, ºi alte fructe care se
gãsesc de cumpãrat. Dupã sãvârºirea
slujbei de pomenire a tuturor morþilor ºi
sfinþirea pomenilor, ele se împart la
credincioºi. Moºii sunt pregãtiþi de cine
poate, dupã posibilitãþi. „ªi o pâine dacã
o dai de pomanã, sfinþitã, este primitã.
Nu conteazã ce dai, doar cum dai ºi cui
dai, ca sã fie primit pentru sufletul celui
plecat în cealaltã lume” îmi spunea Ana.

Pe valea Slãnicului, începând de la
Sî-Medru, apoi Sf. Arh. Mihail ºi Gavril
ºi sfârºind cu Ovidenia, oamenii se
îngrijesc ºi de sufletele celor plecaþi pe
ceie lume. Acum, când au încheiat
muncile câmpului, când roadele
pãmântului le-au umplut gospodãriile,
desigur, pot pregãti praznice pentru morþii
lor. Mulþi din sat fac pomeni acasã, cu
multe mâncãruri pregãtite, supe, ciorbe,
sarmale, pilaf cu fripturã, cozonac, vin
ºi alte bãuturi, colaci care se dau
împreunã cu lumânãri aprinse. De obicei
la aceste mese de pomanã sunt
chemaþi oamenii din partea satului unde
trãieºte familia care face praznicul, dar
vin ºi mai de departe din sat, rude ºi
mulþi copii. Preotul stã la masa de
pomanã, slujeºte ºi sfinþeºte fiecare
rând de mâncare pusã pe masã,

mãnâncã împreunã cu mesenii. Din
„paosul”, vin slujit, beau toþi din casã ºi
rudele foarte apropiate familiei. La sfârºit
preotul spune un cuvânt de mulþumire
cãtre Dumnezeu sã fie primite jertfele
aduse pentru sufletele celor morþi. Se
mai pregãtesc vase cu toate felurile de
mâncare pregãtite pentru pomanã, care
la fel sunt slujite ºi date de obicei
femeilor ostenitoare, care au ajutat. Se
fac ºi parastase de pomenire, la bisericã
sau în cimitir, care urmeazã acelaºi ritual.
La bisericã se obiºnuieºte ca lumea sã
ducã spre pomenirea sufletelor morþilor
ofrande din roadele grãdinilor, fructe mai
ales culese curând, mere, pere, gutui,
struguri. Aceste praznice mai sunt
considerate ca „Moºi de toamnã”.

În calendarul popular în ajunul
sãrbãtorii „Intrarea Maicii Domnului în
bisericã”, fiind ca hotar între toamnã ºi
iarnã, oamenii satului se întâlnesc, la
bisericã, pentru comemorarea sufletelor
celor adormiþi, în seara de Ovidenie.
Acest ritual creºtinesc se individua-
lizeazã între celelalte pomeniri prin
aceea cã se aprind lumânãri albe pe
morminte, pe ofrandele aduse pe masa
de pomenire: cozonac, gogoºi, plãcinte
cu mere, preparate de post, fructe, vin
fiert, bere, suc de fructe, care, dupã
slujba de pomenire cu citirea pomel-
nicelor de cãtre preot, sunt date
credincioºilor de pomanã. Lumânãrile
aprinse date de pomanã reprezintã
„lumina de veci care nu se va stinge
niciodatã pe lumea cealaltã”, îndeosebi
pentru sufletele celor morþi fãrã luminã
(în accidente, înecaþi, copii nebotezaþi).
Ceea ce copleºeºte cel mai tare sufletul
omenesc este arderea în noapte a
lumânãrilor albe în întreg cimitirul, prin
care, poþi crede, îºi dau mâna cei vii cu
cei morþi. Fie în veci amintirea lor
binecuvântatã!

ªi astfel am ajuns de unde am
pornit. Oamenii din satul meu meritã
recunoºtinþã prin tot ceea ce dovedesc
a fi pentru lumea din jur, dar mai ales
pentru amintirea moºilor ºi strãmoºilor
noºtri. Surorile mele, Ana ºi Eugenia ºi
toþi din familia noastrã, alãturi de lumea
credincioasã din sat, duc mai departe
aceste obiceiuri de celebrare a sufletelor
morþilor, pãstrând tradiþia locului unde s-au
nãscut, crescut ºi trãiesc ºi astãzi.
Bunul Dumnezeu ne ajutã pe fiecare.

Mulþumiri din tot sufletul surorii mele
Ana pentru informaþiile lãmuritoare, acolo
unde am mai avut nevoie de ajutor.

Maria BILÞIU
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I s t o r i e

I s t o r i e

Dupã abdicarea regelui Carol al
II-lea (5 sept 1940), în timpul regimului
legionaro-antonescian, a fost primar
la Slãnic Moldova, vestitul preot
ortodox ºi luptãtor anticomunist
Nicolae Grebenea, care dupã instau-
rarea dictaturii lui Antonescu, în
februarie 1942, a fost arestat, judecat
ºi condamnat la 25 de ani de muncã
silnicã (din care a executat 23.)

S-a nãscut la 25 octombrie 1905 în
Rãºinari, vechi sat românesc de la poalele
munþilor Sibiului, ca al optulea din cei nouã
fraþi, dintr-un tatã macedonean. La vârsta
de 6 ani (1911) rãmâne orfan de mamã.
Lipsit de mângâieri, a avut o copilãrie grea.
ªcoala primarã a absolvit-o în satul natal,
cu învãþãtori de o asprime ieºitã din comun.
Pe lângã loviturile cu trestia cu noduri
aplicatã pentru greºeli la citire în limba
maghiarã (de la 5 la 20 lovituri), i se mai
aplicau ºi lovituri la cap cu cheia de la
cancelarie, producându-i dureri îngro-
zitoare. Capul sãu era numai trepte, care
au dispãrut dupã ani mulþi. Urmare a
acestor loviri, la sfârºitul clasei a IV-a,
copilul Nicolae s-a îmbolnãvit atât de grav,
încât cei din jur se temeau cã va muri.
Dupã terminarea cursului primar se va
înscrie la ªcoala Normalã ºi în anul 1925
obþine diploma de învãþãtor ºi va primi loc
în comuna Vãleni–Roman. Dupã un an
se va înscrie la Academia Teologicã din
Sibiu.

În intervalul 1934-1935, a fãcut
stagiul militar la ªcoala de ofiþeri Ploieºti
deoarece nu era preoþit. Din 1936 devine
membru al Miºcãrii Legionare. Alãturi de
camarazii lui de luptã a stat scut Bisericii
lui Hristos ºi a apãrat fiinþa neamului
ameninþatã cu pieirea. A fost secretarul
organizaþiei de judeþ a Miºcãrii la Bacãu.

Om de o inteligenþã aleasã, cu o dicþie
frumoasã, era o plãcere sã-þi fie partener
de conversaþie. Era de o dârzenie pe care
o întâlneam la moþii lui Iancu, care coborau
din stânci ºi din copaci înfruntând

Pãrintele Nicolae Grebenea (1905 – 2006) –
singurul primar din Slãnic Moldova
care era hirotonit în treapta diaconiei

batalioanele asupritorului maghiar. Viteaz
ºi modest, îmi povesteºte: „Eu eram
legionar fãrã sã ºtiu. Cãpitanul trimitea
la mine oameni pentru a-i dirija în
anumite acþiuni spunând: du-te la
Grebenea cãci el ºtie ce aveþi de fãcut”.
În toamna anului 1941 a fost arestat de
Siguranþã la Bacãu. Dupã mai multe zile
de detenþie a prins un moment prielnic ºi,
într-o noapte, printr-un geam mic,
coborându-se pe burlanele de scurgere a
apei de la etajul I a evadat din arestul
Siguranþei (Petru Baciu, Permanenþe, sept.
2006). Prin trãdare, e prins la 12 februarie
1942. Astfel începe calvarul lung al pãrintelui
Grebenea, care va dura 23 de ani.

Va primi 25 de ani de condamnare
muncã silnicã, pentru activitate legionarã
(anii de pedeapsã, cei mai mulþi, îi va
executa în Zarca Aiudului). Dus la Galaþi,
apoi la Aiud unde erau vreo 800 de deþinuþi
legionari. Mai erau acolo vreo 60 de
comuniºti deþinuþi. În 1943 e condamnat a
doua oarã, la 20 de ani muncã silnicã. Dus
la Ploieºti, la Aiud, Galaþi, ºi înapoi la Aiud.
În septembrie 1950 e dus la mina de plumb
Baia Sprie.

Aici, în Sãptãmâna Mare a Patimilor
Domnului, unii deþinuþi propun pãrintelui sã
serbeze Învierea, sã facã o slujbã în minã.

Pãrintele acceptã propunerea, hotãrâþi sã
suporte toþi la nevoie consecinþele,
deoarece rugãciunea era aspru pedepsitã
de administraþie. În noaptea Sfintei Învieri
din toate piepturile a rãsunat cântecul de
biruinþã: Hristos a Înviat! Nimeni nu i-a
deranjat, chiar gardienii ascultau în liniºte
slujba fãcutã de aceºti deþinuþi în fundul
pãmântului. A fost cea mai înaltã atmosferã
de sfinþenie din minã.

Este readus la Aiud, la izolare, în urma
grevei din 1953. Mereu pãrintele
Grebenea repeta în gând texte biblice, lecþii
de istorie, teme de teologie, medita ºi se
ruga. Timpul trecea astfel uºor ºi era
mulþumit. De mai multe ori a avut vise de
la Dumnezeu în care a fost întãrit în
suferinþã.

„M-am rugat lui Dumnezeu cu
lacrimi vreo 20 de minute. Nu ºtiu ce
voi fi spus, dar mi-aduc aminte cã am
îndrãznit. Ah! Câtã nebunie! Sã fac o
imputare lui Dumnezeu. «Doamne, noi
facem lucrul Tãu. Noi ne credem slugile
Tale ºi voia Ta vrem s-o vestim ºi sã o
facem cunoscutã oamenilor. ªi Tu ne
laºi? Asta-i soarta ce ne-o rezervi:
nebunia? O, Doamne, ai mai multã milã
de noi, cei ce suntem sau mãcar vrem
sã fim ai Tãi». ªi m-am culcat. Dar în
cursul nopþii, în vis, cineva de forma
unui om cam la 50 de ani, îmbrãcat în
reverendã, mi-a apãrut ºi mi-a zis cu
un glas blând: «Liniºteºte-te, nu vei
înnebuni, auzi? Repet: Nu vei
înnebuni». Cuvinte ce le-a spus pe un
ton mai accentuat decât cele dinainte
ºi a dispãrut. Dimineaþa m-am trezit
într-o perfectã liniºte ºi plin de bucurie.
Era 16 iunie 1955. Am fãcut îndatã
rugãciunea ºi i-am mulþumit lui
Dumnezeu”.

Alt vis l-a avut în 1956, când a fost
încredinþat cã mai are jumãtate de
pedeapsã de executat, ceea ce s-a împlinit
întocmai (din perioada 1948-1964, jumãtate
era anul 1956). În octombrie 1956
e dus la Iaºi pentru cercetãri,
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trimis la Jilava, apoi din nou
adus „acasã” la Aiud.

Eliberat în vara anului 1964
din Zarca Aiudului, pãrintele Nicolae nu a
fost scutit de urmãriri, anchete ºi silnicii
fãcute chiar de fraþii preoþi. De douã ori a
fost otrãvit, dar a scãpat cu viaþã. Pãrintele
i-a iertat având conºtiinþa cã a luptat pentru
o cauzã dreaptã ºi sfântã.

Sfinþit preot abia în 1964 (pânã atunci
fusese diacon), este numit la 1 octombrie,
acelaºi an, în parohia Spini, cu filia ªona,
la 8 km de Blaj pe linia Blaj – Praid. În
1970 este mutat în judeþul Neamþ la parohia
Vlãdiceni cu filia Dârloaia. La 1 martie
1977 face cerere de pensionare dupã ce,
la o ºedinþã preoþeascã, mai mulþi preoþi
intimidaþi de Securitate se ridicã împotriva
lui, acuzându-l de cele mai abjecte fapte,
precum ºi de trecutul sãu „putred”
legionar. E îndurerat sufleteºte de micimea
oamenilor vânduþi comunismului.
Protopopul de Neamþ, Ioan Pricop, era (ca
un) securist în haine preoþeºti ºi i-a fãcut
mult rãu pãrintelui Grebenea. Acesta n-a
gãsit înþelegere nici la Mitropolitul
Moldovei Iustin Moisescu, care s-a înfuriat
crunt pentru curajul pãrintelui. Toþi preoþii,
dupã pensionarea sa, refuzã sã-l
primeascã alãturi de ei pentru a sluji
împreunã. E singur, evitat de preoþi.

Se mutã la Iaºi, la sfârºitul anilor 70
(prin 1978). „Eram liniºtit, nu fãceam
nici un act de adversitate nimãnui,
depãºisem ura ºi orice gând de
rãzbunare. Stãteam în credinþã cu
fermitate ºi o dulce pace îmi inunda
sufletul. Nu purtam nici o duºmãnie,
dupã toate câte au fost. Cu toate
acestea am fost victima a douã tentative
de ucidere prin otravã…” la 5 ianuarie
1984 când mergea cu Boboteaza în satul
Mãnãstirea, judeþul Iaºi, chiar prin
intermediul cântãreþului bisericesc.

Dupã „Revoluþie” pãrintele ºi-a scris
memoriile ºi le-a publicat sub titlul
„Amintiri din întuneric”, Editura Scara,
Bucureºti. Trece la cele veºnice la
aproape 101 ani, pentru a-ºi primi plata
binemeritatã, la 2 iulie 2006 de ziua
viteazului voievod, Sfânt ªtefan cel Mare.

(Fabian Seiche, Martiri ºi
mãrturisitori români ai secolului XX:
închisorile comuniste din România,
Editura Agaton, Fãgãraº, 2010, p. 266-267)

Volumul debuteazã cu
„Viaþa în foºnet de aripi albe”
(aºa cum cred ca este viaþa
autorului), o adevãratã „ars
poetica”. Pãrintele Cãtãlin
Ilie îºi doreºte ca aceste
cuvinte gândite ºi aºternute
în clipele de meditaþie sã fie
aidoma „seminþelor ce
încolþesc deja” în sufletele
celor ce le citesc.

Dupã ce am parcurs
volumul în format elec-
tronic, vã pot mãrturisi cã
demersul domniei sale nu
a dat greº, iar seminþele
aruncate sub forma textelor cuprinse
în cartea de faþã deja au încolþit în
sufletul meu. Germinarea a început
dupã ce am citit cel de-al doilea text,
care dã ºi titlul cãrþii, „Sfânta Treime
în viaþa noastrã”, unde am gãsit o
parte din rãspunsurile la o întrebare
care mã frãmânta de mai mult timp ºi
pentru care nu am gãsit aproape
niciodatã rãgaz pentru meditaþie: ce
vrea sã spunã Sfânta Scripturã când
afirmã cã „Dumnezeu ne-a creat dupã
chipul ºi asemãnarea sa?”, iar noi,
oamenii, suntem aºa cum ne ºtim
fiecare, atât de diverºi, buni ºi rãi, urâþi
ºi frumoºi, albi, negri, etc. Vã las pe
dumneavoastrã sã aflaþi ce a dezvãluit
pãrintele lecturând textul amintit.

Fiecare text te pune pe gânduri,
gânduri legate de relaþia ta cu
Dumnezeu ºi este imposibil sã nu-þi pui
întrebãri de genul: Oare este bine ce
fac? Cum mã comport? Este plãcut lui
Dumnezeu comportamentul meu? Ce-ar
trebui sã fac? Sã schimb pentru a fi un
bun creºtin? ªirul întrebãrilor poate
continua. Unele rãspunsuri le aflãm în
acest volum. Altele le vom afla singuri
în urma unor analize de conºtiinþã, aºa
cum este rãspunsul la întrebarea „cãrui
duh slujesc?”. Iar pãrintele Cãtãlin ne
invitã sã aflãm singuri rãspunzând la o
întrebare: „Ce nu uitaþi niciodatã sã
faceþi?”, cu speranþa cã rezultatul va fi
„rugãciunea ºi mãrturisirea cã Iisus
Hristos este Fiul lui Dumnezeu” ºi
„atunci vom cunoaºte cã duhul care vã
stãpâneºte este de la Dumnezeu”.

Cuvânt þinut la lansarea de carte „Sfânta
Treime în viaþa noastrã” – la 19 iulie 2018

– în biserica din Slãnic Moldova

Cartea pãrintelui Cãtãlin Ilie este
una care trebuie cit i tã cu ochii
conºtiinþei larg deschiºi. E o carte
de meditaþ i i  cu conþinut moral-
religios. Ne dã curaj în lupta contra
pãcatelor ºi ne întãreºte pe calea
credinþei, ajutându-ne sã înþelegem
mai b ine º i  mai  corect  Sfânta
Scripturã. O carte cãlãuzã pe drumul
vieþii noastre de creºtini ortodocºi. O
carte pe înþelesul mirenilor, care nu
abundã în explicaþii savante ce mai
mult complicã decât lãmuresc, cu un
limbaj accesibil nouã celor mai puþin
familiarizaþi cu dogma creºtinã. Este,
fãrã a exagera, o carte ziditoare de
suflet care ne poate fi de mare folos
pe calea credinþei ºi care ar trebui
sã existe în casa fiecãrui creºtin
ortodox.

În finalul volumului, în cadrul
textului „Însemnãri despre oameni”,
am remarcat urmãtoarea mãrturisire
a autorului: „Toata viaþa nu am fãcut
decât sa lupt cu darur i le lui
Dumnezeu. Unele au rãmas în mine,
altele au trecut pe lângã mine. Eu am
cãutat sã pãstrez numai acele daruri
care au venit la mine ºi au plecat mai
departe”. Pãrintele Cãtãlin Ilie are
darul scrisului. Astãzi ne-a dãruit
acest volum pentru a ne fi de folos
nouã, pentru a ne întãri pe calea
credinþei creºtin ortodoxe. Îi mulþumim
ºi aºteptãm ºi alte asemenea daruri
de la preotul Cãtãlin Ilie.

Ing. Dorel BÃLÃIÞÃ
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Poeta Ionica Bandrabur nu se aflã
la prima sa apariþie editorialã ºi ne-a
convins deja cã are har ºi mãiestrie. De
altfel, o parte din creaþiile sale au fost
publicate ºi în Revista de educaþie,
culturã ºi civilizaþie „Anotimpurile
Expresiei Ideii”, în mai multe numere,
poeta fiind o colaboratoare constantã a
acesteia.

Aceastã nouã carte, apãrutã la
Editura Izvorul Cuvântului, în anul 2018,
beneficiazã de o copertã optimistã ºi
novatoare, dar ºi de ilustraþii semnate
de doi artiºti plastici excepþionali: Vasile
Brânzan din România ºi  Gianni
Moramarco din Italia care completeazã
ºi susþin versurile poemelor1.

Titlul cãrþii „Între Alfa ºi Omega”,
cu trimitere la textul biblic, sugereazã o
cãlãtorie în timp, de-a lungul vieþii
autoarei Ionica Bandrabur, un inedit
periplu versificat între Cer ºi Pãmânt,
plin de trãiri ºi de emoþii, cu amintiri ºi
cu învãþãminte, cãlãtorie pe care o
terminã îndrãgostitã de Cer,  împãcatã
cu sine ºi cu divinitatea dupã ce se va fi
întrebat „Ce-a avut cerul cu mine?”
Aceastã cãlãtorie iniþiaticã ºi renas-
centistã, comparabilã cu drumul
Damascului în care Saul se trans-
figureazã sub impactul luminii divine.
Poeta este convinsã cã, iubind Cerul, i
se vor ierta pãcatele, jertfa prin iubire
fiind purificatoare dupã cum zicea ºi
Mântuitorul : „I s-a iertat mult pentru
cã a iubit mult”. Aºa cã ea îºi promite
în versuri cã „O sã aºtept rãsãritul”,
adicã întâlnirea cu Lumina, pentru a
renaºte spiritual din nebunia clipelor
trãite, pentru a experimenta un alt fel
de iubire, nepãmânteanã, de aceasta
datã („Nãucindu-mã-n sclipire ºi-
nvelindu-mã în voaluri”, „Aºteptând ploi
de pleiade”, etc.), pentru divinitate („Cu
mine sã se închine, ruga s-ajungã-n
altare”).

Autoarea concluzioneazã la un
moment dat: „Noi, între Alfa ºi Omega,
suntem doar trecãtori prin timp,/
Nãscu�i pentru-a putea muri, pãºind
prin orice anotimp” indicând astfel
cheia cãrþii sale: dupã îndelungi cãutãri

Ionica BANDRABUR
„Între Alfa ºi Omega”

ºi rãtãciri, poeta descoperã Calea,
Adevãrul ºi Viaþa, Alfa ºi Omega,
începutul ºi sfârºitul, Iisus–Dumnezeu.

Prin urmare, putem spune cã titlul
„Alfa ºi Omega” este atotcuprinzãtor
putând fi considerat ºi un rezumat al
cãrþii. Dar simbolul celor douã litere
greceºti „Alfa ºi Omega” ar mai putea
avea ºi alte semnificaþii dacã avem în
vedere faptul cã autoarea Ionica
Bandrabur oscileazã, prin versurile ei,
între poezia popularã („Îl caut de
Dragobete”, „Dormi în pace, nani, pui”,
„Descântec”,  etc.) a românului religios
ºi cea urbanã, de facturã modernistã
(„Bunã seara, iubite!”, „Localul cu fum”,
etc.), aproape desacralizatã, introdusã
în literatura românã de Nichita Stãnescu.
De altfel, în poeziile cãrþii mai existã ºi
alte influenþe stãnesciene (de exemplu
„Alfa”, „Popas”) mai mult sau mai puþin
perceptibile precum ºi influenþe
eminesciene care þin de modul de
exprimare sau de tematicã (nuferi, lac,
Luceafãr, Luna, amor, etc.).

Titlul acestei cãrþi s-ar mai fi putut
numi foarte simplu „Nebunii” pentru cã
cititorul are de-a face cu un amestec
inedit de stiluri ºi de teme, de imagini
poetice ºi de discursuri lirice rod al unor
stãri ºi emoþii contradictorii, poezii
comparabile poate cu „Alcoolurile”
poetului francez Guillaume Appolinaire.

Aceastã nouã carte a Ionicãi
Bandrabur demonstreazã o maturizare
a creaþiei (o bogãþie a figurilor de stil)
ºi exprimãrii lirice poeta introducând ºi
elemente de noutate cum ar fi
dedicaþiile fãcute membrilor familiei sau
unor alþi poeþi ori colajul poeziei cu arta
plasticã. Meritorie este ºi abordarea în
aceastã carte a mai multor tipuri de
poezie : glossa, pantum-ul, rondelul,
fabula precum ºi a unei tematici diverse:
erosul, misterul, anotimpurile, copilãria,
mama, sãrbãtorile, nebunia, satul,
candela, etc.). Am remarcat o serie de
titluri deosebite precum: „ªi-am dus
inima-n odaie”, „Mi-am luat umbra ºi-am
fugit”, „Iarna asta n-am iubit”, „La
hanul inimilor risipite”, ce dovedesc
atingerea unei noi etape, superioare, în
evoluþia sa poeticã ºi în devenirea sa
ca om, ceea ce poate motiva orice
lector în parcurgerea ei.

1 „Alfa ºi Omega” poate fi alãturarea
stilurilor picturale, distanþate temporal, ale
celor doi artiºti plastici, Vasile Brânzan fiind
un exponent al stilului clasic, impresionist,
iar cel de al doilea, Gianni Moramarco, fiind
un pictor modernist.

Prof. Mariana BENDOU
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A patra resursã naturalã importantã
în dezvoltarea industriei trotuºene, dupã
cãrbune, petrol ºi sare este lemnul,
bazinul Trotuºului dispunând de un fond
forestier variat, forþã de muncã ºi o
tradiþie în arta prelucrãrii lui.1

La finele secolului al XIX-lea aceastã
ramurã industrialã a intrat sub influenþa
capitalului strãin prin societatea
austriacã Göetz, cu sediul central la
Galaþi, care a construit fabrici de
cherestea în Comãneºti (1904), Agãº
(1921), Asãu (1933), Dofteana etc.2

În anul 1900 societatea capitalistã
Göetz a construit o fabricã de
cherestea în Poiana Cheºcheº3 (cuvânt
din lb. maghiarã ce se traduce prin
„Caprioarã” – Poiana Cãprioarelor4,
actualul camping) ºi a început, într-un
timp relativ scurt, exploatarea masivã
a pãdurilor din preajma staþiunii. În cei
21 de ani cât a funcþionat fabrica în zonã
au fost defriºate hectare de pãdure, iar
condiþiile de lucru erau mizere. În anul
1920 muncitorii s-au organizat într-un

sindicat, avându-i în frunte pe Ion
Butucaru, Dumitru Dumitriuc ºi alþii,
cerând condiþii mai bune de muncã,
mãsurile de protecþie ale muncii lipsind
pânã atunci ºi creând victime (ex: Ioji
Lucaci ºi Gheorghe Bejan din Hârja).
Contextul în care muncitorii ºi-au
manifestat nemulþumirile este ºirul de
greve pornit de la data de 21 octombrie
1920 în toate sectoarele de industrie
de pe Valea Trotuºului, organizate ºi
propagate de cãtre socialiºtii bãcãuani.5

Dupã Primul Rãzboi Mondial, pentru
a preîntâmpina confiscarea ca daune de
rãzboi, firma a fost vândutã unei societãþi
din Elveþia, iar mai apoi a devenit
proprietatea unei corporaþii italiano-
române.6 Din anul 1935 compania a

1 ªandru Ioan, Toma V. Constantin, Aur
Nicu, Oraºele Trotuºene – Studiu de
geografie umanã II, 1989, p. 166.
2 Idem.
3 Busnea Dan-Romulus, Povestea unui
colþ de rai Slãnic-Moldova, ediþia a II-a,
2013, pag. 71.
4 Cheºcheº – Kecske (caprã), Vãcãraºu
Iulia, Valea Trotuºului, Editura Sport-
Turism Bucureºti, 1980.
5 Vasile Florea, Lucia Antohi, Evoluþia
miºcãrii muncitoreºti din bazinul
Comãneºti, Revista Carpica – Muzeul
Judeþean de Istorie ºi Artã Bacãu, nr. XIV,
1982, pag. 251.
6 De la Covasna pânã la Nãruja pe calea
feratã forestierã de odinioarã – Catalogul
expoziþiei de fotografii: „De la Covasna
pânã la Nãruja pe calea feratã forestierã
de odinioarã”, Asociaþia Sikló Egyesület,
2011.
7 ªandru Ioan, op.cit., p. 166.
8 Busnea Dan-Romulus, op.cit, pag. 71.
9  Trenuri forestiere în România, Mihai
Cengher (Reghin); https://
sites.google.com/site/romanianatura72
10 Rozalia ºi Teodor Verde, Monografia
Municipiului Oneºti – în date ºi
evenimente, iulie 2003, pag. 37.
11 Busnea Dan-Romulus, op. cit., pag. 71.
12 Ibidem.
13 Stan Constantin, Activitatea organizaþiei
judeþene de partid Bacãu în înfãptuirea
actului revoluþionar al naþionalizãrii
socialiste a principalelor mijloace de
producþie din 11 iunie 1948, Revista
Carpica – Muzeul Judeþean de Istorie ºi
Artã Bacãu, nr. VII, 1975, pag. 222.

Fabrica de cherestea Göetz ºi calea feratã
îngustã de pe valea Slãnicului

primit denu-
mirea „Soci-
etatea ano-
nimã foresta
italo-româ-
nã”.7

Cheres-
teaua era
transportatã
de la fabricã
la depozite
prin inter-
mediul unei
cãi ferate
înguste forestiere (CFF) ºi a vagonetelor
trase de locomotive.8 Cel mai probabil
calea feratã CFF avea un ecartament de
760 mm, cel mai întâlnit standard la acea
vreme pe teritoriul þãrii în domeniul
exploatãrilor forestiere.9

Conform hãrþii de pe aceastã
paginã, traseul cãii ferate era de-a lungul
vãii, începând de la gaterele fabricii
ajungând pânã la depozitele din Satu
Nou (Slãnic). Posibil de la acest punct

pânã la Târgu
Ocna cheres-
teaua sã fi fost
transportatã prin
intermediul ate-
lajelor cu tracþi-
une animalã.

În timpul ma-
rii crize econo-
mice din peri-
oada 1929–1930
au fost conce-
diaþi aproape toþi

muncitorii din sectorul forestier de pe
valea Trotuºului (inclusiv Slãnic).10

O altã fabricã a fost construitã pe
locul fostei întreprinderi forestiere,
patronii strângând averi însemnate din
exploatarea lemnului. Aceºtia au
incendiat fabrica ºi au recuperat
paguba prin fondurile cu care era
asigurat obiectivul.11

Ulterior a fost deschisã o nouã
fabricã, fiind arendatã mai multor
exploatatori pânã în 1948 când a fost
naþionalizatã,12 pânã atunci purtând
numele de „Romeo Profira” ºi având
ca director pe Trincã Ioan, numit
dintre muncitorii fabricii.13

Dupã naþionalizare, despre soarta
fabricii nu s-au mai gãsit informaþii. Cert

este cã din anii 60’ deja era de domeniul
trecutului, campingul luându-i locul.

Andrei Mihail BORDEA
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Primul preot ajutãtor la Slãnic,
alãturi de preotul paroh, este pãrintele
Vasile Florea, fost „îndrumãtor muzeu
la parohia Mãnãstirea Humorului”1

dupã cum aratã unul dintre docu-
mentele aflate la dosarul personal din
arhiva protoieriei Oneºti.

Hirotonit în Catedrala Episcopalã
din Roman, în ziua de 17 iulie 1974,
diacon, iar ziua urmãtoare preot de
cãtre P.S. Partenie Ciopron2 este
numit la Slãnic Moldova, cu ordinul
Episcopiei Romanului ºi Huºilor nr.
3788/1974, în postul nou înfiinþat de
preot „ajutãtor”. Pãrintelui Cartas,
parohul de atunci care avea 67 de
ani, i se cere prin adresa Protoieriei
Tg. Ocna nr. 937/25.07.19743: „îl
recomandaþi enoriaºilor la prima
slujbã ºi împãrþiþi slujbele la cele 2
biserici alternativ. C. Sa (pãrintele
Florea n.n.) va sta zilnic la biserica
din Slãnic-Bãi, având ºi misiunea de
ghid”.

Nu ºtim din a cãrui voinþã, dar
credem cã la cererea sa este
transferat de la parohia Slãnic la
parohia „Învierea Domnului”
Salzgitter – Lebenstedt, în Saxonia
Inferioarã, R.F. Germania, la 1 iunie
1975, cu ordinul Sf. Episcopii a
Romanului ºi Huºilor nr. 4061/1975
ºi al Administraþiei Patriarhale nr.
10547/5.08.19754. Pe durata cât
pãrintele Florea va sta în Germania,
Episcopia Romanului trebuia sã-i
achite în continuare contribuþia lunarã
C.A.S. cãtre Casa de Pensii  a
B.O.R., iar Eparhia „sã ia mãsurile
cuvenite pentru a i se rezerva postul
sãu de preot la parohia Slãnic, postul
respectiv putînd fi doar suplinit”5.

Parohia Salzgitter a fost înfiinþatã
în anul 1976 cu binecuvântarea
Patriarhului Justinian care l-a
însãrcinat pe preotul Vasile Florea sã
îi pãstoreascã pe românii ortodocºi
ajunºi în aceastã parte a Germaniei
(Landul Niedersachsen). Începuturile
au fost grele, slujbele desfãºurându-
se în diferite lãcaºuri puse la
dispoziþie prin bunãvoinþa Episcopiei

Preot Dr. Vasile Gh. Florea

Catolice de Hidesheim, a Episcopiei
Evanghelice de Braunschweig ºi a
Episcopiei Evanghelice de Hannover.
În anul 1979, o familie de credincioºi
ortodocºi români a cumpãrat un teren
în oraºul Salzgitter pe care l-a donat
pentru construirea unei biserici ºi a
dependinþelor necesare bunei func-
þionãri a parohiei. Astfel, în data de 9
noiembrie 1979 a fost pusã piatra de
temelie a viitoarei biserici cu hramul
„Învierea Domnului”. Biserica a fost
construitã relativ repede, prin efortul
ºi jertfelnicia credincioºilor din Landul
Niedersachsen, astfel cã la data de 3
mai 1981, în Duminica Sf. Apostol
Toma, a fost sfinþitã de Mitropolitul
Nicolae Corneanu al Banatului.

Episcopia i-a pãstrat postul la
Slãnic Moldova pânã în anul 1979
când în locul sãu este transferat
pãrintele Mircea Ilie care gãseºte o
camerã încuiatã în casa parohialã, de
la Cerdac, ocupatã cu mobilã ºi lucruri
ce i-au aparþinut. Acest lucru demon-
streazã cã pãrintele nu era sigur de
postul din Germania, nu avea bisericã
unde sã slujeascã ºi avea nevoie de
un loc pentru cazul în care nu mai
poate rezista în strãinãtate. Dupã cum
s-a vãzut, Dumnezeu l-a binecuvântat
cu oameni jertfelnici care l-au ajutat
sã-ºi construiascã bisericã în Ger-
mania.

În 2009 îl gãsim încã preot activ
la Parohia Ortodoxã Românã
„Învierea Domnului” din Salzgitter,
iar în 2019 îl gãsim pe fiul sãu Drd.
Alin Justinian Florea.

Informaþiile pãstrate la parohie
menþioneazã cã este doctor în
teologie, confirmate ºi de site-ul
parohiei din Germania. Cu toatã
aceastã preocupare intelectualã
pãrintele Vasile Florea nu a rãspuns
la nici o adresã trimisã de parohia
Slãnic prin care îi erau solicitate date
personale necesare istoriei parohiale.
Când ºi cum a luat titlul de doctor în
teologie nu ºtim, ºi nici unde s-a
nãscut.

1 Arhiva Protoieriei Oneºti, dosarul
personal al Pr. Vasile Florea, cf. Adresei
Protopopiatului Suceava cãtre
Protopopiatul Tg. Ocna, nr. 789/19.08.1974.
2 Ibidem, Decizia însoþitã de adresa
Episcopiei Romanului ºi Huºilor cãtre
Protoieria Tg. Ocna, nr. 3788/22.07.1974.
3 Ibidem.
4 Ibidem, cf. adresa Protoieriei Tg. Ocna
cãtre P.S. Eftimie nr. 361/5.06.1979.
5 Ibidem , Adresa Administraþiei
Patriarhale, sectorul Cancelaria Sf. Sinod
nr. 10547/1975 cãtre Episcopia Romanului
ºi Huºilor.

Preot Cãtãlin ILIE
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Primãria vã informeazã
Continuãm prezentarea activitãþii

Unitãþii Administrativ Teritoriale pentru
cititorii revistei „Izvorul numãrul unu”,
adãugând astfel un nou capitol în istoria
localitãþii noastre, Slãnic Moldova. A fost
un an PLIN de încercãri ºi reuºite.

1. Vara anului 2018 a marcat
negativ locuitorii vãii Slãnicului datoritã
inundaþiilor ce au avut loc, înregistrându-se
cele mai mari calamitãþi din ultimii 70
de ani. Au fost acumulate cantitãþi
semnificative de apã, provenite atât de
pe cursul principal al râului Slãnic, cât
ºi de pe cursurile secundare. Efectele
fenomenelor au fost soldate cu avarii
majore: 70 de locuinþe afectate, peste
120 de gospodãrii, DN 12 B a fost afectat
în 35 de puncte, ateliere, magazine
alimentare, autoturisme, reþele de
distribuþie a serviciilor de calitate a vieþii,
drumuri diguri ºi baraje distruse, precum
ºi alte pagube gospodãreºti. Tot în
aceastã perioadã, atât reþeaua de
captare cât ºi reþeaua de distribuþie a
apei potabile au suferit avarii majore.

Pe tot timpul acestor viituri,
Primãria Slãnic Moldova a intervenit cu
utilaje pentru decolmatarea ºi
deblocarea locurilor unde era nevoie de
aceastã intervenþie. 13 construcþii
modulare ºi multiple ajutoare umanitare
au fost puse la dispoziþia persoanelor
sinistrate. Cu aceastã ocazie am
dezvoltat comunicarea cu ONG-urile, ce
au venit în sprijinul celor nevoiaºi cu
ajutoarele necesare.

În acest moment pot spune cã
urmãrile inundaþiilor din 2018 au fost
înlãturate aproape în totalitate. Cu sprijin
venit din partea Guvernului, au fost
construiþi peste 2500 m de diguri într-un
mod responsabil, fãcându-se reparaþii
temeinice ºi durabile. Putem remarca
faptul cã, la insistenþele aduse din partea
Primãriei Slãnic Moldova, se vor face
reparaþii ºi în zone afectate de inundaþiile
din anul 2005, dupã 14 ani în care nu a
fost adusã nicio îmbunãtãþire. În acest
moment, se lucreazã la proiectul de
regularizare a torenþilor de pe Valea
Slãnicului. Muncim responsabil, pentru
viitorul oraºului Slãnic Moldova.

2. Anul 2018 este declarat anul
redresãrii situaþiei financiare deoarece
la data de 22 decembrie 2018, am reuºit
deblocarea conturilor primãriei.
Rezolvarea problemelor legate de

redresarea financiarã a UAT Slãnic
Moldova a fost realizatã prin luarea
unor mãsuri nedorite dar imperios
necesare. Un alt factor ce a dus la
deblocarea conturilor a fost datorat
ajutorului primit din partea Guvernului
de la Bugetul de Stat.

3. Concomitent cu acestea, au
fost atrase sponsorizãri în sumã de
805.273,62 lei ce aduc un plus
localitãþii noastre, dupã cum urmeazã:
de la OMV PETROM a fost preluat cu
titlu gratuit clãdirea Rândunica
împreunã cu terenul aferent cons-
trucþiei. Asociaþia Prietenii Slãnicului,
împreunã cu Asociaþia Terre des
Hommes au sponsorizat
construirea terenului de
sport ºi amenajarea
incintei aferente ªcolii
gimnaziale nr. 2 Cire-
ºoaia. Mazarine Energy
România oferã sponso-
rizare locuri de joacã
pentru copii, filtre de apã,
camere de supraveghere
pentru ºcoli ºi grãdiniþe,
materiale educaþionale,
autoturismul Dacia Duster ºi altele.
Astfel, am reuºit sã aducem în
proprietatea publicã terenuri, clãdiri ºi
bunuri ce vor fi utile dezvoltãrii
comunitãþii.

4. Se depun în continuare eforturi
însemnate pentru a recupera debitele
restante atât de la persoanele fizice cât
ºi de la persoanele juridice. Este al
doilea an consecutiv în care Consiliul
Local premiazã 200 de contribuabili,
primii care au achitat impozitele ºi
taxele gospodãriilor au primit câte un
pom fructifer. Acþiunea debutatã în anul
2018, va avea continuitate ºi în anii
viitori datoritã efectului pozitiv
înregistrat în rândul populaþiei.

5. S-a continuat explorarea ºi
amenajarea Izvoarelor Minerale,
sperând ca anul viitor sã obþinem
licenþa de exploatare. Costurile
aferente lucrãrilor de explorare vor fi
achitate exclusiv din taxa specialã
instituitã în acest sens. Pentru prima
datã în istorie, Primãria împreunã cu
Consiliul Local Slãnic Moldova au în
proprietate Izvoarele Minerale.

6. Una dintre realizãrile importante
în ceea ce priveºte activitatea de

salubritate o constituie înfiinþarea
SERVICIULUI DE SALUBRITATE, în
coordonarea Consiliului Local ºi
obþinerea licenþei pentru o perioadã de
5 ani, cerinþã obligatorie conform
legislaþiei în vigoare. Pentru a-ºi putea
desfãºura activitatea în condiþii cât mai
eficiente, Serviciul de Salubrizare Slãnic
Moldova a fost dotat cu urmãtoarele
echipamente: tractor dotat cu o lamã
de deszãpezire, maºinã de mãturat
stradal ºi pietonal, dispozitiv de
împrãºtiere, tractor pentru tuns iarba cu
dotãrile aferente, autoutilitarã Dacia
Dokker. Pe parte de iluminat public, au
fost achiziþionate ºi montate 200 de

corpuri de iluminat LED economice.
Acþiunea va continua în 2019 cu
înlocuirea a peste 300 corpuri de
iluminat.

7. Din Taxa de Promovare ºi
Înfrumuseþate a Staþiunii, au fost
organizate ºi susþinute în parteneriat
cu Asociaþia Prietenii Slãnicului un
numãr de peste 45 de evenimente ºi
manifestãri socio-culturale: evenimente
culturale, evenimente cu caracter
sportiv, atât la nivel local cât ºi în
colaborare cu Federaþii Sportive
Naþionale (Exatlon Slãnic Moldova –
Comitetul Olimpic ºi Sportiv Român,
Maratonul Legendele Nemirei,
Mountain Bike, Off-Road, Hand to
Hand Fighting), manifestãri de
Omagiere a Eroilor cãzuþi în lupte,
manifestãri cu caracter socio-educativ,
campanii ce au ca scop educarea în
ceea ce priveºte Protecþia Mediului
(Slãnicul fãrã Gunoaie, Campania de
reciclare ENVIRON, acþiune de
ecologizare a vãii Slãnicului, la care
au participat elevii ªcoalii de Pregãtire
a Agenþilor de Penitenciare
Tg. Ocna), evenimente de
divertisment. Pentru toate
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acestea, primãria nu a
cheltuit bani din impozitele

ºi taxele cetãþenilor.
În anul 2018 ne-am înfrãþit cu 3

localitãþi din Republica Moldova:
Baraboi, Comrad ºi Strãºeni. Cu aceastã
ocazie, a avut loc ºi simpozionul Prutul
ne desparte, Slãnicul ne uneºte prin
tradiþie, istorie ºi culturã.

A fost iniþiatã o acþiune socialã
cu scopul de a sprijini viitoarele
mãmici din localitatea Slãnic Moldova,
ocazie cu care, în colaborare cu
Farmacia Sf. Spiridon, au fost oferite
materiale utile pregãtirii acestora
pentru perioada ce urmeazã.

Tot pe parte socialã a fost iniþiat
un proiect umanitar în cadrul cãruia
persoanele înregistrate cu grad de
handicap, cât ºi bãtrâni cu venituri
reduse au pr imit  un mic ajutor
alimentar cu ocazia sãrbãtorilor de
iarnã ºi  a celor pascale.

Am cont inuat campania de
reciclare localã a echipamentelor
electrice ºi electronice ºi a deºeurilor
de baterii portabile iniþiatã de Asociaþia
Environ, datoritã impactului pozitiv avut
asupra societãþii.

Ziua Mondialã a Sãnãtãþii a fost
marcatã printr-o acþiune socialã
desfãºuratã la Centrul de Îngrijire la
Domiciliu din Cireºoaia, zi în care, 5
medici de la Spitalul Municipal de
Urgenþã Moineºti, au efectuat consultaþii
gratuite pe diferite specializãri.

Parteneriatele cu asociaþiile de
profil în vederea dezvoltãrii activitãþilor
de promovare a staþiunii ºi a creºterii
numãrului de turiºti au prezentat
continuitate ºi în acest an, datoritã
succesului avut în trecut.

Au fost continuate activitãþile de
împãdurire, fiind acoperitã o suprafaþã
de aproximativ 9 hectare, cu diverse
soiuri de arbori specifice terenurilor.

Au fost plantaþi un numãr de 102
arbuºti ornamentali de mai multe specii:

magnolia, castani, arþari, arbore
trompetã, liliac ºi mojdrean.

În Slãnic Moldova, am redeschis
grãdiniþa cu program prelungit
Mãrunþica, fãcând tot posibilul pentru
a crea condiþii decente pentru copiii ce
îºi deprind cunoºtinþele primare
necesare pentru dezvoltarea pe plan
educaþional. În acest moment, unitatea
de învãþãmânt beneficiazã de patru
educatoare, douã infirmiere ºi un
asistent medical.

Încercãrile ne-au întãrit, criticile
ne-au motivat, iar realizãrile ne-au
responsabilizat. Nu am fi reuºit toate
acestea, fãrã sprijinul dumneavoastrã.
Consider cã suntem pe un parcurs
entuziast de a recãpãta încrederea între
cetãþenii noºtri ºi administraþia publicã
localã, astfel sã construim un cadru
mai prietenos ºi mai primitor pe valea

Slãnicului. Doresc sã se termine toate
aceste acþiuni de dezbinare, de
descurajare deoarece, oricât de multe
valori materiale am avea într-o
comunitate, dacã noi, oamenii, nu ne
unim, nu ne solidarizãm, nu ne agreãm,
nu ne tolerãm, atunci fiecare în
egoismul lui, se va vedea pe el mai
important ºi în felul acesta nu vom reuºi
sã dezvoltãm localitatea noastrã.

Îmi doresc ca Slãnic Moldova sã
uneascã inimile oamenilor, sã le
întinereascã ºi împreunã cu toþii sã
facem ceva mai bun pentru localitatea
noastrã, deoarece mai devreme sau
mai târziu fiecare pleacã din lumea
aceasta. Important este ce lãsãm mai
departe ºi cum lãsãm urmaºilor noºtri
aceastã þarã.

Primar Gheorghe BACIU


