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Pe 2 februarie, Biserica noastrã
prãznuieºte „Întâmpinarea Domnului”.

Aceastã sãrbãtoare este numitã
„praznic împãrãtesc”, pentru cã este
una închinatã Domnului nostru Iisus
Hristos. Care este semnificaþia acestei
sãrbãtori? Vom vedea în rândurile care
urmeazã...

În aceastã zi se împlinesc patruzeci
de zile de la Naºterea Domnului în
sãrãcãcioasa peºterã din Betleem.

„CÃ VÃZURÃ
OCHII MEI...”

Pr. Constantin GENES

ªtiþi care-i cel mai aspru acuzator al
nostru? Propria-ne conºtiinþã care, atunci
când te judecã, este cumplit lucru ºi
aproape de nesuportat pentru cã, fiind
pururea în tine, acest acuzator
necontenit îþi strigã aducându-þi aminte
nelegiuirea sãvârºitã. Sfântul Ioan Gurã
de Aur, în Omiliile sale la Facere, arãtând
cum lucreazã pãcatul, spune cã acesta
„îºi aratã covârºitoarea lui nebunie atunci
când se terminã, dupã ce se sãvârºeºte!
Întocmai ca omul beat: când toarnã în el
mereu vin, nu-ºi dã seama câtã vãtãmare
îi aduce vinul; tot aºa ºi pãcatul: în timp
ce se sãvârºeºte, întunecã cugetul ºi
orbeºte mintea ca ºi cum ar învãlui-o cu
un nor des; dar, mai târziu, conºtiinþa
revoltatã chinuie mintea mai cumplit
decât un acuzator ºi-i aratã nebunia
faptei“.

Lumea de azi se clatinã de prea
multã beþie. Nelegiuirea curge torenþial,

Strigãtul
conºtiinþei

Postul, ascensiune ascetică
spre Înviere

În practica creştină s-a accentuat în special
sensul spiritual al postului, ca efort duhovnicesc
susţinut, de dominare a pornirilor pătimaşe ale

Postul este o experienţă de viaţă întâlnită în
diverse forme la toate religiile lumii. Iniţial, acesta
era legat de diferite ritualuri, în special de cele
funerare, având un caracter curăţitor. Ulterior, a
căpătat un caracter religios, fiind practicat ca mijloc
de penitenţă şi purificare, sau în vederea obţinerii
unei stări metafizice sau supranaturale. Conotaţia
cea mai înaltă a acestei experienţe ascetice s-a
regăsit în Creştinism, postul cel adevărat fiind
considerat un act de cult  sau act liturgic.

În Vechiul Testament, la poporul ales se
considera că postul era rânduit de Dumnezeu,
toate prescripţiile referitoare la timpul şi modalitatea
ţinerii lui fiind reglementate prin dispoziţii ce se
regăseau în Lege. Pe lângă postul săptămânal
(Luca 18, 12) mai erau şi posturi de circumstanţă,
ţinute pentru evitarea mâniei divine. Se întâlnesc
însă şi posturi individuale de mai multe zile, cum
ar fi cel ţinut de Moise în Sinai (Ieşirea 34, 28) sau
de către Daniel în Babilon (Daniel 10, 2-3). Cert

Postul Mare – călătoria spre întâlnirea
cu Hristos cel înviat

este că postul alimentar era însoţit de rugăciune şi
părerea de rău pentru păcatele săvârşite,
plângerea, presărarea cenuşii pe cap etc. Profeţii
au fost cei care au încercat să accentueze latura
spirituală a postului, ferindu-l de formalismul în
care căzuse, asemenea tuturor actelor de cult
ebraice, şi conjugându-l cu actele de milostenie şi
pocăinţă sinceră.

De multe ori am auzit, am citit, sau
am rostit cuvintele Mântuitorului:
„Lãsaþi copiii ºi nu-i opriþi sã vinã la
Mine, cã a unora ca aceºtia este
împãrãþia cerurilor.” (Matei XIX, 14).
ªi tot de atâtea ori mi-am pus

Lãsaþi copiii
sã vorbeascã…



Nr. 1 / ian-mart 2013 2 SAREA PÃMÂNTULUI

† Dr. Ioachim Bãcãuanul / Postul Mare - cãlãtoria
spre întâlnirea cu Hristos cel înviat ............................ 1
Preot Petru Roncea / Strigãtul conºtiinþei .................. 1
Preot Ioan Vasile Panþîru / Lãsaþi copiii
sã vorbeascã... ................................................................ 1
Preot Constantin Genes / «Cã vãzurã ochii mei!» .... 1
Preot Cristian Mazilu / Tentaþii distructive
ale prezentului ................................................................. 6
Preot Constantin Genes / „Nu judecaþi,
ca sã nu fiþi judecaþi“ ..................................................... 7
Preot Cãtãlin Ilie / Diavolul, binefãcãtor
al oamenilor? ................................................................... 9
General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã Apostol /
Generalul Virgil Bãdulescu,
eroul de la Cireºoaia ...................... ............................. 10
Col. (rtg) Gheorghe Pavel / Unirea,
deziderat ºi necesitate ................................................. 12
Spicuiri filocalice .......................................................... 13
Preot Drd. Daniel Nichita / Despre
viaþa în Hristos .............................................................. 16
Preot Petru Roncea / Un sãrac
la cina fariseului ........................................................... 17
Conf. Univ. Dr. Ioan Dãnilã / Sinaia Moldovei,
într-o carte de poveste .................................................19
Prof. Oana Buhosu / Regãsire .................................... 20
Preot Drd. Daniel Nichita  / Legãtura dintre
credincios ºi duhovnic ................................................ 21
Presb. Aurelia Genes / O mare minune
din vremea noastrã (II) .................................................. 22
Prof. Manda Teodorescu / Despre armonia
ºi echilibrul vieþii .......................................................... 24
Preot Dr. Dumitru I. Bodale / De ziua
Învierii ............................................................................. 25
Maria Ilie / Visul ............................................................... 25
Protos. Claudiu Constantin Panþiru / Cuviosul
Eftimie cel Mare, patronul Mânãstirii
Cireºoaia ....................................................................... 26
Inspector de penitenciare Silvia Vãtavu / Comunicat
de presã... ...................................................................... 27
Icoana smeritã a mamei ............................................ 28

(urmare din p. 1)

inundând grãdinile frumoase ale evlaviei noastre ortodoxe.
Munca de-o viaþã a neamului nostru pare cã piere în aceastã

noapte tenebroasã ºi trebuie oare sã se întâmple iar ºi iar
nemiloase încercãri ca sã ni se trezeascã conºtiinþa?

Sã ne-aducem aminte de spaimele fraþilor lui Iosif din timpul
foametei (Facere, cap. 42-43). Erau vinovaþi de vãrsare de sânge,
deºi nu fãcuserã chiar aceasta. Dar a-l vinde pe Iosif ca rob unor
strãini era ca ºi cum l-ar fi ucis. „Sângele lui cere rãzbunare“
(Fac 42, 22) concluziona Ruben la vederea grelelor încercãri
despre care înþeleseserã cu toþii cã le-au venit pentru cruzimea
lor faþã de Iosif. ªi, o, ce glas aspru al conºtiinþei începea sã-i
acuze pe fiecare! Dar ce se întâmplã? De vreme ce de-abia
începuserã actul pocãinþei, se pornirã sã se ºi acuze între ei,
aruncându-ºi vina de la unii la alþii pentru vânzarea copilului. Iosif
auzea toate acestea ºi încrederea în dragostea fraþilor sãi suferea,
cã-i vedea cã n-au cu toþii pãrere de rãu pentru vânzarea lui. ªi
ca sã le mãreascã dragostea de fraþi, îl ia pe Simeon ºi-l leagã
înaintea lor, oprindu-l la închisoare, iar ei trebuirã sã plece la
tatãl lor sã-l aducã pe Veniamin, ca sã vadã Iosif cum s-au purtat
ei, în lipsa lui, cu cel de-un sânge cu el. Poate cã prin aceste
încercãri dorea sã vadã dacã purtarea rea unii faþã de alþii se va fi
stins în sufletul lor sau nu încã. Sau dacã mai era încã, sã se
stingã, de dragul cãrunteþilor tatãlui lor pe care-l iubeau totuºi,
cã erau fiii  lui.

Aducându-ne aminte de aceste întâmplãri miºcãtoare de
suflet din Vechiul Testament, ne gândim la câte încercãri mai
avem ºi noi a trece, pentru a dovedi cu adevãrat lui Dumnezeu
c-am înþeles pocãinþa! Cã adesea, în loc sã ne acuzãm pe noi
înºine, dupã cum ne ºi miºcã conºtiinþa, degrab gãsim pricinã
de vinã la alþii, nu în noi, pentru sângele vãrsat. Atunci, pe lângã
jalea dupã Iosif pe care ºi-aºa o purta Iacov, i s-a mai adãugat ºi
aceea dupã Simeon, apoi ºi jalea dupã Veniamin, urmare a
învinuirilor dintre fraþi, aºa cum am vãzut. Sau, cum am zice
despre noi, cei de azi, ca sã ajungem la smerita pocãinþã pentru
nelegiuirile noastre, trebuie iar ºi iar sã pãtimeascã Biserica pentru
ca sã ni se aplece încetul cu încetul grumazul împietrit de orgolii
pânã la pãmânt.

Nu zic asta numai cu privire la noi ca neam. Vedeþi cum se
ceartã oamenii între ei pentru un crez sau interes pe care vor sã
ºi-l apere? Dar ºi-n viaþa duhovniceascã se întâmplã aidoma.
Satan, vrãjmaºul cel vechi aruncã zâzania pe drumul îngust al
pocãinþei. ªi dacã Dumnezeu ne oferã ºansa redresãrii spirituale
prin trezirea conºtiinþei pãcãtoºeniei noastre în urma a tot felul
de încercãri ºi semne, oare de ce se întâmplã ºi-ntre fiii Bisericii
sã se audã învinuiri în vremea pocãinþei?

Suntem în Postul Mare. Cã trebuie sã ne plecãm cu toþii în
faþa Aceluia care ne dã Pâine din cer o ºtim. Dar realizãm oare
cã Acela pe Care L-am vândut vrea sã Se convingã cu adevãrat
cum ne purtãm noi unii faþã de alþii? Ne va vedea El pe toþi la
Canonul cel Mare al pocãinþei plecaþi înaintea Lui? Dar dacã va
observa cã acuzatorul cel dinlãuntru nu ni-e treaz la fiecare, nu
va fi mulþumit de noi. ªi nu ne va primi sã ni Se descopere, pânã
nu vom aduce ºi ultima mãrturie a dragostei noastre de fraþi, de
la cei mai mari pânã la cei mai mici ºi firavi din familia noastrã
duhovniceascã.

Sã bãgãm de seamã cum ne învaþã în aceastã vreme
Biserica: „Aºa, Doamne, împãrate, dãruieºte-mi ca sã-mi vãd
greºalele mele ºi sã nu osândesc pe fratele meu, cã binecu-
vântat eºti în vecii vecilor. Amin.“

Strigãtul conºtiinþei

2013
- Anul omagial

al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena
- Anul comemorativ

al Părintelui Dumitru Stăniloae

„Cel ce chipul Crucii strălucind pe cer mai mult decât
soarele l-ai văzut şi biruinţa semnului Domnului bine

ţi-a descoperit, cu care întrarmându-te pe toţi
vrăjmaşii i-ai biruit, acum şi nouă celor ce ne plecăm

genunchii înaintea icoanei tale, Sfinte Împărate
Constantin, dă-ne nouă, împreună cu buna ta maică,

Împărăteasa Elena, ajutor, celor ce cântăm vouă:
Bucuraţi-vă, părinţii creştinilor!“ (Condacul 1, Acatist)
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Sosirea P.S. Dr. Ioachim Bãcãuanul la sfinþirea
bisericii Rãducanu, Târgu-Ocna, 16 septembrie 2012

trupului, care ar putea să subjuge fiinţa umană în
integralitatea ei şi convertirea lor sub domnia
spiritului luminat de harul divin. Postul nu poate fi
privit unilateral, doar ca renunţare temporară la
satisfacerea unei nevoi alimentare, ci este înainte
de toate un exerciţiu ascetic de înnoire a vieţii şi
redare a sănătăţii spirituale printr-un echilibru
lăuntric în care spiritul luminat de Dumnezeu
orientează soteriologic fiinţa umană în integralitatea
ei. Despre un post desăvârşit se poate vorbi doar
atunci când abţinerea alimentară este conjugată
cu ascensiunea duhovnicească a voinţei şi raţiunii
într-o încercare de înfrânare şi curăţire. Postul nu
poate fi înţeles doar ca efort spiritual de învingere
a răului din noi, ci şi ca dorinţa sublimă de înălţare
a fiinţei până la asemănarea cu Dumnezeu, până
la gradul în care hrana fizică nu mai reprezintă o
necesitate, ea schimbându-şi radical substanţa şi
devenind hrana spirituală a prezenţei iubitoare a
lui Dumnezeu. Este motivul pentru care spunem
că Euharistia reprezintă corolarul postului, motivaţia
fundamentală a nevoinţelor ascetice.

Nu putem concepe o motivaţie pur medicală
a postului decât în sensul unei vindecări ce se
realizează prin intermediul Tainei şi al mijloacelor
eclesiale, ca „medicamente” ce pot conduce la
sănătatea naturală a omului înduhovnicit. Însă
postul circumscris valorilor şi preceptelor
medicinei moderne nu are valoare mântuitoare,
deoarece îi lipsesc tocmai „ingredientele” care
din interior, într-un efort deliberat transfigurator,
orientează pe om către sursele existenţei sale
autentice: căinţa, jertfa, evlavia.

Între cele patru posturi de peste an, cel mai
complex ca trăire duhovnicească, dar şi ca
semnificaţii religioase este Postul Mare. În primele
secole creştine, rânduiala Bisericii prevedea norme
foarte precise de natură ascetică referitoare la
pregătirea necesară catehumenilor care în această
perioadă trebuiau să primească Botezul, dar în
acelaşi timp erau prevăzute şi norme referitoare la
cei care primiseră deja Botezul şi care se nevoiau
pentru întâmpinarea celei mai mari sărbători creştine.
Practica Postului Păresimilor este o instituţie de
origine apostolică, ce de la sfârşitul secolului al III-lea
a fost împărţită în două perioade distincte: postul
prepascal şi postul Paştelui. Abia după Sinodul I
ecumenic, în Răsăritul creştin se va generaliza
practica antiohiană a postului de 7 săptămâni. Deşi
caracterul catehumenal al postului va fi înlocuit treptat
de cel penitenţial, sensul iniţial al său rămâne
neschimbat: ascensiune ascetică spre Înviere.

Imnologia Postului Mare
sau cântecul lacrimilor

Paştile, ca destinaţie a călătoriei duhovniceşti
a Postului Mare, este înţeles nu doar ca o

(urmare din p. 1)

Postul Mare – călătoria spre întâlnirea cu Hristos cel înviat
comemorare anuală a unui eveniment biblic şi istoric,
ci mai ales ca o biruinţă a morţii şi început al unei
vieţi noi izvorâte din mormântul gol al lui Hristos şi
dăruită nouă în ziua Botezului, când ne-am îmbrăcat
în Hristos, trecând prin moartea şi Învierea Sa.
Această viaţă nouă în Hristos are capacitatea de a
ne schimba perspectiva înţelegerii morţii a cărei
natură a fost schimbată prin însăşi moartea lui
Hristos, Care a făcut din ea o o poartă spre
Dumnezeu, o trecere de la viaţă spre adevărata
Viaţă. Tot complexul actelor liturgice din Păresimi
au darul de a ne revela adevărata calitate a vieţii
spirituale în Hristos, deschizându-ne perspectivei
pascale, care este adevăratul centru al vieţii liturgice
a Bisericii. În felul acesta, anul liturgic este orientat
spre Paşti, iar Postul Mare este mijlocul prin care
trăim Paştile nu ca pe o ocazie de a experia varietăţi
culinare, ci mai ales ca pe un prilej de a ne elibera
de omul cel vechi şi de a intra în atmosfera sfântă
degajată de omul cel nou . Chiar dacă instituţia
catehumenatului nu mai există astăzi, postul, ca
pregătire a întâlnirii cu darurile baptismale este încă
valabil deoarece noi, de multe ori, chiar botezaţi,
pierdem în uitare semnificaţia lor (a darurilor) şi de
aceea Paştile este un timp al întoarcerii şi
reactualizării acestora, iar postul, mijlocul ascetic de
pregătirea pentru această întoarcere.

Postul Mare e în acelaşi timp o stare ce
cuprinde întreaga noastră fiinţă, o deschidere a
inimii către realităţile Duhului pentru ca prin
foamea şi setea fizice, ea să simtă foamea şi setea
după comuniunea tainică cu Dumnezeu. Această
stare şi atmosferă ce ne transfigurează reiese
din tonalitatea liturgică a slujbelor, din frumuseţea
lăuntrică a tânguirii imnologiei Triodului.

Rugăciunea emblematică a Postului Mare
este „Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul”. Această
rugăciune ocupă un loc important în cadrul
slujbelor specifice perioadei Triodului, ea
conţinând toate elementele pozitive şi negative
ale vieţii spirituale, fiind o cale de curăţire a fiinţei
celui ce se nevoieşte, de toate neajunsurile
provocate de patimile ce ne întunecă întâlnirea
filială cu Dumnezeu. Metaniile ce însoţesc rostirea
acestei rugăciuni sunt acte psihosomatice ce
semnifică moartea faţă de păcat şi învierea
împreună cu Hristos.

Conţinutul liturgic al Triodului accentuează
latura penitenţială a vieţii duhovniceşti şi atrage
atenţia asupra înţelegerii superficiale a postului,
indicându-ne în acelaşi timp elementele ce ne
pot conduce la înţelegerea adevăratului sens al
său, ca întoarcere la viaţa „normală”, firească a
comuniunii cu Dumnezeu: curăţirea, dragostea
jertfelnică, cumpătarea, dreptatea, smerenia.
Constanta tematică pe care o întâlnim în imnologia
Păresimilor este relaţia dintre răstignire şi Înviere,
o adevărată pedagogie duhovnicească ce

traduce liturgic planul divin de mântuire a omului
şi care indică faptul că orice suferinţă umană în
umbra Crucii are ca finalitate bucuria întâlnirii cu
Hristos. Fiecare dintre imnele cântate în cele 40
de zile ale postului este o fărâmă de har a mesei
pascale ce anticipează Învierea, într-o atmosferă
de bucurie reţinută, sobră, constituindu-se
totodată ca adevăratul imbold al efortului ascetic.

Canonul Sfântului Andrei Criteanul explorează
adâncurile întunecate ale sufletului, revelându-ne
o cunoaştere reală a lui, o necesitate a conştientizării
prezenţei păcatului până în cele mai intime cute ale
fiinţei, precum şi dorinţa de reabilitare prin pocăinţă.
Sufletul omului este prezentat ca fiind parte integrantă
a luptei dintre Dumnezeu şi duhurile întunecate ale
văzduhului şi martor al evenimentelor istoriei sfinte.
Rolul Canonului este de a ne conduce prin pocăinţă
spre împăcarea cu Dumnezeu, ca deschidere a
noastră spre iubirea Sa. În această atmosferă
penitenţială, în care suntem introduşi prin repetarea
stihului-refren „miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
mă”, păcatul e văzut ca o deviere a iubirii noastre
ce nu mai e orientată spre Dumnezeu, ci spre
creaţie, într-o atitudine idolatră.

Postul sau pedagogia
penitenţei şi a ascezei

Călătoria Postului Mare are ca destinaţie
întâlnirea cu Hristos înviat, iar în această perioadă,
fiecare sfârşit al săptămânii este un timp anticipativ
al bucuriei împărtăşirii din Lumina nemuririi. De
aceea, sâmbetele Postului Mare sunt considerate
zile de sărbătoare. De altfel, toate sâmbetele anului
liturgic îşi găsesc înţelesurile în sâmbăta învierii lui
Lazăr, ca împlinire a promisiunii lui Hristos şi
preambul al învierii tuturor oamenilor întru El şi în
sâmbăta Paştilor, când moartea este înţeleasă ca
trecere spre viaţa nouă în Hristos. Sâmbetele
Postului Mare sunt zile euharistice şi conţin în
acelaşi timp dimensiunea învierii ca speranţă
pentru cei repausaţi care au adormit întru această
nădejde. Cele două sâmbete subliniază adevăratul
înţeles al morţii în Creştinism şi al rugăciunii de
pomenire a morţilor.

Fiecare dintre duminicile Postului Mare are
două semnificaţii ce reies pe de o parte din
denumirea lor, iar pe de alta din conţinutul pericopei
evanghelice specifice. În prima duminică, Biserica
serbează biruinţa Ortodoxiei asupra icono-
clasmului, iar aşezarea ei la începutul postului e
semn că perioada ce tocmai a început este una a
luptei duhovniceşti ce trebuie să scape tendinţelor
idolatrizante faţă de creaţie şi în acelaşi timp să fie
următoare Chipului ce a adus pe om
din nefiinţă la fiinţă. A doua duminică,
închinată Sfântului Grigorie, apărător
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al harului şi luminii necreate, e aşezată
în această perioadă pentru a se arăta
că orice efort uman independent de

comuniunea harică cu Dumnezeu e sortit eşecului
şi nu are valoare soteriologică. A treia duminică
închinată Sfintei Cruci e aşezată la jumătatea
postului, deoarece noi înşine trebuie să ne răstignim
acestei lumi pentru a putea împlini porunca lui
Hristos (Marcu 8, 34). Crucea Sa e cea care dă
sens celorlalte cruci şi are putere mântuitoare, aşa
cum cununa Sa de spini dă sens tuturor cununilor
sfinţilor mucenici. În următoarele două duminici,
Biserica cinsteşte pe mărturisitorii ascetismului
creştin. Pe de o parte Sfântul Ioan Scărarul exprimă
principiile ascetismului în scrierile sale, iar pe de
alta, Sfânta Maria Egipteanca le transpune în viaţa
sa. Scrierea Sfântului Ioan arată în acelaşi timp
sensul ascendent al vieţii duhovniceşti, de tip
epectatic, pe care îl găsim analizat şi la Sfântul
Grigorie de Nyssa, o cale a virtuţilor ce au ca
punct terminus întâlnirea cu Hristos, o scară a lui
Iacov ce îl angajează pe om într-un efort teandric
despătimitor. Pe de altă parte, cei 47 de ani petrecuţi
în pustiu de către Sfânta Maria sunt calea
transfiguratoare a nevoinţei pustiului care într-o
anumită epocă creştină a fost patria pustnicilor.
Pomenirea lor în post are rolul de a încuraja pe cei
care sunt angajaţi în efortul duhovnicesc al
despătimirii. În săptămâna Floriilor, accentele
ascetico-liturgice sunt orientate spre semnificaţiile
soteriologice ale învierii lui Lazăr şi înfăţişează pe
Hristos Care Se îndreaptă spre acceptarea de
bunăvoie a Crucii.

În ceea ce priveşte înşiruirea duminicilor după
conţinutul textelor scripturistice, ea trebuie înţeleasă
ca făcând parte din programul catehetic al perioadei
de început a Bisericii, ca pregătire liturgico-biblică
în vederea primirii luminării de către catehumeni.
Ele nu sunt prin aceasta mai puţin importante, având
în vedere dispariţia acestei instituţii, ci se
completează armonios ca semnificaţii cu cele
amintite anterior. De aceea se poate observa în
înşiruirea lor o ascendenţă a tensiunii duhovniceşti
a sufletului care se apropie de Hristos înviat, un
continuu urcuş spre Ierusalim, de aici şi înţelesul
de scară al postului. Dacă înainte de Duminica
Sfintei Cruci Biserica ne îndeamnă la introspecţie,
la concentrarea minţii asupra universului personal
şi a luptei duhovniceşti, începând cu această
duminică atenţia e acordată tainei suferinţei lui
Hristos, patimilor şi morţii Sale. Fiecare citire
scripturistică în cadrul cultului ne transpune în
evenimentul istorisit, astfel încât în noaptea Paştilor,
Hristos înviat îi face pe cei prezenţi martori oculari
ai unui eveniment ce s-a petrecut într-un timp care
nu mai este evaluat din perspectiva succesiunilor
evenimentelor istorice, ci unul care este încărcat
de prezenţa lui Dumnezeu. Hristos e prezent în
fiecare clipă, aşa cum e prezent întreg în fiecare
părticică euharistică.

Păresimile şi semnificaţiile sale

Astfel, Postul Mare e consacrat unei anumite
perioade de timp nu întâmplător, cele patruzeci de
zile fiind puse în legătură cu evenimente biblice ce
întregesc simbolic semnificaţiile sale, atunci când e
propus spre analiză sufletul omului. Potopul din
vremea lui Noe (Facerea 7, 11-17) se întinde pe o
durată de 40 de zile şi 40 de nopţi din porunca lui
Dumnezeu, având un dublu rol: pe de o parte el
trebuie să distrugă creaţia, care, pierzând
comuniunea cu Dumnezeu, stătea sub semnul morţii
spirituale, al confundării creaţiei cu Creatorul, iar
pe de alta, el avea un rol curăţitor, trebuind să
spele pământul de păcate, pregătind în felul acesta
cadrul pentru actul recreator al lui Dumnezeu.
Pentru Noe, este un angajament ce-l consacră
unei misiuni a cărei iniţiere se petrece în cele 40 de
zile de privaţiuni. Astfel, caracterul pascal al Potopului
reiese din faptul că el face trecerea de la o lume a
păcatului spre o lume a prezenţei lui Dumnezeu,
Noe însuşi este cel ce se pregăteşte prin asceză
pentru această trecere, acest Paşti, aşteptând
întâlnirea cu Dumnezeu. Pe de altă parte,
Păresimile împrumută din semnificaţiile Potopului,
pentru că această perioadă de post e una a curăţirii
prin potopul lacrimilor şi privaţiunilor. Asemenea lui
Noe, creştinul trebuie să evite tentaţiile urmându-şi
calea. La fel ca şi potopul, asceza are un dublu
aspect: pe de o parte ucide patimile şi îndepărtează
răul, iar pe de alta înalţă sufletul în lumina prezenţei
lui Dumnezeu. Trupul înduhovnicit, ca templu-
corabie în care e prezent Dumnezeu Ce stă la
cârma fiinţei noastre, devine mediu propice şi
unealtă docilă a sufletului ce caută limanul
îndumnezeirii sale. La capătul potopului s-a aflat
legământul dintre Dumnezeu şi om, ce garanta
susţinerea vieţii aşa cum Hristos înviat e garanţia şi
începătura celor ce se pregătesc şi adorm întru
această nădejde.

Tot în legătură cu cifra 40 este analizat şi timpul
peregrinării prin pustiu a poporului ales, un timp
pascal al trecerii de la robie şi exil la binecuvântarea
pământului făgăduinţei (Deuteronom 7, 7). Această
perioadă este un timp al încercărilor ce lasă în
urmă o generaţie nepregătită şi incompatibilă cu
planul lui Dumnezeu şi pregăteşte o alta care va
purta în intimitatea minţii făgăduinţa întrupării
mântuitoare a lui Mesia. Moise însuşi era de 40 de
ani când a fost ales profetul eliberării. Postul său
desăvârşit de 40 de zile anticipează pe cel din
Muntele Carantaniei şi-l învredniceşte să primească
Legea din mâinile lui Dumnezeu. Ascensiunea sa
ascetică îl face capabil de a vedea „spatele” lui
Dumnezeu în întunericul apofatic al Sinaiului şi-l
recomandă ca fiind misticul Vechiului Testament.
Ascensiunea sinaitică a lui Moise este una pascală,
ce trece de la o lume idolatră la una a prezenţei
inefabile a lui Dumnezeu Savaot (Ieşirea 34, 28).
Dacă Moise a văzut „spatele” lui Dumnezeu pe

Sinai şi s-a mulţumit cu aceasta, când a venit plinirea
vremii, pe Tabor, a fost învrednicit să-L vadă „faţă
către faţă”, însemnând prin aceasta că „cel ce se
înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte
pe sine se va înălţa”(Luca 18, 14). De aceea,
perioada Păresimilor este una a ascensiunii ce
lasă în urmă grijile lumii şi ale trupului şi se înalţă
pentru a rămâne în prezenţa lui Hristos înviat Ce-şi
descoperă chipul îndumnezeit şi coasta străpunsă.
Cei care urcă Golgota despătimirii şi Sinaiul iluminării
sunt pregătiţi pentru a accede spre Ierusalimul unirii
cu Dumnezeu într-un triptic al transfigurării fiinţei
umane după chipul şi asemănarea Creatorului.
Aşa cum chipul lui Moise era luminat de prezenţa
lui Dumnezeu din Sinai, fiinţa creştinului devine
lumină pentru că Cel răstignit şi înviat Şi-a făcut
sălaş în inima lui, luând chip euharistic în el. Timp
de 40 de ani evreii au fost însoţiţi de prezenţa lui
Dumnezeu în stâlpul de foc şi nor la fel cum efortul
ascetului creştin e încurajat pe cale de prezenţa
lui Hristos. Fiecare post e un munte spiritual pe
care trebuie să-l escaladăm interiorizându-ne într-
un mod tainic, ştiind că în străfundurile piscurilor
sale omul cel adânc al inimii se împărtăşeşte din
prezenţa mântuitoare a lui Hristos: „dintru adâncuri
am strigat către Tine, Doamne”.

Simbolistica creştină
a numărului 40

Post de 40 de zile au ţinut şi locuitorii cetăţii
Ninive (Iona 3, 4) de la rege şi până la cei mai
tineri locuitori şi chiar animalele. Pocăinţa lor a
fost îndreptată spre câştigarea milei şi iertării lui
Dumnezeu, Care hotărâse distrugerea cetăţii
păcătoase şi anunţase aceasta prin profetul Său,
Iona. Întoarcerea lor exemplară de la păcat a
schimbat planul lui Dumnezeu devenind
paradigma extraordinară a comunităţilor care
aflate în grele încercări şi calamităţi găsesc
refugiul şi salvarea în implorarea ajutorului lui
Dumnezeu prin renun ţare ş i  pocă in ţă .
Asemenea ninivitenilor, fiecare creştin ce
experiază perioada postului trăieşte cu speranţa
iertării prin pocăinţă, el trece ca şi ei de la păcat
la întâlnirea cu Dumnezeul iertării ca o cetate
pocăită, ca un trup în care Dumnezeu e prezent,
ca o biserică.

După ce a pogorât foc din cer mistuind jertfa
de pe Carmel şi a arătat pe adevăratul Dumnezeu,
Ilie a stârnit mânia Isabelei care i-a promis moartea.
De aceea a plecat în pustiu pentru a-şi „ruga
moartea”, însă un înger îl hrăneşte cu pâine şi apă
şi-i spune să plece în muntele sfânt al lui Dumnezeu,
Horeb. În spiritualitatea monastică răsăriteană,
mâncarea dată de îngeri lui Ilie devine hrana
patruzecimii pentru cei ce şi-au
consacrat vieţuirea chipului îngeresc
şi aleargă prin pustiul lumii acesteia
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pentru a se întâlni cu Hristos în Horebul
meditaţiei penitenţiale. Hrănit cu această
mâncare, Ilie posteşte 40 de zile (3

Regi, 19, 8) trecând prin pustiu şi apoi va întâlni în
Horeb pe Dumnezeu a Cărui prezenţă va fi simţită
ca o „adiere de vânt lin ” (3 Regi 19, 12) şi Care îl
anunţă că va fi ridicat la cer. Aceasta este o întâlnire
pascală cu Dumnezeu pentru Care râvna îl purtase
prin cele mai grele încercări, pentru Acelaşi
Dumnezeu, Care, în „răcoarea serii”, dialoga în
Rai cu Adam şi Care în Păresimi însoţeşte efortul
ascetic al celui ce cu râvnă sfântă se mistuie de
dorul după Dumnezeu.

Postul împodobeşte
chipul lăuntric al fiinţei

Însăşi viaţa istorică a Fiului lui Dumnezeu stă
sub semnul aceluiaşi număr. Astfel, la 40 de zile
de la naşterea Sa este închinat la templu, casa
Tatălui de a Cărui râvnă va fi mistuit şi pe care-l
va folosi ca paradigmă a trupului Său mort şi înviat
după trei zile. Prezenţa Sa la templu eliberează
pe Simeon de suferinţa aşteptării şi-i vindecă
neîncrederea, lăsându-se purtat pe braţele sale.

Tot 40 este numărul zilelor petrecute în post de
Hristos pe Carantania, descoperindu-Se ca Noul
Adam care corectează neascultarea lui Adam cel
vechi prin stabilirea ordinii corecte a valorilor în
cadrul vieţii umane, dând întâietate celor de natură
spirituală. Cunoscutul dicton: „nu trăim ca să
mâncăm, ci mâncăm ca să trăim” subliniază tocmai
faptul că hrana este creată de Dumnezeu ca mijloc
de comuniune cu El, ea neputând avea şi dărui
viaţă în sine. Adam ispitit a gustat din hrana pe care
a considerat-o purtătoare de viaţă şi a dorit să fie
asemenea cu Dumnezeu, în afară sau independent
de El. Considerând că hrana are viaţă în ea însăşi
şi că el îşi poate însuşi această viaţă, Adam a devenit
robul creaţiei prin mâncarea din ea şi s-a îndepărtat
de Dumnezeu, Adevăratul izvor al vieţii. A murit
spiritual rupând legătura comuniunii cu Dumnezeu
prin robia mâncării. Noul Adam, în Carantania, îşi
începe activitatea prin postire, restabilind legătura
între Dumnezeu, viaţă şi hrană, arătând că
adevărata hrană care vindecă şi susţine existenţa
duhovnicească a omului este energia cuvântului
divin: „nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot
cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei
4, 4). Întreita ispitire din finalul perioadei de post a
Domnului arată o dată în plus faptul că înfruntarea şi
biruinţa în lupta cu răul nu sunt posibile fără rugăciune
şi post. Aceste două arme duhovniceşti au darul de
a tempera dependenţa noastră faţă de hrană şi de
a aşeza în făgaşul natural acest afect zidit de
Dumnezeu înăuntrul fiinţei noastre. Citatul biblic
„lăsându-L diavolul, îngerii Îi slujeau” (Matei 4, 11)
întrupează scopul oricărei asceze şi anume
dobândirea vieţii îngereşti. Orice efort uman ne poate

situa în prezenţa transfiguratoare a luminii sau în
cea desfiguratoare a întunericului - când cedăm
ispitelor, lăsându-ne prinşi în cursele diavolului. Acest
post al Domnului a devenit paradigma celor care
se pregătesc pentru primirea tainei preoţiei, dar şi
pentru cei care, ducând viaţă îngerească, în
perioada Păresimilor se folosesc de această
experienţă ascetică a lui Hristos ca de un imbold
care să accentueze şi mai mult vieţuirea lor aspră.

În legea harului, viaţa publică de predicare
a Cuvântului mântuitor este de 40 de luni, iar
aceasta se interpune între cele 40 de zile de post
total pe înălţimile Carantaniei şi cele 40 de ore
petrecute cu trupul în tenebrele mormântului.
Aşadar, 40 de luni este timpul activităţii mesianice
a lui Hristos care L-a revelat ca Împărat, Învăţător
şi Arhiereu. Este timpul în care Hristos a vorbit şi
învăţat ca nimeni altul, a vindecat dinăuntru firea
umană lovită de păcat şi a săvârşit minuni ce L-au
arătat ca pe singurul şi adevăratul Dumnezeu.
Este perioada smeririi Sale chenotice, ca împlinire
a ascultării faţă de Tatăl în iconomia relaţiei treimice
cu lumea, o perioadă a suferinţei şi dezamăgirilor
ce în final, prin moarte şi înviere, au primit şi dat
sens operei Sale de mântuire a lumii.

Patruzecimea ascetică
anticipează Învierea

De asemenea, 40 este numărul orelor
petrecute de Hristos înăuntrul pământului, în moartea
pe care a învins-o prin propria moarte, e un timp al
tăcerii când întregul Univers a amuţit, a încremenit,
văzând pe Dătătorul vieţii aşezat în mormânt ca un
muritor. E timpul ce ne descoperă taina atotprezenţei
lui Hristos Care era în acelaşi timp „în mormânt cu
trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu, în Rai
cu tâlharul şi pe scaun împreună cu Tatăl şi cu
Duhul”, toate umplându-le Cel ce este necuprins.
Este timpul izbăvirii din moarte a sufletelor drepţilor
Vechiului Testament, al biruinţei întunericului morţii
în aşteptarea învierii, aşa cum în Vinerea Mare
cântăm în slujba Prohodului.

Numărul zilelor petrecute de Hristos
împreună cu apostolii de la Înviere şi până la
Înălţarea la cer stă, de asemenea, sub semnul
cifrei 40. E o altfel de prezenţă tainică a Domnului
Care încredinţează pe apostoli de veridicitatea
învierii Sale şi anunţă prezenţa Sa euharistică,
interioară, prin mijlocirea Duhului Sfânt. Această
realitate a prezenţei Sale probată de apostolul
Toma anticipează Eshatonul, ziua a opta, a împlinirii
umanităţii îndumnezeite. Înălţarea Sa la cer confirmă
dumnezeirea Sa şi în acelaşi timp semnul
recunoaşterii Sale de către cei aleşi în momentul
venirii Sale în chip de Judecător (Fapte 1,11).
Cele patruzeci de zile de la Înviere până la Înălţare
sunt transpuse liturgic în cultul Bisericii, fiind zile
ale bucuriei împărtăşite de creştinii care mărturisesc

adevărul învierii dintr-o convingere ce izvorăşte
din trăirea prezenţei lui Hristos înviat înăuntrul lor.
Pentru apostoli, această perioadă a fost una a
ascezei spirituale a minţii, o încordare a fiinţei ce
contrar experienţei lor anterioare, a cunoştinţelor
şi practicii religioase iudaice trebuiau să înţeleagă
realitatea duhovnicească a prezenţei lui Hristos
înviat, Cel ce a trecut prin uşile încuiate şi în acelaşi
timp a mâncat în faţa lor. Este vorba despre o
experienţă ce a însemnat corectarea şi desţelenirea
modului de a gândi a minţii şi deschiderea ei intuitivă
spre primirea lui Hristos-Adevărul.

În viaţa creştină, de asemenea, întâlnim
întrebuinţată această perioadă de 40 de zile atunci
când ne referim la peregrinarea sufletului până
la judecata particulară şi slujba Panaghiei. E o
perioadă de aşteptare înfricoşată a verdictului
dreptului Judecător care poate elibera sau înrobi
sufletul. Zilele de curăţie ale femeii ce a născut,
îmbisericirea pruncului, perioada de rugăciune
specială în care creştinul se încredinţează
ajutorului păstorului duhovnicesc în vederea
obţinerii unui răspuns dumnezeiesc, postul
închinat Naşterii Domnului, toate sunt puse în
legătură cu numărul 40, care în acest context are
înţelesul de aşteptare şi pregătire în vederea
curăţirii şi întâlnirii cu Dumnezeu.

Aceste mărturii scripturistice fundamentate pe
valenţele cifrei 40 îmbogăţesc semantic şi simbolic
şi dau sens Postului Mare, traducând în acelaşi
timp liturgic ceea ce Biblia menţionează ca adevăr
istoric. Asprimea şi specificul acestei perioade vor
să ne scoată din rutina cotidiană şi din
prizonieratul propriilor convingeri, spunând că
suntem pelerini în lumea aceasta, administratori
ai ei, că omul e rege al creaţiei şi nu rob al ei, că
lumea e fereastră prin care vedem pe Dumnezeu
şi nu dumnezeu însuşi, că trupul nu e închisoare
a sufletului sau singura realitate sortită dispariţiei
în neant, ci templu în care e prezent Duhul Sfânt,
că nu trebuie să fim dependenţi până la subjugare
de realităţile lumii în care ne mişcăm şi suntem.
Roada postului este eliberarea de sub stăpânirea
nefirească a fiinţei umane exercitată de lucrurile
lumii ş i  recâşt igarea adevăratei naturi
duhovniceşti izvorâte din relaţia cu Dumnezeu.
În timpul postului foamea şi nu mâncarea devine
o necesitate, pentru că foamea de alimente ne
descoperă adevărata ei natură care e spirituală
şi înseamnă în ultimă instanţă foamea de
Dumnezeu. De aceea în timpul postului noi ne
hrănim euharistic. În felul acesta, postul fizic unit
cu cel spiritual pregătesc trupul pentru a fi templu
al prezenţei lui Dumnezeu, iar pelerinajul nostru
pascal este o continuă coborâre în străfundurile
fiinţei, într-o permanentă nevoie de întâlnire cu
Dumnezeu. Postul într-o oarecare măsură
trebuie să fie o continuă stare ascetică fără sincope
bulversante, o dorinţă nepotolită de a simţi pe
Dumnezeu mereu prezent, mereu mai aproape.
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Societatea contemporanã dovedeºte
permanent gradul de evoluþie, de civilizaþie
a omului în general. Acest aspect este
atât de complex ºi atât de profund, încât
unele laturi ale dezvoltãrii dovedesc – spre
mâhnirea celor cu o educaþie moral-
religioasã – cã omul este victima propriei
atitudini nepotrivite în faþa noului, în faþa
prezentului. ªi, ce este mai grav, mulþi
oameni, ca persoane înþelepte ºi
educate, nu se pot orienta doar spre ce
este cu adevãrat util, constructiv, bun ºi
plãcut ºi înaintea lui Dumnezeu.

De aceea considerãm cã ar fi de bun
augur sã amintim aici câteva dintre
abaterile voite, intenþionate sau poate din
neglijenþã, indiferenþã.

Progresul tehnico-ºtiinþific a ajuns
sã-i manipuleze aºa de puternic pe unii
oameni, încât aceºtia au devenit
dependenþi de absolut tot ce este nou,
de ultimã generaþie, de aceea dorinþa lor
de a þine pasul cu NOUTÃÞILE reprezintã
o pasiune feroce, o modalitate de a se
mândri, de a brava, de a uita de
sentimentele prieteneºti faþã de cei din
jur. Pentru majoritatea oamenilor din
aceastã categorie nu reprezintã o
prioritate profesionalã ancorarea cãtre
noutatea absolutã ºi ultimã. Se pot
aminti în acest sens telefoanele mobile
de ultimã generaþie, extrem de
performante, I-pad-urile, I-phon-urile,
tabletele, laptop-urile ºi nu în ultimul rând
jocurile ºi activitãþile pe computer care
þin efectiv copiii în casã, aceºtia uitând
sã socializeze, sã reacþioneze frumos,
elegant faþã de ceilalþi colegi, prieteni
sau simpli cetãþeni etc.

De aici derivã admiraþia exageratã
faþã de propria persoanã, aspect negativ
care conduce la un egoism exagerat ºi
care a determinat adesea destrãmarea
unor familii, deteriorarea relaþiilor normale
ºi armonioase dintre fii ºi pãrinþii lor. În
aceste situaþii Dumnezeu este abandonat
sau lãsat pe un loc secundar, iar insul
egocentric ajunge sã vadã în propriul eu
mulþumirea fãrã prea mult efort sau
autosuficienþa cu ceea ce ºtiu ºi sunt,
ori, dimpotrivã, ambiþia de a fi extrem de
buni, importanþi, superiori tuturor.

ªi iatã cã se continuã cercul vicios,
ajungându-se la pasiunea de a fi cel mai
puternic, bogat sau important într-un grup
mai mare sau mai restrâns, în societatea
aceasta de consum. Un astfel de om

Tentaþii distructive ale prezentului
devine pãtimaº pentru putere, indiferent
în ce se mãsoarã ea (bani, afaceri,
investiþii, statut socio-politic), iar o
asemenea atitudine dezumanizeazã
omul, adicã el uitã, neglijeazã sau
dispreþuieºte relaþiile interumane
obiºnuite, de suflet (prietenia, respectul
faþã de pãrinþi, bucuria de a-l ajuta pe cel
care are nevoie ºi chiar meritã etc.).

ªi pentru cã am amintit de
societatea de consum alteratã gradual
tot din motive economice, trebuie punctat
ºi faptul cã lumea contemporanã depinde
prea mult de consumul material. Aceasta
reprezintã o tarã a omului de azi,
deoarece a devenit habotnic în a
consuma, a cheltui, a aduna, a face avere,
gândindu-se din ce în ce mai puþin la
sufletul sãu, care este imaterial ºi este
primit de la Dumnezeu, Creatorul ºi
Cârmuitorul tuturor. Cei care sunt
dependenþi de shopping, de modã, de
dorinþa de înavuþire ºi chiar cei dominaþi
de lãcomie (în mai multe domenii ale vieþii)
sunt niºte victime ale unei conduite
imorale ºi necumpãtate, uitând cã mai
importantã ºi mai valoroasã este zestrea
duhovniceascã pe care ne-o formãm
pentru viaþa de apoi, mai ales cã omul nu
ia cu el nimic în mormânt. Aceastã din
urmã formulare s-ar putea sã parã cam
durã, dar este cât se poate de realã, mai
ales cã scopul  nobil al omului este starea
lui bineplãcutã înaintea lui Dumnezeu, iar
moartea reprezintã doar o trecere la cele
veºnice, imateriale.

Continuãm spirala distructivã prin a
aminti de unele aspecte care derivã din
lipsa cumpãtãrii ºi a moralitãþii: este
vorba despre mass-media, care îl
înrobeºte pe omul uºor de sedus,
determinându-l sã ajungã un simplu pion
în realizarea ratting-ului diverselor
televiziuni. Multe dintre acestea
promoveazã subiecte total necons-
tructive, de scandal, de violare a
intimitãþii unor persoane mai mult sau
mai puþin cunoscute, de acaparare a
atenþiei cu scop negativist, de manipulare
psihologicã prin stilul formulãrilor ºi prin
modalitatea de prezentare audio-video
ºi în mod implicit pierderea timpului cu
niºte emisiuni total nefolositoare
sufletului ºi/sau trupului.

De aici derivã o altã sursã a rãului
îndreptatã tot cãtre om: valorificarea
slãbiciunii multor oameni în legãturã cu

subiecte aºa-numite fierbinþi. Adicã se
urmãreºte distragerea atenþiei de la
aspecte morale, bune, de calm interior
spre promovarea desfrânãrii, inclusiv prin
prezentarea de imagini ºi reportaje
despre unele personalitãþi care încalcã
legea moralã. Aceste personaje ale
societãþii noastre contemporane – trebuie
sã ºtie lumea – sunt de fapt chiar
personaje negative. Ele, prin ceea ce fac,
devin modele rele pentru tinerii de azi,
care în subconºtient recepþioneazã mai
uºor ceea ce a invadat piaþa infor-
maþionalã. De aceea ar trebui evitate,
chiar combãtute subiectele care
promoveazã ºi uneori încurajeazã
desfrânarea cu toate aspectele care
derivã din ea. Aceastã atitudine este
parcã duºmanul intenþionat al tinerilor de
azi, care devin victime ale unei industrii
tip-caracatiþã ºi care are un scop total
distructiv, denigrator, chiar malefic:
pervertirea sentimentului nobil numit
IUBIRE, care este plasatã dupã plãcerea
trupeascã sau pasiunea pentru o afacere.
Sursa principalã a acestor devieri este
tot mass-media (televizorul, radio, ziarele,
revistele, spectacolele, Internetul),
încurajatã, ce-i drept, de oamenii pasionaþi
de emisiuni, reportaje, ºtiri sau articole
inutile, care nu le îmbogãþesc nici cultura,
nici formarea spiritualã.

ªansa unei redresãri din aceastã
decãdere este educarea, comunicarea
serioasã ºi rãbdãtoare dintre copii ºi
pãrinþii lor, încã de la vârste fragede, ºi
mai ales propriile exemple pozitive
venite din partea noastrã, a celor avizaþi
ca fiind duhovnici ºi educatori, pentru
a-i îndruma pe copii, tineri ºi chiar adulþi
spre o moralitate cât mai profundã ºi
mai sãnãtoasã.

Nu ne rãmâne decât sã
conºtientizãm pericolele contempora-
neitãþii, iar cei în mãsurã sã le poatã
minimiza sau chiar elimina au datoria
moralã faþã de acest neam creºtin-
ortodox sã le arate celor care s-au abãtut
de la drumul drept implicare activã ºi
devotament, sã se implice în reformarea
moralitãþii, în remodelarea unei conduite
frumoase, conform legilor bunului simþ,
deoarece acestea sunt cele care ne
întãresc ºi ne susþin credinþa cea sfântã,
constructivã, mântuitoare.

Preot Cristian MAZILU
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Zilele acestea am citit cartea
intitulatã „Pãcatul judecãrii aproapelui
ºi a slujitorilor sfinþiþi”, scrisã de Arhim.
Vasilios Papadaki (Ed. Cartea
Ortodoxã, 2011), pe care acum o vom
rãsfoi împreunã...

Încã de la început ni se defineºte
pãcatul judecãrii aproapelui ,
înþelegându-l ca „patima prin care
condamnãm, defãimãm, umilim pe
cineva sau pe mai mulþi, fie prin cuvintele
rostite, fie prin acþiunile noastre, fie chiar
ºi numai prin gândurile pe care le avem.”

Cuviosul Dorotei ne explicã ºi el ce
înseamnã judecarea aproapelui: „Nimic
nu  Îl mânie mai mult pe Dumnezeu, nimic
nu îl îndepãrteazã pe om de Acesta ºi nu
îl duce la pãrãsire precum o fac cuvintele
rele, judecarea ºi defãimarea aproapelui.
Alt lucru este vorba rea, alt lucru este
judecarea ºi alt lucru defãimarea.

Vorbirea rea este atunci când
cineva transmite prin cuvinte pãcatele
aproapelui; de exemplu, cutare a spus
minciuni, sau s-a mâniat, sau s-a
desfrânat, sau a fãcut alte lucruri
asemãnãtoare cu acestea. Spunând
toate acestea deja acel om îl vorbeºte
de rãu, îl bârfeºte pe aproapele sãu,
adicã vorbeºte cu rãutate împotriva
cuiva, discutã cu patimã despre
pãcatele aceluia.

Judecarea constã în faptul de a
condamna pe însuºi omul despre care
spunem cã este mincinos, sau mânios,
sau desfrânat. Fãcând aceasta, criticãm
însãºi aplecarea sufletului lui ºi tragem
concluzii pentru întreaga lui viaþã,
spunând cã astfel este viaþa lui, acesta
este el ºi aºa îl judecãm; acesta este un
pãcat foarte mare. (...)

Defãimarea  este explicatã
prezentând parabola vameºului ºi a
fariseului...

Fariseul din parabolã, atunci când se
ruga ºi mulþumea Domnului pentru
realizãrile lui, nu spunea minciuni, ci
adevãrul. Nu a fost judecat însã pentru cã
a mulþumit Domnului, deoarece avea
obligaþia sã mulþumeascã Domnului atunci
când L-a învrednicit sã facã ceva bun,
deoarece El a lucrat împreunã cu el,

„NU JUDECAÞI,
CA SÃ NU FIÞI JUDECAÞI” (I)

ajutându-l la acel lucru. De aceea, fariseul
nu a fost judecat  deoarece a spus: «Nu
sunt ca ceilalþi oameni», ci a fost judecat
atunci când ºi-a întors privirea cãtre vameº
ºi a spus: «Nu sunt nici ca acest vameº de
aici». Atunci a pãcãtuit, deoarece în acest
mod a criticat însãºi persoana... a judecat
întreaga lui viaþã.”

Cuviosul  Dorotei considerã cã
judecarea aproapelui este un pãcat care
Îl mânie mai mult decât orice pe
Dumnezeu, adicã este cel mai mare
pãcat.

Mântuitorul spune: „Nu judecaþi,
ca sã nu fiþi judecaþi; cãci cu judecata
cu care judecaþi, cu aceeaºi veþi fi
judecaþi; ºi cu mãsura cu care mãsuraþi,
cu aceea vi se va mãsura. Cum de vezi
paiul din ochiul fratelui tãu, dar bârna
din ochiul tãu nu o iei în seamã? Sau
cum îi vei zice fratelui tãu: Lasã-mã sã-þi
scot paiul din ochi! ªi iatã cã-n ochiul
tãu este bârna! Fãþarnicule, scoate mai
întâi bârna din ochiul tãu ºi numai atunci
vei vedea sã scoþi paiul din ochiul fratelui
tãu” (Mat 7,1-5).

Hristos porunceºte sã nu îl judecãm
pe aproapele, ca sã nu fim ºi noi judecaþi,
adicã sã nu fim condamnaþi de cãtre
Dumnezeu. În acelaºi timp, blameazã
ipocrizia oamenilor pãcãtoºi, care în loc
sã-ºi vadã ºi sã se preocupe de propriile
pãcate, se ocupã cu micile cusururi ale
altora ºi, în plus, încearcã sã le ºi
corecteze, ei care în continuare rãmân
nepocãiþi.

„Cu mãsura cu care mãsuraþi,
cu aceea vi se va mãsura”. Se
înþelege prin aceasta cum cã fiecare om
va fi judecat de cãtre Dumnezeu pentru
acelaºi pãcat pentru care îl judecã el pe
aproapele.

Sfinþii Pãrinþi spun cã judecarea
este un pãcat aºa de mare încât îl
lipseºte pe om de Harul cel Sfânt ºi
de ajutorul dumnezeiesc, de vreme
ce Dumnezeu Se scârbeºte foarte tare
de acest pãcat. Ca sã încetãm sã
judecãm pe cineva care a fãcut de
exemplu adulter, va îngãdui Dumnezeu
ca sã cãdem ºi noi în acelaºi pãcat
pentru a nu mai fi atât de neîngãduitori,

de duri ºi sã nu mai amãrâm cu judecata
noastrã pe alþii ºi sã nu ne mai
considerãm mai presus decât alþi
oameni.

Prin urmare, dacã dorim ca
Dumnezeu sã nu ne condamne pentru
pãcatele grele în ziua judecãþii ºi sã nu
cãdem în greºeli mari, sã ne ferim din
toate puterile de a judeca pe
aproapele.

Sf. Ap. Pavel spune: „Pentru
aceasta, o, omule, oricine ai fi tu, cel
care judeci, eºti fãrã cuvânt de rãspuns,
fiindcã în ceea ce pe altul îl judeci, pe
tine însuþi te osândeºti, cãci acelaºi lucru
îl faci ºi tu.” El încearcã sã insufle
credincioºilor duhul smereniei, credinþa
cã toþi suntem pãcãtoºi ºi cã, ºtiindu-ne
aºa, nu ar trebui sã îl judecãm pe
aproapele. Tot el spune: „Cel ce
mãnâncã sã nu îl dispreþuiascã pe cel
ce nu mãnâncã, iar cel ce nu mãnâncã
sã nu-l judece pe cel ce mãnâncã;
pentru cã Dumnezeu l-a primit” (Rom
14, 3).

În acelaºi loc Apostolul zice: „Dar
tu, de ce-l judeci pe fratele tãu? Sau
tu, pe fratele tãu de ce-l dispreþuieºti?
Fiindcã toþi ne vom înfãþiºa înaintea
scaunului de judecatã a lui Dumnezeu
(...) Astfel cã fiecare din noi va da
seama despre sine înaintea lui
Dumnezeu. Aºadar, sã nu ne mai
judecãm unii pe alþii, ci mai degrabã
judecaþi aceasta: sã nu pui în calea
fratelui piatrã de alunecare sau de
poticnire” (Rom 14, 10-13). ªi în altã
parte spune: „Aºadar, nu judecaþi ceva
înainte de vreme, înainte de a veni
Domnul, Cel ce va aduce la luminã
pe cele ascunse ale întunericului ºi va
vãdi gândurile inimilor. ªi atunci
fiecare-ºi va avea de la Dumnezeu
lauda” (I Cor 4, 5).

Sf. Iacob, ruda Domnului, zice în
epistola sa: „Nu vã vorbiþi de rãu unul
pe altul, fraþilor! Cel care-l vorbeºte de
rãu pe fratele, sau judecã pe fratele sãu,
acela vorbeºte de rãu legea ºi judecã
legea; dar dacã judeci legea
nu eºti împlinitor al legii, ci
judecãtor al ei. Unul este
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Legiuitorul ºi Judecãtorul: Cel
Ce poate sã mântuiascã ºi sã
dea pierzãrii. Dar tu, cine eºti

tu care judeci pe aproapele?” (Iacob 4,
11-12).

Judecarea aproapelui vine din
cauzã cã nu avem dragoste . Dacã am
fi avut dragoste ºi am fi pãtimit
împreunã cu el, nu am fi avut în minte
greºelile acestuia, dupã cum ne spune
ºi Sf. Ap. Petru: „Dragostea acoperã
mulþime de pãcate” (I Petru 4, 8). La
fel zice ºi Sf. Ap. Pavel: „Dragostea nu
þine-n seamã  rãul (...), nu se bucurã de
nedreptate” (I Cor 13, 5).

Prin urmare, dacã am fi avut ºi noi
dragoste, acea dragoste ar fi acoperit
orice greºealã, aºa dupã cum au fãcut
sfinþii când vedeau greºelile oamenilor,
nu-i judecau, nu-i dispreþuiau, ci sufereau
împreunã cu ei, îi sfãtuiau, îi oblojeau ca
pe un mãdular bolnav al trupului. Fãceau
orice ca sã-i salveze.

Numai lui Dumnezeu I se cuvine
sã facã judecatã deoarece numai El
cunoaºte situaþia, puterea ºi nevoinþa
fiecãruia. Astfel, într-o zi, douã copile
au fost vândute; una unei mãicuþe iar
cealaltã unei femei de moravuri uºoare,
fiecare fiind educatã diferit: una în frica
de Dumnezeu ºi cealaltã în pãcate. Prin
urmare, am putea spune cã Dumnezeu
aºtepta de la una ceva ºi acelaºi lucru l-ar
fi aºteptat ºi de la cealaltã? Cum este
posibil? Dacã amândouã cad în
desfrânare sau în alt pãcat, putem spune
cã vor fi judecate cu aceeaºi mãsurã?
Chiar dacã au cãzut în aceeaºi greºealã?
Nu este posibil. Aºadar, absolut nimic
nu poate sã ºtie omul din voile Domnului.
Cãci El este singurul Care înþelege toate
ºi este în mãsurã sã judece pe fiecare,
dupã cum numai El ºtie ºi vede lupta
fiecãruia înainte de pãcat ºi silinþa lui de
a se îndrepta.

Referitor la pãcatul judecãrii
aproapelui, Avva Dorotei ne mai învaþã:
„Cine vrea sã se mântuiascã, nu bagã
în seamã deloc greºelile aproapelui, ci
ia aminte întotdeauna la propriile pãcate
ºi astfel sporeºte. Cã acela care a vãzut
pe fratele sãu pãcãtuind ºi suspinând a
zis în sufletul sãu: «Vai mie, deoarece
astãzi cade acesta, sigur mâine voi
cãdea ºi eu.»  Vedeþi cum îºi pregãteºte
sufletul? Cum a reuºit sã fugã de
judecarea aproapelui? Mai mult, s-a
smerit pe sine zicând: «Acesta se

pocãieºte pentru pãcatul sãu, dar eu voi
avea puterea de a mã pocãi?» Haideþi
dar sã dobândim ºi noi dragoste, milã
pentru aproapele. Haideþi sã ne ajutãm
unul pe celãlalt...

Un monah, auzind despre un frate
cã a cãzut într-un pãcat greu, a zis: «Ah,
foarte rãu a fãcut!» Se istoriseºte în
Pateric cã îngerul  a luat sufletul celui
ce pãcãtuise ºi l-a adus bãtrânului
zicându-i: «Iatã, acesta pe care l-ai
judecat, a murit. Unde vrei, prin urmare,
sã îl pun: în Împãrãþia lui Dumnezeu sau
în Iad? Deoarece tu eºti judecãtorul.»
Bãtrânul, smerindu-se, a petrecut tot
restul vieþii în suspine, lacrimi, nevoinþe,
rugând pe Dumnezeu sã-l ierte pentru
acest pãcat.“

Sf. Maxim Mãrturisitorul zice: „Sã
nu laºi urechile tale sã audã cuvintele
omului care îi judecã pe alþii. Nici
cuvintele tale sã ajungã la urechile
aceluia cãruia îi place sã judece, ca nu
cumva ºi tu sã cazi din dragostea
dumnezeiascã ºi astfel sã te afli strãin
în viaþa veºnicã.”

Avva Pimen spunea: „Ori de câte
ori acoperim cãderea fratelui
nostru, ºi Dumnezeu ne acoperã
pãcatele noastre; de asemenea, ori de
câte ori le dezvãluim, ne dezvãluie ºi
Dumnezeu pãcatele noastre.”

Un  frate i-a destãinuit lui avva
Pimen: „Dacã întâlnesc un frate despre
care am auzit cã a pãcãtuit, nu vreau
sã-l primesc în casa mea. Dacã
întâlnesc pe unul bun, cu faimã bunã,
mã simt bine împreunã cu el.” Avva i-a
rãspuns: „Dacã oferi puþinã dragoste
celui bun, eºti dator sã oferi dublu aceluia
despre care ai auzit cã a greºit; deoarece
acesta este cel care are neputinþe ºi are
nevoie de mai multã dragoste.”

Sf. Antiohie conchide ºi el cã
„judecarea este mai rea decât toate
celelalte pãcate. Nu numai pentru cã
îl aºazã pe acela pe care-l criticã vrednic
de o pedeapsã grea, de vreme ce ia din
capul locului puterea lui Dumnezeu ºi-i
stã astfel împotrivã, ci fiindcã se
primejduieºte de a cãdea în pãcate din
moment ce se aflã pe sine lipsit de harul
lui Dumnezeu din cauza judecãrii. Acela
care este criticat, dacã nu murmurã
împotriva celor ce-l criticã, se foloseºte
duhovniceºte. Acela care însã criticã ia
asupra sa ºi greutatea pãcatului celui pe
care îl criticã, aºa cum ne aratã clar în

parabola vameºului ºi fariseului.”
Avva Iosif a fost întrebat: „Ce sã

fac deoarece nu pot sã mã nevoiesc ºi
sã þin post pentru dragostea lui Hristos,
dar nici sã muncesc ºi sã dau
milostenie?“ Bãtrânul i-a rãspuns:
„Dacã nu poþi face nimic din toate
acestea, cel puþin pãstreazã-þi conºtiinþa
ta curatã de orice gânduri de judecatã
împotriva aproapelui ºi þine-te departe
de a-l umili ºi de a-l batjocori.”

Cuviosul Marcu învaþã cã: „Dacã
urâm pe vreunul din fraþii noºtri
deoarece este rãu, ne va urî ºi pe noi
Dumnezeu, deoarece ºi noi suntem rãi.
Dacã judecãm pe cineva cu severitate
ca pãcãtos, atunci ºi Dumnezeu ne va
judeca ca pe niºte pãcãtoºi. În sfârºit,
dacã nu iertãm aproapelui greºelile lui,
nici Dumnezeu nu ni le va ierta pe ale
noastre.”

Un frate l-a întrebat pe avva Pimen:
„Cum poate un om sã scape de
judecarea aproapelui?” Bãtrânul i-a
rãspuns: „Noi ºi fraþii noºtri alcãtuim douã
icoane: atâta timp cât omul ia aminte la
viaþa sa lãuntricã ºi se osândeºte pe sine,
atunci îl vede pe fratele sãu bun ºi
vrednic de cinste. Dacã însã se laudã
pe sine ºi se considerã bun, atunci
gãseºte cã fratele sãu este rãu.”

Sf. Atanasie Sinaitul menþioneazã:
„ªtiu destul de bine cum cã limba multor
oameni, atunci când îi judecã pe alþii,
este mai tãioasã decât un cuþit cu douã
tãiºuri.” Chiar dacã un om face fapte
bune la nesfârºit, dacã are un cusur ,uitã
de celelalte ºi îl judecã pentru acesta.”

Autorul observã cã mulþi oameni
cad în acest pãcat zilnic, cu o uºurinþã
deosebitã, fãrã a înþelege cã acesta este
un pãcat greu. Judecarea, discuþiile de
societate ºi bârfa sunt pãcate prezente
în tot timpul vieþii noastre. Ele au devenit
nu numai o simplã obiºnuinþã,  ci chiar
ceva de care nu mai putem scãpa. În
întâlnirile noastre zilnice, care pot dura
câteodatã ºi ore întregi, este imposibil
sã nu se strecoare ºi un comentariu la
faptele unor persoane anume.

Ceea ce doreºte Dumnezeu de la
noi, aºa cum mãrturiseºte ºi Sf. Isaac
Sirul, este sã nu judecãm sau sã
condamnãm persoanele, pe acelea care
fac fapte rele. Chiar dacã vedem cã
face rãu, noi nu trebuie sã îl
considerãm pe omul acela un
om rãu, deoarece nu
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Moment din timpul Sfintei Liturghii oficiatã la sfinþirea bisericii
Rãducanu, din Târgu-Ocna, 16 septembrie 2012

Diavolul a ispitit-o pe femeie sã
mãnânce din pomul din mijlocul raiului,
de care avea poruncã nici sã nu se
atingã. Mai mult, a dat ºi bãrbatului sãu
„ºi a mâncat ºi el” (Fac 3, 6). Prima fiinþã
din istorie posedatã de diavol nu este o
fiinþã umanã, este un animal despre care
Sfânta Scripturã spune cã „era cel mai
ºiret dintre toate fiarele de pe pãmânt,
pe care le fãcuse Domnul Dumnezeu”
(Fac 3, 1). O posedare care se terminã
tragic pentru ºarpe, cãci despre el este
vorba cum bine se ºtie, fiind blestemat
sã se târascã pe pântece ºi sã mãnânce
þãrânã. Pedeapsa nu-i aduce moartea
imediatã, cum s-a întâmplat cu porcii
posedaþi din þinutul Gherghesenilor.
Înþelegem cã diavolul exploateazã
anumite însuºiri ale animalelor de care
se foloseºte, specifice propriului
caracter. În cazul ºarpelui, s-a folosit
de ºiretenia acestuia, iar în cazul
porcilor, de felul lor de a se urma unul
pe altul orbeºte, precum ºi diavolii s-au
urmat unul pe altul fãrã discernãmânt la
cãderea lui Lucifer, dar ºi în trupul
demonizatului, încât au format o
Legiune. Este inexplicabilã aceastã
adunare de diavoli în om, odatã ce
prezenþa unuia singur sau a mai multora
are acelaºi efect degradant pentru
demnitatea umanã.

Ispitirea femeii a fost o încercare
a diavolului de a pãrea aliatul oamenilor
în a-i ajuta sã se îndumnezeiascã: „Dar
Dumnezeu ºtie cã în ziua în care veþi
mânca din el vi se vor deschide ochii ºi
veþi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele
ºi rãul” (Fac 3, 5). Într-adevãr i-a ajutat

Diavolul, binefãcãtor al oamenilor?
sã fie ca Dumnezeu în a cunoaºte doar
binele ºi rãul, dar nu acesta era þelul
îndumnezeirii propus de Creator.

O altã încercare a diavolului de a
pãrea ajutãtorul oamenilor este prima
ispitire a Mântuitorului. Cunoaºtem
blestemul aruncat de Dumnezeu
asupra lui Adam: „În sudoarea feþei tale
îþi vei mânca pâinea ta, pânã ce te vei
întoarce în pãmântul din care eºti luat”
(Fac 3, 19). Mii de ani oamenii au scos
pâinea din pãmânt cu sudoarea frunþii
ºi apare o zi în care diavolul Îi cere lui
Hristos, ca Fiu al lui Dumnezeu, sã
prefacã piatra în pâine (Lc 4, 3).
Aceastã cerere este o dorinþã de a
elibera pe om de obositoarea trudã de
mii de ani? Sau o încercare de a-L face
pe Dumnezeu sã schimbe ceea ce a
hotãrât prin strãvechiul blestem?

Dumnezeu a dat pâine oamenilor
printr-o minune la fel de spectaculoasã
ca prefacerea pietrei în pâine, la
înmulþirea pâinilor în pustie, însã nu la
cererea diavolului. Mântuitorul, ca
Dumnezeu, are aceastã putere de a
preface piatra în pâine ºi ar fi avut
puterea s-o transmitã ºi apostolilor ca
sã ridice blestemul cel dintâi. El a
preferat sã le transmitã altã putere –
aceea de a preface pâinea în Trupul
Sãu.

Încercãrile diavolului de a poza
în prietenul oamenilor au fost
demascate de Dumnezeu. Cunoaºtem
cu siguranþã cel puþin un loc în care
diavolul ajutã pe om. Este vorba de
minunea vindecãrii demonizatului din
þinutul Gherghesenilor despre care am

mai pomenit în aceste rânduri (Lc 8,
26). Când diavolii se roagã de
Mântuitorul sã nu le porunceascã sã
meargã în adânc, se roagã, în dorinþa
lor de a face rãu cu orice chip, sã le
îngãduie sã intre în turma porcilor care
pãºteau pe munte. ªi le-a îngãduit,
spune Sfântul Evanghelist Luca. „ªi
ieºind demonii din om, au intrat în porci,
iar turma s-a aruncat de pe þãrm în lac
ºi s-a înecat” (v. 33). Acesta este cel
mai mare bine fãcut locuitorilor þinutului,
care erau opriþi prin legea lui Moise
sã mãnânce carne de porc. Vedem
astfel  cã evrei i  din þ inutul
Gherghesenilor au fost salvaþi de
patima banilor proveniþi din vânzarea
porcilor, prin acþiunea diavolilor în
primul rând, dar care nu fac nimic fãrã
voia lui Dumnezeu, ºi prin predica
fostului demonizat devenit apostol în
regiune: „Întoarce-te în casa ta ºi
spune  cât bine þi-a fãcut þie Dumne-
zeu” (v. 39). Hristos Dumnezeu a
binecuvântat aruncarea porcilor în mare,
dar nu a binecuvântat cererea celui
vindecat de a deveni apostol al
neamurilor, unul din cei doisprezece (v.
38), pentru cã El a privit vizita în acel
teritoriu numai prin prisma salvãrii acelor
crescãtori de porci, singurii din istoria
Noului Testament care au refuzat in
corpore Evanghelia: „ªi l-au rugat pe El
toatã mulþimea din þinutul Gherghesenilor
sã plece de la ei, cãci erau cuprinºi de
fricã mare. Iar El, intrând în corabie, S-a
înapoiat” (Lc 8, 37).

Preot Cãtãlin ILIE

cunoaºtem motivele pentru care
acesta a pãcãtuit, condiþiile în
care s-a sãvârºit pãcatul, starea

sa psihicã, sufleteascã, precum ºi posibila
lui pocãinþã.

Sf. Ioan Gurã de Aur ne îndeamnã
sã nu condamnãm, sã povãþuim ºi sã nu
îi atacãm pe cei de lângã noi plini de
rãutate, ci cu dragoste frãþeascã sã îi
corectãm , „deoarece nu îl dai pe
aproapele pedepsei veºnice, ci pe tine
însuþi, din moment ce nu eºti îngãduitor
atunci când este nevoie sã judeci pãcatele
pe care le-a sãvârºit (...) Vrei sã judeci?
Sã judeci propriile tale pãcate ºi nimeni
nu te va judeca.”

Sf. Nicodim Aghioritul spune cã
simplii creºtini sunt datori sã
sfãtuiascã cu dragoste ºi smerenie
frãþeascã pe cei care pãcãtuiesc ºi nu
în mod rãzbunãtor... pentru a-i
condamna pe aceia.

Domnul îi învaþã pe creºtini sã nu
se grãbeascã sã-i judece pe fraþii lor,
nici sã nu se arate împietriþi faþã de
aceºtia, ci, dimpotrivã, sã le rabde
greºelile ºi sã se ajute unii pe alþii,
împlinind astfel legea lui Hristos
despre dragoste, dupã cum spune
fericitul Pavel: „Purtaþi-vã sarcinile
unii altora ºi aºa veþi împlini legea lui
Hristos” (Gal 6, 2).

Când este cazul sã protejãm pe
cineva de prietenia unui om rãu, o
putem face, aºa cum a procedat Sf. Ap.
Pavel cu Timotei, scriindu-i: „Alexandru
arãmarul mi-a fãcut mult rãu. Pãzeºte-te
ºi tu de el, cã tare mult s-a împotrivit
cuvintelor noastre” (II Tim 4, 14-15).

 „Nu numai sã nu spunem vorbe
urâte despre alþii, dar nici sã le
ascultãm din gura altora deoarece ºi
acest lucru este vrednic de judecatã ºi
de mare pedeapsã” spune Sf. Ioan
Gurã de Aur.

 (va urma)

Preot Constantin GENES
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã APOSTOL

Acþiunile de luptã de un eroism
legendar desfãºurate în vara de foc a
anului 1917, în zona Cireºoaia-Coºna-
Mãgura, au fost elogiate cu veneraþie
atât în scris cât ºi prin diferite discursuri
prilejuite de unele întruniri cu caracter
patriotic, îndeosebi în oraºul Târgu-
Ocna unde anual se sãrbãtoreºte ºi Ziua
Vânãtorilor de Munte cu participarea
militarilor din Batalionul care a preluat
tradiþiile primei unitãþi de acest fel din
Armata Românã ºi care a primit botezul
focului aici.

Într-un material publicat în revista
«Sarea pãmântului» nr. 3 din 2007 am
fãcut ºi noi câteva referiri la aceastã
glorioasã unitate ºi la comandantul ei,
maiorul Virgil Bãdulescu. Considerãm
însã cã se cuvine sã prezentãm mai
multe aspecte semnificative din
activitatea acestui brav ofiþer care
constituie un valoros exemplu pentru
generaþiile urmãtoare.

Originar din oraºul Cãlãraºi, Virgil
Bãdulescu a urmat Liceul Militar din
Iaºi, iar dupã absolvirea acestuia, la 1
iunie 1900, cursurile ªcolii Militare de
Ofiþeri de Infanterie din Bucureºti. La 14
ianuarie 1902, a fost avansat
sublocotenent ºi, dupã efectuarea unui
stagiu de o jumãtate de an la comanda
unui pluton de puºcaºi la Regimentul 6
Dorobanþi „Mihai Viteazul“ din
Bucureºti, a fost trimis în Germania
pentru a urma un curs de specialitate
privind organizarea activitãþii sportive ºi
de culturã fizicã în unitãþile militare.
Reîntors în þarã, în primãvara anului
1903, conducerea Ministerului de
Rãzboi i-a încredinþat sarcina elaborãrii
metodologiei activitãþii de educaþie
fizicã în Armata Românã, organizãrii ºi
conducerii acestei discipline. Activitatea
sportivã organizatã dupã un program
riguros întocmit de el a fost extinsã ºi
în cadrul liceelor militare de la
Mãnãstirea Dealu ºi Iaºi, obþinându-se
bune rezultate. Amploarea pe care a
luat-o aceastã disciplinã în numai câþiva
ani, precum ºi avantajele ei în educarea,
instruirea ºi fortificarea tinerilor elevi din
ºcolile amintite, au fost factori hotãrâtori

Generalul Virgil Bãdulescu,
eroul de la Cireºoaia

în luarea deciziei de cãtre conducerea
Marelui Stat Major al Armatei Române
de a-l trimite pe locotenentul (avansat
la 24 ianuarie 1907) Virgil Bãdulescu
în Suedia, pentru a urma în perioada
1910-1913 cursurile Institutului de
Gimnasticã din Stockholm ºi a-ºi
desãvârºi pregãtirea în domeniul
educaþiei fizice ºi sportului. Dupã primii
doi ani de studii, aflat în capitala
Suediei, ofiþerului i s-a comunicat din
partea ministerului nostru de rãzboi cã,
în urma rezultatelor obþinute la cursuri,
a fost avansat la 1 octombrie 1912
cãpitan. Reîntorcându-se, în vara anului
1913, în þarã, proaspãtul ºi singurul ofiþer
român absolvent al recunoscutului
institut suedez, a fost încadrat profesor
de educaþie fizicã la Liceul Militar de la
Mãnãstirea Dealu, lângã Târgoviºte.
Aici, cãpitanul Virgil Bãdulescu a
îndeplinit cu elevii liceului, timp de trei
ani, 1913-1916, programele ºi
disciplinele sportive studiate ºi
practicate în cadrul Institutului de
Gimnasticã din Suedia, ºi a constatat
cã tinerii cursanþi ai acestei instituþii de
învãþãmânt militar se pot adapta cu
uºurinþã disciplinelor sportive prevãzute
în program, practicarea lor având drept
rezultat revigorarea organismului. În
toamna anului 1916, cursurile liceului
au fost întrerupte din cauza rãzboiului,
iar averea instituþiei a fost evacuatã în
nordul Moldovei. Cu acest prilej, marea
majoritate a instructorilor ºi profesorilor
militari au fost mutaþi la comanda unor
subunitãþi ºi unitãþi operative dislocate
în Moldova. Avansat maior, la 1
noiembrie 1916, ofiþerului care pusese
bazele educaþiei fizice ºi sportului în
cadrul armatei noastre i s-a încredinþat
sarcina constituirii ºi instituirii în zona
Humuleºti – Tg. Neamþ a primului
Batalion de vânãtori de munte din cadrul
oºtirii noastre. Dând dovadã de un înalt
spirit organizatoric, de o mare putere
de muncã ºi având bogate cunoºtinþe
în privinþa dozãrii eforturilor în activitãþile
desfãºurate în munþi ºi în condiþii
atmosferice grele (zãpadã, ceaþã, ger),
maiorul Virgil Bãdulescu a fost

inspectat de o comisie a Marelui
Cartier General ºi apoi trimis la luptã,
în zona Oituz – Tg. Ocna. Dupã patru
zile de marº, timp în care au fost
parcurºi pe jos aproximativ 160 km,
vânãtorii de munte au ajuns în ziua de
29 iulie la poalele înãlþimii Cireºoaia.
Pe timpul luptelor duse pentru cucerirea
acestei înãlþimi, batalionul comandat de
maiorul Virgil Bãdulescu a fãcut dovada
bunei sale pregãtiri privind lupta în
munþi, a rezistenþei fizice necesare în
rãzboi, precum ºi a unor frumoase virtuþi
ostãºeºti preluate ºi înãlþate pe noi
culmi ale gloriei militare, mai târziu în
cel de-al Doilea Rãzboi Mondial, de cele
patru divizii de vânãtori de munte în
frunte cu generalii L. Mociulschi ºi I.
Dumitrache. Pentru meritele sale
deosebite, atât în organizarea ºi
instruirea primului batalion de vânãtori
de munte, cât ºi pentru curajul ºi spiritul
de sacrificiu dovedite în luptele de la
Cireºoaia, la 1 septembrie 1917 a fost
avansat locotenent-colonel ºi decorat
cu Ordinul „Steaua României“ clasa a
doua, conform Decretului nr. 277 din 12
februarie 1918. Concomitent cu
decorarea generalului de divizie Eremia
Grigorescu, a fost distins ºi maiorul
Virgil Bãdulescu, cu Ordinul „Mihai
Viteazul“ clasa a III-a „pentru vitejia ºi
destoinicia cu care a atacat în fruntea
batalionului sãu inamicul la Cireºoaia,
în ziua de 30 iulie 1917, respingându-l
ºi luând prizonieri. La 2 august a dat
un contraatac energic urmând inamicul
pânã în valea Slãnicului“.

Dupã terminarea primei mari
conflagraþii mondiale, activitatea
locotenent-colonelului Virgil Bãdulescu
s-a desfãºurat pe multiple planuri.
Astfel, încã din primii ani postbelici, a
iniþiat ºi organizat, sub egida
Ministerului de Rãzboi, diferite
simpozioane cu tematicã sportivã. Cu
acest prilej, a þinut numeroase referate
ºi comunicãri în care a subliniat
necesitatea practicãrii sportului de cãtre
tineri si organizãrii unor
competiþii sportive de masã în
oraºele ºi garnizoanele
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militare. Concomitent,
locotenent-colonelul Virgil
Bãdulescu a desfãºurat o

intensã activitate publicisticã,
articolele sale reliefând importanþa
sportului în educarea tinerilor din
þara noastrã ºi necesitatea
practicãrii unor discipline sportive
încã din primii ani de ºcoalã. Ideile
sale ºi-au gãsit un loc bine meritat
în coloanele unor reviste de mare
tiraj, cum au fost: „Spirit militar
modern“, „Buletinul Societãþii
Medicale de Educaþie Fizicã“, „Izvor
de energie“ ºi altele.

La 1 aprilie 1920 a fost avansat
colonel, iar trei ani mai târziu, în
1923, a iniþiat Oficiul Naþional de
Educaþie Fizicã (O.N.E.F).
Un mare merit îl are
colonelul Bãdulescu în
desfãºurarea unei deose-
bite activitãþi pentru crearea
de filiale ale acestui oficiu
pe tot cuprinsul þãrii, pentru
asigurarea bazei materiale a
acestora, dotarea echipelor
ºi a cluburilor cu cele
necesare desfãºurãrii com-
petiþiilor sportive organizate
pe plan naþional. Ideea a fost
îmbrãþiºatã de forurile
guvernamentale ale vremii ºi,
ca atare, s-au alocat fon-
durile necesare. La propu-
nerea colonelului Virgil
Bãdulescu, s-a aprobat
construirea unui stadion
în faþa localului ªcoli i
Mi l i tare de Of i þer i  de
Infanterie, mai precis la
poalele Dealului Spirii.

În anul 1924 s-a pus piatra
fundamentalã a noului edificiu; doi ani
mai târziu, în anul 1926, în prezenþa
oficialitãþilor politice ºi de stat, a
reprezentanþilor unor ministere, instituþii
civile ºi militare ºi a unui numeros public,
a fost inaugurat Stadionul „O.N.E.F.“
care mai târziu a fost denumit
„A.N.E.F.“, ºi modernizat prin
superdimensionarea tribunelor, ame-
najarea pistei de atletism ºi a terenului
de fotbal. Amintim cã stadionul a gãz-
duit numeroase competiþii sportive:
balcaniade, campionate, concursuri
interne ºi internaþionale de atletism;
concursuri hipice, dar ºi spectacole
nocturne. Demn de remarcat este ºi
faptul cã la puþin timp dupã darea

stadionului în folosinþã, tot din iniþiativa
colonelului Virgil Bãdulescu, a fost
înfiinþat Institutul Naþional de Educaþie
Fizicã (I.N.E.F.), ofiþerul fiind considerat
fondatorul primei instituþii de învãþãmânt
sportiv din România. În calitate de
director al acestui institut, a îndrumat
mai mulþi ani activitatea de pregãtire a
primilor profesori de educaþie fizicã din
România. Datoritã colonelului Virgil
Bãdulescu, în structura organizatoricã
a institutului a fost prevãzutã chiar de la
înfiinþare o secþie militarã, în cadrul
cãreia au fost pregãtiþi ofiþerii armatei
destinaþi sã organizeze ºi sã conducã
activitãþile sportive în liceele militare, în
ºcolile de ofiþeri ºi subofiþeri, precum ºi
în unitãþile armatei. Conform planurilor
de învãþãmânt, elaborate sub îndrumarea

colonelului Virgil Bãdulescu, studenþii
institutului trebuiau sã se specializeze
în mai multe discipline, cursuri de
perfecþionare ºi tabere de pregãtire.
„Profesorii trebuiau sã se identifice cu
jocurile copiilor“, menþiona colonelul
Virgil Bãdulescu, „ºi sã-i înveþe jocuri
noi, iar, dacã se simt în stare, sã ºi
participe la ele, pentru cã acestea ajutã
la dezvoltarea fizicã ºi sufleteascã,
provocând bunã dispoziþie“.

Dupã trei decenii de bogatã
activitate pe tãrâm militar ºi sportiv,
ctitorul primei unitãþi de vânãtori de
munte, veteranul luptelor de la
Cireºoaia a fost avansat la 15 aprilie
1933, la gradul de general de brigadã.
Cãlãuzit de nobilele valenþe ale

educãrii tineretului prin sport, generalul
Virgil Bãdulescu a fondat în anul 1934
ºi a condus câþiva ani buni revista
„Analele educaþiei fizice“, în paginile
cãreia ºi-au gãsit locul zeci de articole
semnate de el. Tot din aceºti ani
dateazã ºi câteva lucrãri elaborate de
generalul Virgil Bãdulescu, iar dintre
acestea amintim: „Fotbal, cãlãuza
arbitrului. Reguli oficiale ºi metode de
antrenament“; „Educaþia fizicã, o
problemã naþionalã“; „Despre evoluþia
organizãrii timpului liber în România“
publicatã puþin mai târziu, în anul 1943.
Pentru tot ce a fãcut, numele
generalului de brigadã Virgil Bãdulescu,
a rãmas înscris pentru totdeauna în
filele istoriei Armatei Române ºi ale
miºcãrii sportive din România.

General Virgil Bădulescu

Vânători de munte
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ªi anul acesta, ca ºi în alþi ani,
uitându-mã la multe canale de
televiziune ºi ascultând diferite posturi
de radio, am constatat, cu oarecare
mâhnire, cã acestui eveniment de o
însemnãtate majorã pentru destinul
neamului nostru nu i s-a acordat
importanþa cuvenitã. Cele câteva
excepþii privind evocarea evenimentului
mi-au întãrit simþãmântul cã însãºi
noþiunea de unire nu mai are valoarea
ºi preþuirea pe care o meritã. Faptul cã
acest cuvânt UNIRE, înþeles ca
fenomen, ca acþiune ºi efectele pe care
le produce nu se mai aflã în atenþia ºi
grija celor care vremelnic poartã
rãspunderea destinului naþiei noastre,
este în opinia mea un lucru extrem de
grav care poate contribui într-un timp
istoric nu prea mare la destructurarea
entitãþii statale create la 24 ianuarie
1859 ºi desãvârºitã la 1 Decembrie
1918.

Vor fi mulþi, probabil, cei care vor
spune cã viziunea aceasta este o
viziune catastroficã ºi cã aºa ceva nu
poate avea loc vreodatã. Mã rog Bunului
Dumnezeu sã ne fereascã de o aºa
soartã, dar haideþi sã privim în istorie,
în trecut, ºi sã încercãm o judecatã
asupra a ceea ce se poate întâmpla în
viitor, plecând de la ce trãim în prezent.
Altfel spus:

– plecând de la ce cunoaºtem
despre lumea în care trãim ºi despre
starea în care a fost adusã þara de-a
lungul celor 23 de ani  de la Revoluþia
din decembrie 1989;

– aflând de impunerile din afarã
venite din mai multe centre de putere
(unele vãzute, altele nevãzute) care de
cele mai multe ori ne-au fãcut mai mult
rãu decât bine;

– constatând cã industria a fost
pusã la pãmânt, agricultura, cercetarea
ºtiinþificã, învãþãmântul, sãnãtatea ºi
alte domenii ale vieþii sociale se
confruntã cu grave disfuncþionalitãþi;

– cunoscând cã peste 3 milioane
de români lucreazã pentru economiile
altor state;

– asistând consternaþi cum armata,
forþa principalã a unui stat prin care se
garanteazã independenþa ºi integritatea

Unirea, deziderat ºi necesitate
sa teritorialã, este de foarte mulþi ani
subfinanþatã ºi deci slãbitã planificat;

 – ºtiind cã în curând vom fi
chemaþi la referendum pentru
modificarea constituþiei actuale, care,
printre altele, va permite crearea unor
regiuni administrativ-teritoriale unde, cu
timpul, germenii federalizãrii vor putea
prinde vigoare pe fondul unui stat
anemic ºi cu o clasã politicã slabã,
dezbinatã ºi poate iresponsabilã;

– luând act cã din 2014 strãinii,
persoane fizice, vor putea cumpãra
pãmânt românesc, fapt care în unele
zone va determina, în timp, chiar
schimbãri în structura etnicã;

– neuitând de vocile care „s-au
sãturat de România”, nu poþi sã nu
priveºti cu oarecare îngrijorare la ce  ni
se va putea întâmpla în viitor, dacã nu
vom fi atenþi ºi responsabili cu viitorul
þãrii.

Dacã ne uitãm în istoria noastrã
bimilenarã vom constata cã, dupã
formarea entitãþilor statale Moldova,
Þara Româneascã ºi Transilvania (în
cuprinsul cãreia era ºi Banatul), acestea
au fost secole de-a rândul într-o
permanentã luptã pentru supravieþuire,
pentru apãrarea pãmânturilor
strãmoºeºti, a vieþii ºi bunurilor
moºtenite de la înaintaºi.

Supuºi permanent pohtelor marilor
puteri ale vremilor, râvnitori cu toþii la
pãmânturile ºi bogãþiile acestor locuri,
nevoia de unire a românilor, pentru a fi
mai tari în apãrarea propriilor interese,
a apãrut ca singura soluþie viabilã prin
care se putea asigura neatârnarea faþã
de alþii. Unirea face tãria. Un stat dacã
este mai tare, mai puternic, poate sã
devinã  respectat, este luat în seamã,
poate sã fie chiar de temut.

Aceastã necesitate de a pune
laolaltã puterea ce o avea fiecare
provincie istoricã pentru a face faþã
duºmanilor din afarã, dublatã de
conºtiinþa apartenenþei la acelaºi neam
au fost elementele fundamentale care
au condus la prima Unire, de la 1600,
fãcutã de Mihai Voievod Viteazul, apoi
Unirea celor douã Principate Române,
de la 24 Ianuarie 1859, înfãptuitã sub
sceptrul domnitorului Alexandru Ioan

Cuza ºi desãvârºirea acesteia la 1
decembrie 1918, prin realizarea
României Mari.

De-a lungul multor secole, scopul
major, definitoriu pentru dorinþele
neamului nostru, de aceeaºi simþire
româneascã, a fost UNIREA. Pentru
împlinirea acestui ideal existenþial s-a
vãrsat mult sânge.

Toate izbânzile istorice s-au
înfãptuit numai prin jertfe enorme
umane ºi materiale. Amintesc aici doar
douã dintre ele:

– Unirea de la 24 ianuarie 1859 are
în spatele ei imense pierderi de vieþi
omeneºti suferite ca urmare  a înãbuºirii
în sânge a acþiunilor revoluþionarilor
conduºi de Tudor Vladimirescu la 1821
ºi ale celor de la 1848, iniþiate ºi
conduse de paºoptiºti. Aceste miºcãri
revoluþionare au pregãtit unirea din
1859. Fãrã lupta  paºoptiºtilor ºi a
unioniºtilor din perioada premergãtoare
unirii, actul de la 24 ianuarie 1859 nu
ar fi fost posibil;

–  Marea Unire  de la 1 Decembrie
1918 are la temelia ei peste 800.000
de români care au murit, au fost luaþi
prizonieri sau au dispãrut în Primul
Rãzboi Mondial. Tabloul acesta trebuie
întregit cu toate nenorocirile care s-au
abãtut asupra noastrã de-a lungul
istoriei.

Toate aceste bãtãl i i  purtate
împotriva puterilor strãine, soldate cu
imense pierderi de vieþi omeneºti ºi
bunuri materiale, ne-au aºezat în
istoria lumii ca un neam de luptãtori,
ca un neam de martiri ai creºtinãtãþii
care nu poate fi ºters de pe faþa
pãmântului, aºa cum s-a întâmplat cu
alte popoare. Aceste sacrificii umane
ºi materiale sunt partea noastrã
fundamentalã de contribuþie la
obþinerea izbânzilor istorice ca neam.
Dar mai existã o parte de adevãr, fãrã
de care nici o izbândã a noastrã ca
naþie nu ar fi fost posibilã ºi aceastã
parte þine de condiþiile, climatul ºi
interesele puterilor din exteriorul
nostru, care, fãrã încetare, au avut
amestec în stabil irea
drumului ºi destinului nostru
ca neam. Sã amintim aici cã:

Col. (rtg) Gheorghe PAVEL
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– Unirea de la 1859 a fost
stabilitã la Paris în 1856 de mai
marii puterilor de la acea vreme;

– Unirea de la 1 Decembrie 1918
s-a înfãptuit pe fondul prãbuºirii imperiilor
þarist, german ºi austro-ungar ºi
acceptãrii dreptului popoarelor la
autodeterminare;

– instalarea ºi apoi cãderea, dupã
aproape 45 de ani, a comunismului, ne-
au fost impuse  din afarã;

– intrarea României în U.E. ºi
NATO (deºi a fost dorinþa noastrã), a
fost stabilitã tot  din afarã. Astãzi
constatãm cã nu mai putem lua nici o
mãsurã internã potrivitã cu interesul
nostru, fãrã acordul Bruxelles-lui, al
FMI, NATO etc.;

– istoria care se predã astãzi în
ºcoli nu mai este strãbãtutã de acea
componentã puternicã a sentimentelor
naþionale. O parte din mass-media ºi
unii formatori de opinie propovãduiesc
cu sârg ideea ruperii de trecut. Nu mai
e ,,cool“, nu mai e ,,trendy“ sã cunoºti
ce-a fost în trecutul neamului tãu.
Intereseazã numai viitorul. Vedem cã
astãzi, nu numai la noi, existã un
puternic curent ca generaþiile tinere sã
fie obiºnuite sã priveascã numai spre
viitor. Trecutul sã rãmânã pentru istorici.

Toatã experienþa umanã aratã însã
cã nu poþi face ceva trainic, ceva care
sã dãinuie, dacã nu ai permanent în
atenþie ce s-a întâmplat în trecut. Istoria
se repetã, în alte forme, cu alte mijloace
ºi numai cei care au o adâncã
cunoaºtere a trecutului pot sã evite
marile greºeli, marile capcane în care o
naþie poate fi împinsã sau atrasã. Un om
care nu cunoaºte trecutul neamului sãu
este un om manipulabil, uºor de dus în
direcþia doritã de cei interesaþi, este un
om-plastilinã. Coloana vertebralã,
demnitatea, onoarea ºi puterea þi-o dau
un Constantin Brâncoveanu, un Mihai
Viteazul, un ªtefan cel Mare, un
Alexandru Ioan Cuza, un Costache
Negri, un Constantin Muºat, un Gh.
Donici, un Ion Antonescu, un Dinu
Giurescu, un Bogdan Aurescu ºi mulþi,
mulþi alþii ca ei.

Iatã de ce cred cã tineretul trebuie
ajutat sã cunoascã istoria neamului din
care face parte, pentru cã numai astfel
va fi mai pregãtit în a face alegeri de
viaþã în propriul lui interes, dar ºi în
interesul þãrii, ºi nu va putea fi dus ca o
turmã fãrã judecatã într-o direcþie
greºitã.

Noi cu toþii, tineri ºi bãtrâni, trebuie
sã fim conºtienþi cã numai UNIÞI putem

rezista în aceastã lume atât de
complexã ºi imprevizibilã. Exemplul
luptei ºi sacrificiului dat de cei care au
realizat Unirea de la 1859 ºi de la 1
Decembrie 1918 trebuie sã ne fie icoanã
sfântã pe care sã o preþuim ºi s-o dãm
cu generozitate sufletelor copiilor noºtri.

Sã nu uitãm cã TRECUTUL este
rãdãcina adâncã ºi trainicã a neamului
nostru românesc ºi cã din el ne tragem
seva puterii, onoarei ºi demnitãþii zilelor
de azi ºi viitoare. Pentru ca aceastã
rãdãcinã sã nu moarã, ea trebuie
hrãnitã de generaþiile prezente ºi
viitoare cu  recunoºtinþã ºi preþuire. Cred
aºadar cã toþi cei cu simþire
româneascã avem datoria sã cultivãm
în familiile noastre, în ºcoalã (mai ales),
în mass-media, în bisericã, dragostea
de trecutul nostru adevãrat, cu luminile
ºi umbrele lui, ºi sã hrãnim astfel
rãdãcinile neamului nostru.

Credinþa mea este cã politicienii ºi
toþi cei care ocupã vremelnic demnitãþi
publice au datoria de a nu schimba, prin
deciziile lor sau prin lipsa de acþiune,
sensul istoric pentru care s-a vãrsat
atâta sânge, acela  de a fi UNIÞI
teritorial ºi nu numai.

OCROTEªTE-I, DOAMNE, PE
ROMÂNI!

„Trebuie sã cercetãm cum
întipãresc dracii nãlucirile cele din somn
în mintea noastrã ºi-i dau o anumitã
formã. Una ca aceasta obiºnuieºte sã
se întâmple minþii, fie privind prin ochi,
fie auzind prin auz, fie printr-o simþire
oarecare, sau fie prin amintire, care
întipãreºte în minte, miºcându-le, cele
ce le-a agonisit prin mijlocirea trupului.
Deci dracii, mi se pare, rãscolind
amintirea o întipãresc în cuget. Cãci
organele trupului stau în nelucrare,
þinute de somn. Dar iarãºi, trebuie sã
cercetãm cum rãscolesc amintirea?
Sau poate prin patimi? Aºa trebuie sã
fie, deoarece cei curaþi ºi nepãtimaºi
nu mai pãþesc una ca aceasta. Este
însã ºi o miºcare simplã a amintirii,
stârnitã de noi sau de sfintele Puteri.
Prin ea vorbim ºi petrecem cu Sfinþii.
Sã fim însã cu atenþie. Cãci chipurile

DESPRE VISURI ªI VEDENII
pe care sufletul, împreunã cu trupul, le
primeºte întru sine, amintirea le miºcã
fãrã sã se mai ajute de trup. Aceasta
se vede din faptul cã adesea pãtimim
una ca aceasta ºi în somn, când trupul
se odihneºte.“

(Evagrie Monahul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 76)

„Visurile de cele mai multe ori nu
sunt nimic altceva decât chipuri ale
gândurilor, sau, precum am zis, batjocuri
ale dracilor. Chiar dacã ni s-ar trimite
vreodatã de cãtre bunãtatea lui
Dumnezeu vreo vedere ºi n-am  primi-o,
nu s-ar supãra pentru aceasta preado-
ritul Domn Iisus pe noi. Cãci ºtie cã
facem aceasta pentru vicleºugurile
dracilor. Desigur, deosebirea arãtatã mai
înainte este precisã. Dar se întâmplã cã
sufletul, întinându-se pe nesimþite, din

pricinã cã, furat de vreun gând (lucru de
care cred cã nimeni nu e cruþat), nu mai
poate distinge precis ºi crede celor care
nu sunt bune, ca ºi cum ar fi bune.“

 (Diadoh al Foticeii, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 430)

„Vezi sã nu te amãgeascã dracii
cei rãi prin vreo vedenie, ci fii cu grijã,
întorcându-te la rugãciune; ºi cheamã
pe Dumnezeu, ca dacã este vedenia
de la El, El sã te lumineze, iar de nu,
sã alunge în grabã pe amãgitorul. ªi
îndrãzneºte, cã nu vor putea sta câinii,
când tu stãrui cu înfocare în convorbirea
cu Dumnezeu. Cãci îndatã vor fi
alungaþi departe cu ajutorul lui
Dumnezeu, fiind bãtuþi în chip nevãzut
ºi nearãtat.“

(Evagrie Monahul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 118)
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Coliva de hram cu icoana
Sf. M. Mc. Varvara - 1 dec. 2012

*Text publicat pe site-ul
Biserica.org – Discussion Groups,
autor Constantin Alecse,administrator
site

nenumãrate întrebãri: de ce face
Mântuitorul aceastã asociere: copiii –
împãrãþia cerurilor? Ce vrea sã
transmitã? Sunã aceastã zicere a
Domnului ca o poruncã sau este doar
un sfat, un îndemn? Sau nu cumva ne
aratã o cale spre Împãrãþie? Pot fi copiii
modele pentru cei ce vor sã fie
desãvârºiþi ºi sã dobândeascã mântu-
irea, împãrãþia cerurilor?

Desigur cã toate rãspunsurile la
aceste întrebãri pornesc de la premisele
nevinovãþiei, a curãþiei ºi a nerãutãþii
pruncilor. ªtim, iarãºi, cã Dumnezeu
iubeºte foarte mult curãþenia, virtutea,
nevinovãþia ºi cã, la fel de mult, urãºte
pãcatul. Aceasta înseamnã cã în
împãrãþia cerurilor intrã doar ceea ce
Dumnezeu iubeºte! De aceea, copiii ne
sunt daþi ca modele, în primul rând, de
nevinovãþie ºi curãþenie. Mintea copiilor
este curatã, gândirea lor este nevinovatã,
simplã, directã, sincerã, îngereascã
deseori… Toate acestea sunt, fãrã
îndoialã, consecinþã a lipsei pãcatului.

Pentru creºtinul care vrea mântuirea
ºi luptã pentru ea, modelul poate fi copilul
nevinovat, copilul curat, copilul
neîmpãtimit. Logica acestui enunþ ne
conduce cãtre concluzia cã, pentru a
avea „ºansa” împãrãþiei, trebuie sã
ajungem la desþelenirea ºi debarasarea,
în primul rând, a minþii de tot ceea ce
înseamnã pãcat ºi rãutate, apoi zidirea ºi
trãirea vieþii pe fundamentul nevinovãþiei
ºi curãþeniei sufleteºti a pruncilor. Cu
alte cuvinte, dorind mântuirea, împãrãþia,
sfinþenia, jertfa ºi strãdania noastrã pot
fi întoarcerea spre „copilãria” sufletului
curat, sincer ºi nevinovat. Mântuitorul
rosteºte foarte clar imperativul acestei
întoarceri: „Adevãrat zic vouã, de nu vã
veþi întoarce ºi de nu veþi fi precum
pruncii, nu veþi intra în împãrãþia
cerurilor“ (Matei XVIII, 13). Altfel spus,
altã cale nu existã, fãrã numai aceastã
schimbare de sens a vieþuirii noastre
dinspre povara greºelilor ºi a vinovãþiei
cãtre „retrãirea” copilãriei curate.
„Fiþi copii cu nerãutatea…” ne
îndeamnã ºi Sfântul Apostol Pavel (I
Corinteni XIV, 20) .

Lãsaþi copiii sã vorbeascã…
(urmare din p. 1) Pentru a veni în sprijinul ºi pentru o

mai bunã înþelegere a celor afirmate
pâna aici, dar ºi ca dovadã sau
exemplificare, vom lãsa copiii sã
vorbeascã (poate, de multe ori, o fac
mai bine decât noi) ºi sã ne uimeascã
prin felul în care înþeleg ºi exprimã
lucrurile, noþiunile, adevãrurile; de multe
ori mai sincer, mai curat, mai direct, mai
îngeresc sau mai „divin”… ªi, iatã, ce
spun, uneori, copiii (nu „lucruri trãznite”
precum la o oarecare emisiune TV, ci
„vorbe divine”…):

-  „Cãlugãrii ºi-au fãcut meserie
din rugat pentru cã ei au vãzut cã nu
poate sã existe meserie mai frumoasã
decât sã vorbeºti tot timpul cu
Dumnezeu.“ (9 ani)

- „Biserica e sfântã ºi rãmâne
sfântã chiar dacã intrã în ea mulþi
pãcãtoºi, cã biserica de aia e fãcutã,
ca pãcãtoºii care intrã sã-ºi facã acolo
antene pentru Dumnezeu.“ (12 ani)

- „Dumnezeu Se înþelege mai
uºor cu copiii mici, cã cei mici au
suflet mai încãpãtor. La oamenii
mari e o înghesuialã de rele ca nici
n-ai unde sã stai.“ (10 ani)

- „Biserica nu iubeºte plãcerea,
cã plãcerea îþi aduce sã spui mereu
cã mai vrei, pe când mulþumirea îþi
aduce sã spui cã-þi ajunge.“ (9 ani)

-  „Îngerii nu ne spun cum e în
Rai, de unde sunt ei, cã atunci când
mori e ca un fel de ziua ta ºi primeºti
cadou Raiul ºi ei nu pot spune dinainte
cum aratã cadoul pe care îl primeºti
pentru cã stricã toatã ziua.“ (10 ani)

- „Nu e bine sã stai cu pãcatul în
tine, trebuie sã fugi la spovedit, ca
pãcatul din tine sã nu facã pui de
pãcate.“ (10 ani)

- „Preoþii vin în casele oamenilor
înainte de Paºte ºi Crãciun ca sã
sfinþeascã toate camerele, cã le curãþã
cu aghiazma care e un foarte bun
detergent împotriva dracilor.“ (11 ani)

- „Postim ca sã nu ne mai
gândim numai la gusturi de mâncare
ºi sã ne mai gândim ºi la gustul de
Dumnezeu.“ (11 ani)

-  „Cei care nu-L gãsesc pe
Dumnezeu sunt cei care Îl cautã din
interes.“ (12 ani)

- „Milostivul e rar cã mila n-o
gãseºti pe toate drumurile, deoarece
ea trebuie cultivatã.“ (14 ani)

- „Altarul este partea din bisericã
unde preotul vorbeºte între patru ochi
cu Dumnezeu.“ (10 ani)

- „Unii oameni nu putrezesc
dupã ce mor, pentru cã trupurile lor
au fost bãgate în pãmânt cu cerul în
ei.“ (13 ani)

- „Sfinþii au aureola rotundã ºi
nu pãtratã ca sã nu facã vreun rãu
nici mãcar din greºealã – cã poate
cine ºtie, când se ridicã la cer, sã nu
înþepe cu vreun colþ o pasãre în zbor.“
(13 ani)

- „Oamenii care cred în Dumnezeu
se dezvoltã mai repede decât ceilalþi
oameni, pentru cã ei ajung sã-ºi
dezvolte esenþialul.“ (15 ani)

- „Ne dãm seama cã Dumnezeu
îi iubeºte pe toþi oamenii la fel, cã
dacã te desparþi de El ºi mai târziu
te întorci la El, nu þine supãrare ºi
te ajutã la fel ca ºi pe cei care au
fost tot timpul cu El.“ (11 ani)

- „Inima bate, bate pânã se
stinge, cã inima este ca lumânarea
ºi dacã tu crezi în Dumnezeu, el þi-o
aprinde din nou în Cer.“ (9 ani)

- „Dacã cineva ar insista la uºa
mea sã-mi schimb religia, aº zice cã
nu pot, pentru cã ar fi ca ºi când
mi-ar cere sã-mi schimb pãrinþii.“
(9 ani)*

În faþa unor astfel de cuvinte, nu
putem rãmâne decât uimiþi, fascinaþi
ºi parcã înþelegem mult mai bine
vorbele minunate ale Mântuitorului:
„Lãsaþi copiii ºi nu-i opriþi sã vinã la
Mine…” Iar înþelegând, sã dorim
mereu a redeveni copii…, iar dacã
suntem în preajma lor, în companie sau
comuniune cu ei, sã  rostim îndemnul:
„Lãsaþi copiii sã vorbeascã…”
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Potrivit Legii lui Moise, pruncii
nãscuþi erau duºi la Templu la
împlinirea acestor patruzeci de zile,
lucru care avea o îndoitã însemnãtate.

Mai întâi, mama copilului era
datoare sã aducã jertfã pentru curãþirea
ei trupeascã.

Iar în al doilea rând, dupã aceeaºi
Lege, la patruzeci de zile, mama
primului nãscut de parte bãr-
bãteascã trebuia sã aducã copilul
la Templu ºi sã-l închine lui
Dumnezeu ca acesta  sã slujeascã
la Templu. Aceasta era ca o
aducere aminte cã Dumnezeu a
salvat pe primii nãscuþi de parte
bãrbãteascã ai evreilor, iar pe cei ai
egiptenilor i-a ucis întrucât Faraon
nu a voit sã elibereze pe evrei din
robia egipteanã.

Mai târziu, s-a rânduit ca sã
slujeascã lui Dumnezeu numai cei
din seminþia lui Levi, împlinind
serviciul preoþesc. Astfel, cei întâi
nãscuþi de parte bãrbãteascã erau
scutiþi sã slujeascã lui Dumnezeu,
aducându-se pentru aceasta jertfã de
rãscumpãrare.

Acestei Legi se supune ºi
Maica Domnului ºi bãtrânul Iosif.

„Fecioara având pântece primitor
de Dumnezeu, a venit la bisericã,
þinând în mâna sa pe dumnezeiescul
Prunc Iisus Hristos ºi plecând
genunchii înaintea Domnului a grãit:
«O, Pãrinte Preaveºnice, Acesta
este Fiul Tãu, pe Care L-ai trimis sã
Se întrupeze dintru mine pentru
mântuirea oamenilor. Acesta este
Rodul pântecelui meu zãmislit întru
mine prin Duhul Tãu cel Sfânt. Acesta
este întâiul meu nãscut. Primeºte
Cuvântul Tãu Cel Întrupat dintru mine,
primeºte de la mine pe Fiul Tãu, pe
care Þi-l aduc, ca prin Trupul ºi Sângele
Lui, primit de la mine, sã rãscumpere
neamul omenesc.» (Proloage)

Maica lui Dumnezeu se minuneazã
zicând: „Cum, fiind mamã, am rãmas
Fecioarã? Cum sã Te numesc pe Tine
Fiul meu? Dacã Te numesc om, vãd cã
eºti mai presus decât omul, fecioria
mea pãstrând-o nestricatã, pentru cã
zãmislirea Ta a fost Dumnezeiascã.
Dacã Te numesc Dumnezeu vãd cã
întru toate eºti asemenea omului, afarã
de pãcat. Pentru aceasta Te
propovãduiesc pe Tine Dumnezeu

adevãrat ºi om adevãrat.“ (Acatistul
Întâmpinãrii).

Prin împlinirea acestei Legi
„Mântuitorul Se face liber în faþa Legii
ºi Se pregãteºte astfel sã lucreze ca
Mântuitor al lumii, din mijlocul poporului
ºi în numele tuturor popoarelor din
lume, slobozind pe oameni dintr-o robie
mult mai grea, din robia pãcatului, robie
din care Legea veche însãºi nu putea
sã elibereze pe oameni. ªi aceastã

putere nouã de mântuire, mai tare decât
Legea, este puterea jertfei Mântuitorului
Iisus pe Cruce, pentru a împãca pe
oameni cu Dumnezeu”.

„Astfel, Iisus este puterea cea mare
de mântuire a lumii. El este lumina
tuturor neamurilor. El este slava lui
Israel cel vechi ºi al celui nou. Astãzi
se întâlnesc în Templu Legea veche a
slovei cu Legea cea nouã a Duhului
prin glasul bãtrânului Simeon.”
(Proloage)

Tot astãzi mai cinstim ºi ziua când
bãtrânul Simeon, îndemnat de Duhul
Sfânt, a venit ºi el la Templu, unde i s-a
împlinit, mai înainte de moarte,
aºteptarea de a-L vedea cu ochii lui pe
Mesia cel proorocit de profeþi. Astfel i
se împlineºte fãgãduinþa. Iar prin
vederea Pruncului Iisus, el a vãzut cu

ochii lui „noua putere de mântuire pe
care Dumnezeu a dãruit-o lumii, puterea
de mântuire fãrã margini a credinþei în
Hristos care este mai tare decât puterea
Legii vechi.

Astfel, Mântuitorul împlineºte
porunca Legii vechi, în numele nostru
al tuturor, ca sã ne facã pe noi pe toþi
liberi faþã de Legea veche, dar totodatã
ne cheamã sã primim Legea cea nouã
pe care o aduce El, ca putere de

mântuire prin credinþa în El, care
credinþã este mai tare decât Legea
veche, puterea de mântuire a tuturor
popoarelor.” (Proloage)

Aceastã veste bunã este darul
cel mai de preþ pe care-l aduce
sãrbãtoarea „Întâmpinãrii Domnului”.
Este, ca ºi cum am zice împreunã
cu bãtrânul Simeon, „ochii mei
Stãpâne, au vãzut mântuirea Ta, pe
care ai gãtit-o pentru toate
neamurile.” (Luca 2, 29)

Tot acum mai vedem cum
bãtrânul Simeon prooroceºte
suferinþa prin care va trece Maica
Domnului, atunci când Iisus va fi
rãstignit: „Încã ºi prin sufletul tãu va
pãtrunde sabia”.

Tot astãzi vedem pe proorociþa
Ana, acea vãduvã care, vãzându-L
pe Prunc îmbrãcat în trup omenesc,
a zis: „Acesta plângerea noastrã o
va preface în bucurie. Acesta va
deschide iarãºi, la toþi credincioºii,
uºile Raiului, cele de demult închise
prin neascultarea strãmoºilor Adam
ºi Eva.”

Aceastã proorociþã Ana nu se
depãrta de la Templu, slujind ziua

ºi noaptea lui Dumnezeu, în post ºi
rugãciune.

Deci ºi noi fraþilor, sã urmãm
acestei vãduve, pentru cã Biserica
este „casa lui Dumnezeu”, poartã cãtre
cer ºi locul de rugãciune unde ne
întâlnim cu El.

În Bisericã stã în faþa noastrã Sfânta
Masã din Sfântul Altar, unde se aflã
efectiv prezent Hristos prin Sfânta
Împãrtãºanie, care este Trupul ºi
Sângele Mielului lui Dumnezeu Care S-a
jertfit pentru toatã lumea ºi S-a prefãcut
în Dumnezeiascã mâncare.

Sã întâmpinãm ºi noi, precum
bãtrânul Simeon, pe Domnul. ªi precum
el L-a purtat în braþe, noi sã-L purtãm
în însãºi fiinþa noastrã atunci când ne
împãrtãºim cu Sfintele Taine. ªi
aceasta, cât mai des.

(urmare din p. 1)

„CÃ VÃZURÃ OCHII MEI...”
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Inspirat de perioada în care ne
aflãm, pregãtitoare a Sfântului ºi
Marelui Post al Paºtilor, m-am gândit
cã este foarte nimerit sã vorbim despre
viaþa în Hristos, ca drum ºi þintã în
urcuºul nostru spiritual. Aceasta se
manifestã prin realizarea sfinþeniei
fiecãrui credincios, în calitatea sa de
mãdular viu al Bisericii, prin sãlãºluirea
lui Hristos, prin puterea Duhului Sfânt
(II Corinteni 1, 12). Aceasta implicã
unirea cu Hristos, realizatã printr-un
efort ascetic neîntrerupt, astfel încât
viaþa în Hristos poate fi definitã ca
,,lucrarea care porneºte de la
Dumnezeu, din partea noastrã
adãugându-se […] numai dorinþa de
împreunã-lucrare.”1. Dacã am folosi
limbajul patristic, ar trebui sã examinãm
concepþia despre om a Sfinþilor Pãrinþi
conform cãreia adevãrata viaþã
creºtinã are ca unicã þintã actualizarea
chipului lui Dumnezeu în om, chip
slãbãnogit de pãcat ºi dobândirea apoi
a asemãnãrii cu El, posibilitate oferitã
prin opera mântuitoare a Fiului lui
Dumnezeu Întrupat. Iatã ce spune
Sfântul Isaac Sirul în legãturã cu
acestea: ,,Tu [omule!] eºti cu adevãrat
dupã chipul ºi asemãnarea lui
Dumnezeu, iar cel ce se smereºte ºi se
micºoreazã pe sine în toate, adicã se
dezbracã pentru Dumnezeu, e îmbrãcat
de El cu veºmântul nestricãciunii ºi al
slavei.”2

Omul, trup ºi suflet, devine ,,bisericã
a lui Dumnezeu, împodobitã cu toate
faptele bune ºi cinstite unde Hristos
doreºte sã Se sãlãºluiascã.”3 Sfântul
Ioan Gurã de Aur subliniazã acelaºi
lucru în amplele sale exegeze la Cartea
Genezei: ,,Dupã cum cuvântul «chip»
înseamnã stãpânire, tot aºa, cuvântul
«asemãnare» înseamnã ca noi sã
ajungem, atât cât ne stã în puterea
omeneascã, asemenea lui Dumnezeu în
ce priveºte bunãtatea, blândeþea,
virtutea, precum zice ºi Hristos: «Fiþi
asemenea Tatãlui vostru, Celui din
ceruri.» (Matei 5, 45 )”4 energiilor Sf.

Despre viaþa în Hristos
Preot Drd. Daniel NICHITA

Duh,”5care lucreazã în sufletul
credinciosului ºi-l transformã pe acesta,
sfinþindu-l.

Pãrintele Dumitru Stãniloae,
vorbind despre relaþia dintre naturã ºi
har la Sfântul Maxim Mãrturisitorul,
subliniazã cã adevãrata viaþã în Hristos
este de fapt o permanentã miºcare ºi
înaintare a omului spre Dumnezeu, prin
stãruinþã ºi efort îndelungat. ,,Creatura
poate face acest lucru datoritã faptului
cã e înzestratã nu numai simplu cu
voinþã naturalã, ci ºi cu voinþa
deliberativã (libertate de a alege), […]
încât îºi poate îndrepta, prin voinþa sa,
miºcarea ºi într-un mod contrar firii, spre
altceva decât spre adevãrata ei þintã.”6

Intitulându-ºi unul din tratatele sale
teologice chiar astfel, ,,Despre viaþa în
Hristos”, teologul bizantin Nicolae
Cabasila o defineºte ca sfinþenie,
dobânditã prin Sfintele Taine, cãci
,,datoritã Tainelor – care vestesc moartea
ºi îngroparea Domnului – ne naºtem la
viaþa duhovniceascã, cu ajutorul lor
creºtem în ea ºi ajungem sã ne unim în
chip minunat cu Însuºi Mântuitorul
nostru.”7 Sfintele Taine nu sunt însã
separate de viaþa asceticã, în concepþia
autorului, ci acesta vrea sã indice faptul
cã nu putem avea  o experienþã
spiritualã ortodoxã fãrã  intrarea în
Bisericã, prin Sfintele Taine, ºi
fãrã adâncirea continuã a harului lor în
fiinþa noastrã.

Mântuirea, lucru cel mai de preþ
pentru orice credincios, se dobândeºte
tocmai prin vieþuirea cu Hristos prin
Sfintele Taine (I Ioan 2, 6), în lipsa
cãrora nu de puþine ori simþim
nimicnicia trãirii în afarã de El. Sfântul
Apostol Pavel formuleazã acest adevãr,
folosind un concept cu mare rãsunet în
lumea creºtinã, anume expresia ,,zidirea
trupului tainic al lui Hristos” (Efeseni
4, 12), adicã Biserica, format din
mãdularele sale. Prin participarea la
viaþa culticã (slujbele Bisericii) se
formeazã un mod de viaþã specific
oricãrui creºtin autentic, expresie ce

desemneazã credincioºia faþã de
Dumnezeu, nevinovãþia, simplitatea ºi
lipsa oricãrei tulburãri. Contrariul
acestora este duplicitatea, fãþãrnicia
,,care se naºte în oameni când þin în
adâncul sufletului urã, iar faþa lor e
coloratã de dragoste, ca ºi stâncile din
mare care, acoperite de puþinã apã, sunt
pentru corãbierii care nu se feresc de
ele un rãu neprevãzut.”8

În acest scop, viaþa sacramentalã
îndreaptã apoi atenþia credincioºilor
asupra unor subiecte de maximã
importanþã pentru existenþa acestora
dintre care amintim crearea omului
dupã chipul ºi asemãnarea lui
Dumnezeu, încãlcarea poruncii ºi apoi
pedeapsa pentru pãcat, nostalgia
comuniunii directe cu Creatorul,
fãgãduinþa trimiterii unui Mântuitor,
venirea Acestuia, activitatea Sa. Prin
toate acestea, viaþa sacramentalã
reuºeºte sã lege poporul lui Dumnezeu
de Bisericã, cu toate cã esenþa religiei
creºtine nu se reduce la cult,
manifestare doar exterioarã a
aspectului ei tainic.9

Descoperim apoi în Bisericã
legãtura dintre viaþa de rugãciune ºi
slujirea aproapelui ca întruchipare a
acesteia. A ajuta pe alþii în numele lui
Hristos ºi a-L face astfel lucrãtor prin
noi faþã de aproapele nostru reprezintã
modelul desãvârºit de rugãciune.
Aceastã întrepãtrundere conferã
Bisericii lui Hristos cele douã dimensiuni
fundamentale: verticalã ºi orizontalã,
dreptmãritoare ºi misionar-filantropicã
în acelaºi timp. Urmãtori ai primilor
creºtini care aduceau la întâlnirile
comune nu numai materiile liturgice, ci
ºi o parte din averea lor, este necesar
ca manifestãrile externe ale credinþei
noastre, cultul, în general, sã le folosim
pentru sensibilizarea faþã de cei care
au nevoie de sprijinul Bisericii. ,,Cea
mai plãcutã cinste pentru Cel pe Care
Îl cinstim este sã-L cinstim aºa cum
vrea El, nu cum socotim noi. Dumnezeu

(continuare în p. 18)
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Într-una din cuvântãrile Sale,
Mântuitorul a vorbit odatã despre o cinã
pe care un fariseu bogat a fãcut-o într-o
sâmbãtã, chemându-l la sine ºi pe Iisus
(Luca 14, 16-24). ªi acolo erau oaspeþi
de seamã, oameni care locuiau în acele
locuri ºi Mântuitorul începu sã le spunã
acestora: Nu cãutaþi locurile dintâi ca
nu cumva stãpânul casei sã-þi zicã:
Prietene, am un invitat de onoare! Te
rog treci mai în spate ca sã meargã
acesta mai în faþã. Atunci va fi o ruºine
pentru tine care te-ai înghesuit la un loc
din faþã, trebuind sã cedezi locul altuia
mai de cinste decât tine.

Mântuitorul înþelege cã mai mare
decât omul bogat este mai degrabã cel
bolnav ori sãrac care are mai multã
trecere înaintea Lui. Fariseul care
invitase pe Iisus la cinã a avut ocazia
sã invite ºi un sãrac la cina lui, dar n-a
fãcut-o. La uºa fariseului era un bolnav
de idropicã, un om care avea apã în
þesuturile sale, iar Mântuitorul îl vindecã
de boala lui mai înainte de a intra în
casa fariseului. ªi fariseul a separat la
uºa lui pe invitaþi. L-a invitat pe Hristos,
dar pe sãrac l-a lãsat afarã, pe bolnavul
acesta vindecat care în starea în care
se afla avea nevoie atât de mult de
mâncare ºi de mângâiere duhovni-
ceascã. ªi fariseul nu l-a invitat ºi pe el
înãuntru sã stea la masã cu el, pentru
cã avea oaspeþi deosebiþi, oaspeþi de
seamã din Ierusalim ºi nu-ºi putea
permite sã strice atmosfera cu un
sãrãntoc, un murdar care era la uºa lui
ºi care nici nu se gândea sã stea la
masã la acest fariseu bogat, deºi fiind
bolnav era ºi flãmând, ci pentru ca sã
se întâlneascã cu Hristos. Pe Domnul
L-a ºi întâlnit ºi a fost ºi vindecat de El.

Unul dintre cei care stãtea acolo
la masã, vãzând pe Hristos cã vorbeºte
despre cina din Împãrãþia Cerurilor, ca
unii care credeau cã ei ca oamenii
înstãriþi ºi împlinitori ai legii vor moºteni
aceastã împãrãþie, exclamã: Fericiþi cel
ce va prânzi în împãrãþia lui Dumnezeu!
Fariseii asta ºi credeau, cã ei sunt
membrii de drept ºi participanþii la
ospãþul Împãrãþiei cereºti. Atunci
Mântuitorul a început sã spunã o
parabolã, o pildã, ca sã înþeleagã cei
din faþã cât de greu e sã moºteneºti

Un sãrac la cina fariseului
Preot Petru RONCEA

aceastã Împãrãþie ºi cã cei bogaþi ºi
cei cãzuþi în patimi nu vor putea intra
acolo. ªi începu pilda aceasta: Un om
bogat a fãcut o cinã mare ºi a chemat
mai înainte pe mulþi la masa lui. Era
obiceiul în Ierusalim ca atunci când
cineva face un ospãþ, cu mai multã
vreme înainte sã anunþe pe oaspeþii sãi:
Voi face praznic în cutare zi! Sã veniþi
la praznic! Ca oamenii sã se
pregãteascã, cu hainele curate, sã se
pregãteascã ei înºiºi spãlându-se ºi
aºa mai departe. Poate ºi cu cadouri
pe care sã le aducã stãpânului care
dãdea masa. Iar înainte de ceasul
ospãþului a trimis iar slugile sã spunã
celor invitaþi mai înainte cã toate sunt
gata, sã vinã la masã. ªi când a trimis
slugile, au început oamenii sã se
scuze. Unul a spus: Mi-am luat pãmânt
ºi nu pot veni. Erau acolo împreunã
cu fariseul mari latifundiari, oameni
care aveau pãmânturi întinse, care
n-aveau timp de a merge la ospãþul
cuiva. N-aveau timp fizic pentru cã
trebuiau sã se ocupe de pãmântul lor
cel mult pe care-l aveau. Între cei
invitaþi la masa fariseului bogat erau
ºi astfel  de oameni,  de aceea
Mântuitorul începe cu scuza unora ca
aceºtia, mari latifundiari care au spus
slugilor: Nu putem veni!

Altul au spus: Mi-am luat cinci
perechi de boi ºi trebuie sã mã duc sã-i
încerc! Nu pot veni! Cu toate cã ziua
ospãþului era sâmbãta, zi de odihnã la
evrei când n-aveau voie sã facã lucrul
acesta, sã-ºi încerce boii, precum nu
avea nici cel care avea mari pãmânturi
sã meargã ºi sã le vadã mãcar. Dar ei
încãlcau sâmbãta, încãlcau ziua de
odihnã mergând sã-ºi încerce boii pe care
îi cumpãraserã. ªi de obicei în Þara
Sfântã în acea vreme mari moºieri care
aveau pãmânturi, mari latifundiari, aveau
atât încât sã le trebuiascã douã perechi
de boi sã are cu ei, sã le ajungã, dar
acesta era mult mai bogat decât toþi
ceilalþi ºi îºi cumpãrase cinci perechi de
boi. ªi dintre aceºtia erau la masa
fariseului. Iatã-l ºi pe acesta refuzând
invitaþia: Nu pot veni!

Un altul a zis: Mi-am luat femeie,
nu pot veni! Femeia, în înþelesul
patristic al Evangheliei, înseamnã

pofta trupeascã de care suntem legaþi.
Omul a refuzat sã vinã nu neapãrat cã
avea femeie ºi trebuia sã aibã grijã de
ea sã nu i-o fure altcineva în lipsa lui,
ci era legat de cele trupeºti, motiv
pentru care nu putea sã fie pãrtaº
ospãþului ceresc al Împãrãþiei lui
Dumnezeu. ªi au venit slugile la
stãpânul lor ºi i-au zis: Doamne, i-am
invitat ºi toþi s-au scuzat! Atunci s-a
mâniat stãpânul slugilor ºi a trimis
slugile pe la garduri, pe la uliþi, sã
aducã pe toþi sãracii, pe toþi bolnavii,
pe toþi necredincioºii. Vedeþi, fariseul,
care era gazda cinei, a zis: Ce
vorbeºte acesta? Nu cumva vrea sã
mã oblige pe mine sã-l chem pe
bolnavul de la poartã la masã? Hristos
chiar asta ºi vroia sã facã fariseul. ªi
continuã parabola zicând cã slugile au
mers sã aducã la ospãþ pe toþi care
erau în piaþã bolnavi. ªi încã mai fiind
loc, stãpânul a zis: Mergeþi la uliþe ºi
la garduri ºi pe toþi cei care stau
degeaba siliþi-i sã intre pentru ca sã
se umple masa mea. ªi încheie
cutremurãtor pentru cei care erau de
faþã la ospãþul fariseului: Adevãrat vã
spun vouã cã nimeni din cei chemaþi
nu va gusta din cina Mea.

Cuvântul Mântuitorului vorbeºte
despre mântuirea sufletului nostru ºi
parabola aceasta priveºte lucrarea
mântuitoare a lui Hristos. Aceastã
invitaþie ne-o face nouã tuturor la
comuniunea cu El. În parabola fiului
risipitor se spune cã tatãl a tãiat un
viþel îngrãºat ºi l-a pus pe masa
ospãþului, de bucuria întoarcerii fiului
sãu. Mântuitorul dorea sã ne arate
comuniunea noastrã veºnicã cu El
hrãnindu-ne cu trupul Lui, cãci viþelul
cel gras este icoana Mântuitorului Care
Se jertfeºte, Se dãruieºte lumii spre
hranã veºnicã. Fariseii din casa
acestui bogat care a fãcut cina ºi care
credeau cã vor moºteni Împãrãþia
Cerurilor s-au vãzut rând pe rând
identificaþi ca pãcãtoºi ºi cã nu puteau
sã acceadã la aceastã împãrãþie.
Foarte mulþi dintre ei erau mari
latifundiari, bogaþi legaþi de pãmântul
lor. Alþii erau atât de lacomi
încât erau legaþi mai mult de
lucrurile pãmânteºti agonisind
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mai mult decât le trebuia. Iar
alþ i i  erau senzuali,  erau
desfrânaþi cu alte cuvinte. De

aceea Mântuitorul le-a spus cã foarte
greu oamenii vor putea sã intre în
Împãrãþia Cerurilor.

Domnul Iisus Hristos zice pilda
aceasta ca sã înþelegem cât de greu e
pentru noi, oamenii, deºi ne pregãtim
oarecum pentru mântuire, sã ajungem
sã câºtigãm Împãrãþia Cerurilor! Cãci
cunoaºterea lui Hristos înseamnã
smerenie, înseamnã coborâre, înseamnã
iertare, înseamnã iubire, ceea ce fariseii
care erau în casa acestui om nu le aveau
ºi asta se vedea din faptul cã sãracul
stãtea la uºa casei ºi lor nu le pãsa. O,
Hristos este sãracul istoriei Care, în altã
parte, avea nevoie sã fie spãlat pe
picioare. ªi fariseul Simon nu I-a spãlat
picioarele. Avea nevoie sã fie sãrutat ca
Unul Care venise pentru mântuirea lumii.
ªi nu L-a sãrutat fariseul în casa cãruia

a venit. Nici n-a luat ºtergarul sã-I ºteargã
picioarele ºi aºa mai departe. Ba
dimpotrivã, poporul care trebuia sã-L
primeascã cu bucurie pe Mesia L-a dat
la moarte pe Domnul Slavei ºi L-a
rãstignit pe cruce. Au strigat atunci ºi
copiii, ºi pãrinþii ºi toþi ai lui Israel:
Rãstigneºte-L! Rãstigneºte-L pe acest
Sãrac, pe acest Înºelãtor de care n-avem
nevoie sã ne intre în casã.

Pilda cu Cina cea mare ne este
semnal de alarmã: chemare la smerenie
ºi la iubire de fraþi, la iubire între noi. Sã
putem sã facem pãrtaºi ospãþului ºi iubirii
inimii noastre pe toþi semenii noºtri,
neuitând vreodatã cã Hristos este Acela
care are nevoie de dragostea noastrã, de
iubirea noastrã, de pâinea noastrã, de
paharul nostru de apã, de dragostea
noastrã. Dumnezeu, Care a creat vea-
curile, a venit printre noi prin Întruparea
Sa. ªi vrea ca sã ne reaºeze în trupul Lui
întru împlinirea Împãrãþiei Cereºti.

(urmare din p. 16)

Despre viaþa în Hristos
nu are nevoie de vase de aur, ci de
suflete de aur.”10

Oricare ar fi epoca ºi condiþiile în
care trãieºte, creºtinul ortodox va
avea conºtiinþa cã, intrând în Bisericã,
va gãsi cerul coborât pe pãmânt,
Împãrãþia lui Dumnezeu actualizatã,
va ºti  cã Hristos este acolo în
comuniunea sacramentalã cu Trupul
ºi Sângele Sãu, în Evanghelia cititã
de preot, în rugãciunile Bisericii. 11  La
Sfânta Liturghie, în urma prezenþei
reale a lui Hristos în Sfânta Împãr-
tãºanie, putem vorbi despre o ade-
vãratã evlavie la adresa ei, ca trãsã-
turã fundamentalã a spiritualitãþii
Bisericii Ortodoxe. În prezenþa lui
Hristos, omul îºi depãºeºte condiþia
sa obiºnuitã, în primul rând prin
cãutarea unei curãþii interioare,
prezentã deseori în scrierile biblice ºi
în tradiþia patristicã. ,,Sã se cerceteze
însã omul pe sine, ºi aºa sã mãnânce
din pâine ºi sã bea din pahar. Cãci
cel ce mãnâncã ºi bea cu nevrednicie,
osândã îºi mãnâncã ºi bea, nesocotind
trupul Domnului.” (I Corinteni 11, 28-

29), îndeamnã Sfântul Apostol Pavel.
Urmãrind desfãºurarea Sfintei
Liturghii cu inima la Mântuitorul, la
viaþa,  învãþãtura ºi  jertfa Lui,
credinciosul simte cã se aflã în faþa
lui Dumnezeu ºi a îngerilor, ºi cã ochii
lor îi vãd pe toþi, buni ºi rãi.12

Totalitatea slujbelor religioase,
care în perioada posturilor de peste
ani  se  intensif icã ca numãr º i
adâncime teologicã, conferã Bisericii
uni tate ,  armonie,  frumuseþe,
sfinþenie, culminând cu iubirea faþã
de toþi membrii ei ºi faþã de toþi
oamenii, exprimatã prin nenumãrate
rugãciuni mulþumiri ºi doxologii (I
Timotei 2, 1). Textele sfintelor slujbe
nu numai cã rememoreazã eveni-
mentele descoperirii de sine a lui
Dumnezeu în t ranscendenþa º i
istoricitatea lor, ci reprezintã în mod
real prezenþa vie a Mântuitorului în
viaþa fiecãrui credincios,13 cu alte
cuvinte, viaþa în Hristos.

1 Sf. Nicolae Cabasila, Despre viaþa în
Hristos, Editura Anastasia, pag. 28.

2 Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele
nevoinþe, în Filocalia, vol. X, Cuv. I,
Bucureºti, 1981, pg. 56.

3 Ibidem, pg. 34.
4 Sf. Ioan Gurã de Aur, Omilii la

Facere, PSB 21, Omilia IX, 3, pg. 110.
5 Paul Evdokimov, Prezenþa Duhului

Sfânt în tradiþia ortodoxã , Editura
Anastasia, Bucureºti, 1995, pg. 118.

6 Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, ,,Naturã
ºi har în teologia bizantinã”, în Ortodoxia,
nr. 3, (XXVI) 1974, pg. 397.

7 Sf. Nicolae Cabasila, op. cit., pag. 29.
8 Sf. Vasile cel Mare, Omilii ºi Cuvântãri,

PSB 1, Serie Nouã, Omilia a XI a, Despre
invidie, pg. 197

9 Mrd. Ioan Bria, ,,Aspectul dogmatic
al Sf. Liturghii”, în ,,Ortodoxia”, IX (1957),
pg. 407.

10 Sf. Ioan Gurã de Aur, Omilii la Matei,
PSB 23, Omilia L, pg. 584.

11 Jean Meyendorff, Biserica Ortodoxã
ieri ºi azi, Editura Anastasia, Bucureºti,
1996, pg. 237.

12 Pr. Ilarion V. Felea, Tâlcuirea Sf.
Liturghii, Editura Fundaþia Iustin Pârvu,
Suceava, 2012, pg. 254.

13 Pr. Prof. Gh. Petraru, ,,Evanghelizare
ºi mãrturie creºtinã prin cult”, în: Analele
ªtiinþifice ale Univ. Al. Ioan-Cuza-Iaºi, vol.
10, 2005, pg. 358.

Căci precum moara, câtă vreme e
mişcată de apă, nu se poate opri de
la sine, dar stă în puterea morarului
să macine grâu sau neghină, tot aşa
şi cugetarea noastră, fiind mereu în
mişcare, nu poate sta fără gânduri,

dar stă în puterea noastră să gândim
cele duhovniceşti sau cele trupeşti.

(Casian Romanul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureşti, 1993, p. 167)

De aceea chiar de la început nu
trebuie să se lase trecere spre

cugetare nălucirilor, care obişnuiesc
să vateme gândul, precum nu trebuie
lăsată cugetarea să coboare în Egipt,

căci de acolo este dusă cu sila la
Asirieni. Cu alte cuvinte, dacă

cugetarea a coborât în întunericul
gândurilor necurate (căci acesta e
Egiptul), e dusă la lucru cu sila şi

fără să vrea de către patimi. (Nil
Ascetul, Filocalia I, Ed. Harisma,

Bucureşti, 1993, p. 235)
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S-a dus vestea repede cã Romulus-Dan Busnea,
harnicul ziarist bãcãuan, a scos o carte despre Slãnic-
Moldova, dar nu una oarecare, ci „Povestea unui colþ de
rai“, cum fericit îºi intituleazã demersul editorial. Satisfacþia
a fost deplinã pentru slãniceni, în primul rând, dar ºi pentru
cei din judeþul Bacãu – ba chiar ºi din afara acestuia –, de
vreme ce dupã 30 de ani avem la îndemânã o lucrare bine
alcãtuitã ºi documentatã.

În 1981, Editura „Sport-Turism“ ne-a dat un „Mic
îndreptar turistic ºi medical – Slãnic-Moldova“, redactat de
dr. Romulus C. Busnea ºi Yolanda Nicoarã, dupã ce în anii
’30 Cleopatra Tãutu scrisese prima monografie a localitãþii.
Le-am parcurs pe toate trei ºi se înþelege cã apariþia din
2011 de la „Ateneul scriitorilor“ este cea mai amplã ºi în
mare parte utilã. (Prin bunãvoinþa dnei prof. Maria Creþu,
de la Colegiul Naþional „Vasile Alecsandri“, care a dat
bibliotecii numele Cleopatrei Tãutu, am obþinut pentru douã
zile cartea din 1935, iar în anii ’90, l-am cãutat zadarnic pe
medicul Romulus C. Busnea în Slãnic-Moldova, pentru a-l
intervieva. Din 24 ian. 1994, tatãl ziaristului de azi ne
pãrãsise. Am cunoscut-o însã pe mama acestuia, care mi-a
vorbit cu cãldurã ºi emoþie despre soþul ei.)

Motivaþia întemeierii acestei lucrãri este, dupã cum
mãrturiseºte autorul în „Argument“, una sentimentalã ºi,
depãºind-o repede, una atitudinalã. Din respiraþia largã a frazei,
din volutele proprii gazetarului de actualitate, ca ºi din
ornamentaþia discursului, deducem cã avem în faþã cartea
unui om de opinie puternicã, productivã, interesat constant de
bunul mers al vieþii din urbea sa. Meritã preluat de la Romulus-
Dan Busnea patosul civic cu care îºi construieºte enunþurile,
ceea ce mã face sã cred cã i-ar sta bine mãcar între consilierii
oraºului. Oricum, dacã aceºtia nu-l consultã, rateazã ocazia
de a afla sugestii constructive pentru prezentul ºi viitorul
localitãþii. Cartea este mai credincioasã stilului publicistic decât
celui ºtiinþific, ceea ce o face plãcutã lecturii într-o staþiune
de odihnã ºi tratament. Spicuim câteva (sub)capitole: „Slãnic-
Moldova, primul oraº verde din România independent
energetic“ (am pus noi cratima din numele localitãþii ºi am
suprimat virgula de dupã „România“); „Mari personalitãþi ale
vremii, în vizitã la Slãnic-Moldova“ ºi „Povestea de dragoste
a unei femei celebre ºi corespondenþa ei amoroasã“ (douã
titluri incitante: care-s acele personalitãþi ºi cine-i celebra
femeie?); „Al Doilea Rãzboi Mondial. Soarta României,
discutatã la Slãnic-Moldova“, ca ºi „Mãreþele realizãri ale
culturii ºi educaþiei socialiste, zãmislite la Slãnic-Moldova“
(capitala þãrii în anii ’40 ºi dupã 3-4 decenii a fost, se vede,
oraºul-staþiune). Lui Nicolae Labiº i se alocã trei subcapitole,
cuprinzând „mãrturii tulburãtoare“. (Le-am cunoscut ºi eu pe

Conf. Univ. Dr. Ioan DÃNILÃ

Sinaia Moldovei,
într-o carte de poveste

Adriana Cimponeriu ºi Elena Enea, rudele poetului, care i-au
lãsat lui Romulus-Dan Busnea un adevãrat documentar
psihologic.) Aproape 160 de pagini (din cele 442 câte are
cartea) sunt rezervate „galeriei personalitãþilor de ieri ºi de
azi din viaþa Slãnicului“ – a cãror semnalare este în parte
motivatã –, urmatã de „ºirul preoþilor ortodocºi ºi romano-
catolici, slujitori la Slãnic-Moldova“.

Romulus-Dan Busnea este un ziarist pursânge. Cu o
rarã capacitate de a absorbi realul ºi a-l converti în materie
publicisticã, cu entuziasmul celui ce descoperã un subiect
fierbinte ºi-l transmite operativ cãtre ceilalþi, dar ºi cu forþa
de a aduna între coperte istoria unui loc mustind de viaþã
nobilã, autorul reînvie tradiþia reportajului românesc, întemeiat
pe document ºi îmbogãþit de necesara verbalizare a unui
subiect. O ediþie viitoare se impune, mãcar pentru o mai bunã
tehnoredactare ºi organizare a materiei tipografice (alineate,
fonturi etc.), precum ºi pentru confruntarea datelor de pe
wikipedia.ro cu adevãratele surse, cele scrise. Erorile de
informare (Lucian Predescu, în „Enciclopedia României“, dã
Bacãul ca loc de naºtere al Cleopatrei Tãutu), vor fi îndreptate
odatã cu cele ortografice (Slãnic-Moldova, nu *Slãnic
Moldova) ºi de punctuaþie (multe, prea multe situaþii când
biata virgulã este pusã rãu ori lipseºte). Onest cum îl ºtiu,
Romulus-Dan Busnea va începe de mâine lucrul la ediþia
revãzutã a unei monografii de care avem în continuare nevoie.
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parastas pentru eroii
Viiºoarei

discurs gen. (r) conf. univ. dr. Vasile Jenicã Apostol

„A vorbi de poet este ca ºi cum ai striga într-o peºterã
vastã…”  Cu siguranþã, arghezian spunând, „vorba” lui Valeriu
Filimon, din Epistole  cãtre Dan Sandu  nu i-a „supãrat
tãcerea” Poetului Dan Sandu, ba, dimpotrivã, credem cã i-a
revelat Omului cu acelaºi nume atotputernicia unei autentice
prietenii.

Parcurgând cu neascunsã uimire rândurile bogate din
cele 120 de epistole, constatãm cã axioma unei
corespondenþe – reciprocitatea – lipseºte aproape cu
desãvârºire. Însã aceastã absenþã nu ºtirbeºte cu niciun
chip plinãtatea trãirii lãuntrice a destinatarului din spatele
acestor scrisori. Ecoul sãu se regãseºte în scrisorile
ulterioare, care lasã loc sã se întrevadã simþirea înaltã ºi,
adesea, obnubilatã de apãsarea greutãþilor inerente ale
existenþei în care cele douã ego-uri, om ºi poet, se
întrepãtrund. Valoarea documentarã a epistolelor, dar mai
ales cea sufleteascã, sporeºte cu atât mai mult, cu cât
ºtim cã Valeriu Filimon a fost coleg de promoþie cu Nichita
Stãnescu, Matei Cãlinescu, Eugen Simion, împlinindu-ºi
vocaþia ulterior printr-o carierã universitarã ºi prin numeroase
lucrãri ºi colaborãri ºtiinþifice. Astfel, legãtura autorului
acestei colecþii de rânduri mãrturisitoare cu omul de culturã,
Valeriu Filimon, capãtã greutate ºi profunzime.

Automistificarea, mai mult sau mai puþin voalatã, din
volumele anterioare ale lui Dan Sandu (Herald în Talibania,
Amintiri din Samsara, BT) devine demistificare indirectã, prin
imaginea-simbol care transpare dincolo de scrisorile-
document. „Poezia, Dãnuþule, e un alfabet inventat”, spune
expeditorul, nu întâmplãtor, în prima propoziþie a volumului
de scrieri personale. În poeziile sale, poetul Dan Sandu are
propriul lui alfabet care se lasã decriptat altfel acum, dupã
lectura acestor epistole.

Tonul sorescian din Bulzeºtii Olteniei, care strãbate
ca un fir vorbele de duh ale lui Valeriu Filimon îi face bine

Regãsire

poetului! Ironia, umorul ocupã un loc important în scrierea
epistolarã condimentatã – spre a evidenþia  apropierea
fraternã dintre cei doi – adesea cu niºte ºunculiþã din
preajma sãrbãtorilor, cu mãºti specifice zonei Berzunþiului
sau imperativ, uneori, apare dojana pãrinteascã pentru lipsa
resurselor de a merge mai departe, pentru neîmpãrtãºirea
clarã, elocventã a unor probleme cât se poate de concrete
ale poetului: „Þine-te bãþ. Schimbã, la o adicã, pravãlia”,
„Nu eºti destul de prost ca sã nu pricepi cã trebuie sã te
aduni sau, mai bine zis, sã-þi aduni scrisele, sã le faci
volum!”.  Pe aceastã relaþie trainicã, statornicã, de prietenie
vine sã o întãreascã utilizarea redundantã a diminutivului
Dãnuþule ca formulã de adresare epistolarã, variatã prin
Patriarhule, Maîtriºor, Fratele meu de cruce  formule care
aratã, de asemenea, apropierea trans-papier a celor doi
protagoniºti de peniþã.

Dan Sandu, un „crai de Curte veche”, ne surprinde,
iatã, cu un portret vãzut prin „ocheanul întors” al cititorului
obiºnuit cu hermeneutica textelor poetice. Povestea
poematicã a umbrelor, a întrebãrilor fãrã rãspuns, a
frânturilor de absenþe din istovitoarea creaþie poeticã lasã
loc unei mãrturisiri în abscons a vieþii trãite ºi împãrtãºite
unui profesor-prieten, ale cãrui scrisori ne oferã, din fericire,
o viziune proaspãtã a Poetului, întru regãsirea de ºi pentru
sine.

Prof. Oana BUHOSU

„Cărţile sunt fluturi cu care zburăm prin propria noastră
minte, sub bolta uriaşă a ţestei noastre. Niciun aparat de

zbor nu te-a dus atât de departe!“ (Mircea Cărtărescu)

„Cărţile sunt felul oamenilor de a avea aripi ca îngerii.“
(Andrei Pleşu)

„Cărţile sunt moştenirile pe care marile spirite le lasă
omenirii, care sunt date din generaţie în generaţie ca daruri

pentru posteritatea celor care nu s-au născut încă.“
(Joseph Addison)

„Cartea este un univers secret creat de un om înzestrat cu
geniu.“ (Voltaire)

„Carte. Veşnicie în sicriu de hârtie.“ (Valeriu Butulescu)



Nr. 1 / ian-mart 2013SAREA PÃMÂNTULUI 21

Pentru a înþelege mai uºor ce
înseamnã paternitate spiritualã, acea
legãturã dintre credincios ºi duhovnicul
sãu în Bisericã, putem vorbi despre
rolul duhovnicului în cadrul spiritualitãþii
ortodoxe din România. În acest scop
este necesar sã evidenþiem patru mari
întrebãri privitoare la acest subiect. În
primul rând, care este motivaþia
persoanelor  care sunt în cãutarea
unui pãrinte duhovnicesc, apoi ce pot
face duhovnicii pentru fiii lor. În al
treilea rând,  ce particularitãþi
întâlnim, cu privire la îndrumarea
spiritualã, în cadrul Bisericii Ortodoxe
din România, iar în final, care este
mesajul  adresat lumii de astãzi de
cãtre duhovnici.

Uneori, o crizã spiritualã, un pãcat
grav care au nevoie de un anumit
remediu pot determina cãutarea unui
om duhovnicesc. Alteori, întâlnim pur
ºi simplu persoane cu o anumitã
,,foame duhovniceascã”, asemãnãtoare
unui vid spiritual. Pentru a-l umple, ele
pãºesc pragul Sihãstriei-Neamþ,
mãnãstirii Sâmbãta de Sus-Sibiu sau
al altor lãcaºuri sfinte, regãsind aici
pacea, calmul sau o nouã viziune
despre ce ar trebui sã însemne viaþa
pentru fiecare dintre noi. Am putea
spune, într-un singur cuvânt, cã oamenii
Îl cautã pe Dumnezeu Care le poate
reda viaþa cea adevãratã.

Toate acestea se dobândesc prin
persoana duhovnicului, a ,,bãtrânului”
foarte bun cunoscãtor al lucrãrii
dumnezeieºti. Unde se aflã el poate fi
gãsit Dumnezeu ºi înþeles mesajul divin
al Acestuia. Duhovnicii reprezintã
puncte de referinþã în aceastã lume în
care Dumnezeu doreºte sã Se
descopere; persoane prin care se face
cunoscutã, în mod real, prezenþa lui
Hristos în raport cu ceilalþi oameni; prin
acestea, ei constituie dovada vie a
dragostei ºi prezenþei lui Dumnezeu în
aceastã lume, marcatã de pãcat.

LEGÃTURA DINTRE CREDINCIOS ªI DUHOVNIC
Publicãm în traducere fragmente din cartea ,,Purtãtorii
de duh – Despre paternitatea spiritualã în Ortodoxia din
România”, a Pãrintelui Nicolas Stebbing, preot în cadrul
,,The Community of the Resurrection“, Mirfield, Anglia.
Nãscut, educat ºi hirotonit în Zimbabwe, a slujit mulþi
ani în Johannesburg ºi apoi în Marea Britanie. În prezent
predã Limbi clasice la „College of the Resurrection“, în
Yorkshire, având ºi o bogatã activitate ecumenicã, în
relaþiile cu celelalte Biserici printre care ºi Biserica

Ortodoxã. Lucrarea se vrea a fi nu neapãrat un studiu
ºtiinþific riguros, cu toate cã este o tezã de doctorat, ci
în primul rând împãrtãºirea unei experienþe pe care
autorul a dobândit-o în urma deselor vizite pe care le-a
întreprins în þara noastrã. Considerãm cã prezintã un
interes deosebit aceastã traducere, deoarece faciliteazã
accesul publicului din oraºul nostru la cunoaºterea
modului în care se raporteazã cineva, din afara
Ortodoxiei, la Biserica noastrã Ortodoxã.

Istoria anticã a cunoscut o lungã
tradiþie a tinerilor în cãutarea unui
anumit înþeles al vieþii, fãcând apel la
filozofi, însã ceea ce face diferenþa în
gândirea creºtinã este cã tinerii, ucenici
ai învãþaþilor greci, dobândeau doar un
bagaj de cunoºtinþe, de învãþãturi, ºi nu
un mod nou de vieþuire. Mai târziu, tot
ei au realizat cã doar omul sfânt,
îndumnezeit, L-a descoperit cu
adevãrat pe Dumnezeu. În persoana Sf.
Antonie, a Sf. Ioan Hrisostom, a
Sfântului Benedict de Nursia, a
Pãrintelui Cleopa  sau Teofil, bãrbaþi
ºi femei au întâlnit o cu totul altã
experienþã, pe care înainte n-au
cunoscut-o ºi care este foarte
folositoare. Sfinþenia, cãci despre ea
este vorba, nu poate fi uºor definitã ºi
niciodatã cuantificatã sau mãsuratã,
pentru cã, în cele din urmã, este Însuºi
Hristos prezent în toate persoanele
care se deschid cãtre El ºi-L pot
împãrtãºi pe Acesta acestora care
dovedesc receptivitate. Nu este o
însuºire pe care o posedã oricine, ci o
devenire a omului prin experienþa
spiritualã; în nici un moment trãitorul
nu este conºtient de faptul cã este
sfânt, aceasta fiind una din cauzele
pentru care sfinþenia este atât de rarã
ºi în acelaºi timp, cãutatã.

Fie cã vorbim despre vechii pãrinþi ai
deºertului egiptean, sau despre cei din
România, ambii trebuie priviþi în contextul
Bisericii din care fac parte. Referitor la
România, aici duhovnicii au avut rolul de
a umaniza Biserica ºi a fi adevãraþi
pãstori ai unui popor de multe ori încercat
de multe vitregii ale istoriei. Oamenii
lipsiþi de credinþã pot manifesta o anumitã
atracþie faþã de sfinþenie, dar nu vor
cunoaºte niciodatã cã aceasta este
frumuseþea ºi iubirea lui Dumnezeu.
Biserica este Trupul lui Hristos care
umple întreaga existenþã a credincioºilor
ei. De aceea, sfinþenia poate fi întâlnitã,
într-o micã sau mare mãsurã, peste tot
în Bisericã: în Sfintele Taine, în viaþa
mãnãstirilor, în bucuria sfântã a preoþilor
ºi creºtinilor sau în nãdejdea care-i
susþine pe aceºtia de multe ori în faþa
întunericului ºi a altor nenorociri din lume.
Pentru a defini astfel rolul duhovnicului
în spiritualitatea din România este
necesar sa-l privim pe acesta în
contextul unui trecut istoric care a suferit
de pe urma rãzboaielor, a nãvãlirilor
strãine, a trãdãrii, mai ales în ultima
jumãtate de secol, pânã la evenimentele
din decembrie, 1989.

Preot Drd. Daniel NICHITA

„Cel bogat ºi de neam ales, dar fãrã îndrumarea duhovniceascã
ºi fãrã curãþia vieþii, nefericit estre în ochii care cugetã drept;
precum fericit este sãracul sau robul dupã soartã – dar împodobit
cu învãþãturã ºi cu virtute.“

(Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 18)
„Pãcatul este o patimã a materiei. De aceea e cu neputinþã sã se

nascã trup fãrã pãcat. Dar sufletul raþional ºtiind aceasta, se scuturã
de greutatea materiei, în care zace pãcatul. Uºurându-se de o astfel
de greutate cunoaºte pe Dumnezeul tuturor, iar la trup priveºte atent
ca la un vrãjmaº ºi nu mai crede lui. Aºa se încununeazã sufletul de
la Dumnezeu, ca unul ce a biruit patimile pãcatului ºi ale materiei.“

 (Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 27).

Va urma
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interior Sfânta Sofia - Istanbul

Vorbeam în numãrul trecut al revistei
despre o descoperire dumnezeiascã
referitoare la viaþa de dincolo de
mormânt  ce i s-a arãtat în vara anului
1976 unui creºtin ortodox sârb, lucru
care i-a schimbat acestuia cu
desãvârºire viaþa.

Dupã ce i-au fost arãtate frumuseþile
raiului, îngerul îl coboarã în adâncul
iadului, un loc cumplit de întunecos...

„Din adâncul acestui infern ne-a izbit
o putoare îngrozitoare, din pricina cãreia
abia mai puteam respira. Spaima ºi
cutremurul m-au cuprins ºi m-am lipit
de îngerul care mã conducea, ca sã mã
pãzeascã ºi sã mã ocroteascã în
aceastã înspãimântãtoare cãlãtorie”
(„Minuni din vremea noastrã – Viaþa dupã
moarte”, Ed. Axa, p. 48).

Ajuns la „focul cel veºnic”, vede „un
fel de crater de vulcan, în care fierbea apã
sulfuroasã împuþitã ºi deasupra jucau
flãcãri uriaºe.”

„Cuprins de aceastã neînchipuitã
spaimã, am vãzut o mare mulþime de
animale înfricoºate. ªerpi uriaºi, cu unul
sau mai multe capete, se încolãceau ºi
sugrumau pe pãcãtoºi ºi îi trãgeau în
adâncul acestei mãri de foc.

Se vedeau ºi alte animale cu forme
ºi mãrimi înspãimântãtoare (...) care
nãvãleau ca turbate asupra sufletelor
osândite în acest loc de chinuri. Se
auzeau strigãte, þipete, vaiete, tânguiri ºi
plângere de glasuri ale multor oameni.

În aceastã mare de foc sufletele
omeneºti sunt pãrãsite în adânc fãrã nici
un ajutor. Din toate pãrþile nãvãleau
asupra lor nenumãrate roiuri de astfel de
animale care îi muºcau, îi rupeau, îi
strãpungeau ºi îi sfâºiau pânã la ultima
bucatã. Iar trupurile sfãrâmiþate ºi mutilate
îºi luau din nou întreaga formã
omeneascã” (p. 50).

Îngerul i-a zis: „Aceºti ºerpi ºi
celelalte vieþuitoare înfricoºãtoare, care
stau în aceastã apã sulfuroasã clocotitã
ºi-i chinuie pe oameni, i-a fãcut
Dumnezeu astfel ca apa clocotitã ºi focul
sã nu-i vatãme. Aceste fiare, precum
vezi, în veci îi vor chinui în foc, dar
niciodatã nu vor arde, nici nu vor muri.
(...) Vezi, Duºane, cum se chinuiesc
acum, aºa se vor chinui în veci toþi
cei care nu cred în Dumnezeu, toþi
care se leapãdã de numele Lui, toþi
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cei care se închinã la dumnezei
mincinoºi. Dumnezeul acestor oameni
este pântecele, precum ºi averile, vilele,
maºinile, podoabele ºi toate plãcerile
ºi deºertãciunile lumeºti ale acestui
veac. Împreunã cu ei se vor chinui ºi acei
care cred în Dumnezeu, dar se feresc s-o
facã la arãtare sau dacã îi întreabã cineva.

Veºnicele chinuri îi aºteaptã ºi pe
acei care nu cinstesc pe tatãl ºi pe
mama lor, ºi pe aproapele. În acest
foc se vor chinui ºi acei care în viaþã au
iubit mai mult pãcatul, precum sunt:
mincinoºii, cei care au jurat strâmb,
lacomii, batjocoritorii, rãutãcioºii, cei
ce urãsc, hoþii, criminalii, desfrânaþii,
iubitorii de argint, toþi care au înjurat
de lucruri sfinte ºi cei asemenea lor.

Ca sã scapi de aceste chinuri, trebuie
neapãrat sã te pocãieºti, sã te spovedeºti
de toate pãcatele tale, când te vei întoarce
pe pãmânt.”

Scoþându-l din iad, îngerul îl duce mai
aproape de pãmânt,  la locul de unde îi
arãtase învierea morþilor. Toatã lumea
înviatã pe care o vãzuse mai înainte de a
vedea raiul era rânduitã în trei cete mari.
Îngerul l-a lãmurit: „Oamenii din partea
dreaptã, cu faþa luminoasã, sunt drepþii .
Pe aceºtia îi aºteaptã rãsplata veºnicã
care li se cuvine pentru viaþa lor cinstitã
de pe pãmânt.

Aceºtia din ceata de mijloc, cu feþele
întunecoase, sunt cei care au pãcate
mai uºoare. Pentru aceºtia trebuie sã
ne rugãm lui Dumnezeu ºi sã facem fapte
bune în numele lor ºi aºa li se vor ierta
pãcatele. La Dumnezeu lucrul cel mai
plãcut este rugãciunea însoþitã de fapte
bune.

Aceºtia pe care îi vezi la stânga, sunt
pãcãtoºii cei mari. Din pricina vieþii lor
urâte de pe pãmânt, acum sunt
schimonosiþi potrivit cu pãcatele lor ºi aºa
vor fi aruncaþi în focul cel veºnic.”

Era o priveliºte înspãimântãtoare
vederea chinurilor acestor mari pãcãtoºi.
(...) Toþi þineau în mâini câte ceva, potrivit
cu îndeletnicirile pe care le avuseserã în
viaþã. Astfel, brutarii þineau pâine,
mãcelarii cuþite de mãcelãrie, hoþii
ciomege ºi pistoale pline de sânge,
morarii ºi negustorii þineau balanþe ºi alte
obiecte de mãsurat ºi arãtau cã au
falsificat mãsurile. Se vedea cã au cântãrit
necinstit ºi s-au îmbogãþit în chip

mincinos. Aici se aflau ºi doctorii care
au cerut de la bolnavi platã pentru îngrijire
sau au lãsat sã moarã pe cei ce nu puteau
sã plãteascã.

Am vãzut, de asemenea, vrãjitori ºi
vrãjitoare, care fãceau vrãji, stingeau
cãrbuni, ghiceau în cafea, în palmã sau
în cãrþi. Toate le fãceau pentru câºtig, iar
lângã vrãjile lor se aflau grãmezi de bani.

În ceata pãcãtoºilor se aflau ºi femeile
care ºi-au ucis copiii în diferite chipuri,
toþi desfrânaþii,  precum ºi  cei ce au fãcut
grele amestecãri de sânge: tatã cu fiicã,
mamã cu fiu, frate cu sorã ºi alte rudenii.
Priveliºtea acestor chinuri era oribilã ºi
înspãimântãtoare.

În mod deosebit m-am mirat când am
vãzut aici pe cei ce trãiserã în biserici ºi
mânãstiri. (...)”

Îngerul i-a explicat: „Aceºtia de bunã
voie s-au jurat pe Sfânta Cruce ºi pe
Evanghelie cã vor sluji lui Dumnezeu cu
credinþã, cã vor urma calea Domnului, cã
vor povãþui cu învãþãtura ºi cu pilda vieþii
lor poporul, ca sã fie bisericile pline ºi
oamenii sã se mântuiascã.

Dar ei au fãcut dimpotrivã: una au zis
ºi alta au fãcut. De aceea au depãrtat pe
mulþi de la credinþã sau i-au îndepãrtat
pe cei ce voiau sã vinã la aceasta...

Þine minte, Duºane, depãrtarea
omului de credinþã este asemenea
cu uciderea.  Din aceastã pricinã, aceºti
clerici, în afarã de pãcatele lor personale,
s-au împovãrat ºi cu pãcatele acelora pe
care i-au îndepãrtat de credinþã ºi acum,
pe lângã cele ale lor, plãtesc ºi pentru
ale altora.

Celui care aratã drumul cel drept al
credinþei unui pãcãtos ºi acesta se
pocãieºte ºi devine creºtin adevãrat, i se
iartã multe din pãcatele sale.

Vezi, Duºane, cum aratã drepþii ºi
cum aratã pãcãtoºii?! Întocmai aºa se
vor înfãþiºa înaintea Domnului nostru Iisus
Hristos, la a doua venire a lui Dumnezeu,
Care îi va judeca dupã faptele lor.”

Drepþii, de asemenea, purtau semne
potrivit cu profesiunea lor, dar balanþele
erau înclinate de partea cumpãrãtorilor,
pentru cã le-au dat mai mult, au dat
milostenie, au fost temãtori de Dumnezeu
ºi au împlinit poruncile Lui.

Toate pãcatele cei drepþi
ºi le-au ºters prin pocãinþã,
post ºi rugãciune, prin

Presb. Aurelia GENES
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milostenie ºi alte fapte bune;
apoi, prin Împãrtãºirea cu
Sfântul Trup ºi Sânge al

Domnului nostru Iisus Hristos, ºi-au sfinþit
vasul sufletului lor. Aceºtia au iertat pe
toþi cei ce le-au greºit ºi Dumnezeu i-a
iertat acum ºi pe ei.

Dupã aceste cuvinte ale îngerului, au
trâmbiþat arhanghelii ºi toatã priveliºtea
a dispãrut. Apoi îngerul i-a spus cã ºi cei
vii în ziua judecãþii vor fi împreunã cu cei
înviaþi ºi cã într-o clipã se vor schimba ºi
vor deveni asemenea lor, cu faptele scrise
pe frunþile lor.

„Apoi au dispãrut ºi arhanghelii cu
trâmbiþele lor ºi pe nor am rãmas doar
îngerul ºi cu mine. Îngerul a continuat sã
îmi vorbeascã: „Duºane, tu eºti om cinstit,
ai milã pentru alþii ºi inimã bunã care te-a
pãzit sã nu faci rãu altora. Urãºti pãcatele
celor mincinoºi, hoþi ºi fãþarnici ºi nu râzi
de alþii. Banul nu a putut sã te corupã. În
Dumnezeu crezi numai la suprafaþã, ca
în anii copilãriei. N-ai fost adeptul
învãþãturii cã omul se trage din maimuþã,
dar nici convins n-ai fost, pentru cã nu
ºtii nimic despre Dumnezeu. Ai multe
obiceiuri rele ºi pãcate. Când te mânii,
înjuri ºi pe Dumnezeu. Ai talent la cântat
ºi îþi place sã ghiceºti în cafea ºi sã
prezici. Eºti desfrânat.

Ai vãzut în ce stare se aflã pãcãtoºii
ºi cum se chinuiesc. De aceea, sã nu
mai ghiceºti în cafea  ºi sã cinsteºti pe
fiecare femeie ca pe o sorã ºi ca pe o
mamã, pe fiecare tânãr ca pe un frate ºi
pe tot omul în vârstã ca pe un tatã. ªi sã
nu mai înjuri. Roagã-te lui Dumnezeu ºi
pocãieºte-te de toate pãcatele pe care
le-ai fãcut.

Iubeºte pe oameni, dar faptele lor
rele sã le urãºti. Iartã pe toþi, ca sã þi se
ierte ºi þie pãcatele. Dreapta ta judecatã
ºi bunãtatea au cântãrit mai greu decât
pãcatele tale. Trebuie sã te spovedeºti
la una din bisericile ortodoxe, apoi sã te
împãrtãºeºti ºi Domnul îþi va ierta
pãcatele. De astãzi sã nu mai
pãcãtuieºti.”

Apoi îngerul îl învaþã sã facã corect
semnul Sfintei Cruci  ºi îl învaþã ca în
rugãciune sã se roage la toþi sfinþii ºi
la sfântul sãu patron, la apostoli, la
prooroci, la îngeri, la arhangheli, la
heruvimi ºi serafimi, dar mai ales
ºi în primul rând la Preasfânta
Nãscãtoare de Dumnezeu Maria,
Mama lui Hristos Dumnezeu, pentru cã
slava ei, cinstea ºi înãlþimea ei sunt mai
mari decât ale tuturor îngerilor din cer.
Ea este grabnic ajutãtoare tuturor

celor ce o cheamã cu evlavie în
ajutor.

„Sã þii minte, Duºane, ºi acest lucru:
ori de câte ori un pãcãtos se pocãieºte
sincer, se roagã lui Dumnezeu sã-i ierte
pãcatele ºi ne cheamã în ajutor ºi pe noi,
care ne aflãm în cer, în aceeaºi clipã ºi
noi rugãm pe Dumnezeu Tatãl, pe Fiul ºi
pe Sfântul Duh ca sã-i ierte pãcatele.
Atunci se face cu adevãrat ºi în cer
bucurie.

De acum sã prãznuieºti pe Sfânta
Parascheva, patroana familiei tale, pe
care tatãl tãu o prãznuieºte. Ea se roagã
pentru toþi ai tãi ºi pentru toþi cei ce o
cinstesc ºi o pomenesc. ªi foloseºte
puþina viaþã care þi-a mai rãmas pentru
mântuirea ta ºi poþi sã te mântuieºti
prin post, rugãciune, împãrtãºanie ºi
prin fapte bune. Împlineºte cu sfinþenie
toate poruncile Domnului pânã la
sfârºitul vieþii.

Mai þine minte ºi aceasta: când te
rogi lui Dumnezeu, sã ai gândurile
adunate ºi sã te adresezi lui Dumnezeu
cu smerenie.

Când posteºti, sã nu fii trist ºi
supãrat, ci vesel ºi zâmbitor. Nu trebuie
sã ºtie cineva despre aceastã nevoinþã a
ta.

În lume sã fii ºi în viitor comunicativ,
cu cei ce se bucurã sã te bucuri, dar în
toate mãsurat ºi stãpân pe tine; cu cei
ce plâng, plângi ºi mângâie-i.

Sã respecþi legile ºi stãpânirea ºi
sã împlineºti cele rânduite de stãpânire.

Sã te rogi lui Dumnezeu ºi sã-L
ai mai presus de orice.

Dacã ai nevoie de sfat ºi ajutor
duhovnicesc, mergi la Biserica lui
Hristos.”

Îl mai povãþuieºte sã citeascã
regulat Noul Testament ºi sã-ºi
cumpere niºte cãrþi religioase anume pe
care sã le lectureze, dupã care,
însemnându-l cu semnul Sfintei Cruci, se
face nevãzut.

„Odatã cu încetarea vedeniei, m-am
deºteptat. Sub impresia acestei vedenii
m-au cuprins pe rând sentimente de
bucurie ºi de fricã ºi am mulþumit lui
Dumnezeu cã m-a învrednicit sã vãd toate
acestea. Mulþumeam ºi prin faþa ochilor
mei trecea viaþa mea confuzã,
pãcãtoasã ºi plinã de neorânduialã.
Amintirea acestei vieþi îmi producea o
adâncã mâhnire. De atunci viaþa mea s-a
schimbat cu desãvârºire.”

Merge la mânãstire, îºi cumpãrã
cãrþile indicate de înger ºi participã la
sfânta slujbã.

„Restul ºederii mele la bãi l-am folosit
pentru schimbarea mea duhovniceascã.
În zadar mã aºteptau sã mã întorc la
obiceiurile mele de mai înainte: plimbãrile,
muzica distractivã ºi alte rele. Timpul care
mi-a mai rãmas din concediu l-am
petrecut în rugãciune, cu citirea cãrþilor
sfinte ºi cugetarea la toate cele pe care
le trãisem.

Când m-am întors acasã, am încetat
sã mai ghicesc în cafea, sã povestesc
glume nepotrivite ºi sã am convorbiri
nefolositoare. În faþa ochilor aveam
necontenit icoana celor trãite.

În mintea mea rãsunau cuvintele cã
trebuie sã-mi folosesc restul vieþii
pentru mântuirea mea.

Vegheam, mã rugam, plângeam
ºi þineam post aspru.”

Dupã ce i-a povestit soþiei ºi fiului sãu
vedenia avutã, i-a îndemnat ºi i-a convins
sã nu mai înjure, sã nu-l  deranjeze
când se roagã acasã, sã se roage ºi
ei lui Dumnezeu, sã meargã regulat
la bisericã, sã posteascã miercurea
ºi vinerea ºi celelalte posturi, sã se
spovedeascã, sã se împãrtãºeascã,
sã se închine dimineaþa ºi seara, ºi
înainte ºi dupã masã ºi sã
prãznuiascã regulat sãrbãtoarea
familialã a Sfintei Parascheva.

El însuºi a mers la episcop, i-a
povestit cele întâmplate, s-a mãrturisit ºi
s-a împãrtãºit.

„Când am primit Sfânta Împãr-
tãºanie , am simþit o mare bucurie ºi
uºurare. Starea pe care o trãieºti dupã
o spovedanie curatã este cu neputinþã
de descris. Bucuria, fericirea, buna
dispoziþie, uºurarea, stãpânesc ºi
îndulcesc sufletul. Omul parcã simte
cã s-a nãscut din nou.

 Când i-am spus episcopului cum mã
simt, mi-a zis: „Fiule, acesta este
semnul cã Dumnezeu þi-a iertat
pãcatele ºi de acum sã nu mai
pãcãtuieºti. Ceea ce ai vãzut ºi ai auzit
este un mare lucru ºi cred cã de acum
nimic nu te va mai atrage sã pãcãtuieºti”.

Sunt deplin fericit cã mila lui
Dumnezeu m-a întors pe calea credinþei
ºi mã rog lui Dumnezeu sã se descopere
ºi altora cele ce m-au ajutat sã gãsesc
drumul cel adevãrat pentru mân-
tuirea sufletului.

Har ºi pace sã ne dãruiascã Domnul
nostru Iisus Hristos!”

Sã meditãm ºi noi  la viaþa noastrã ºi
la rostul nostru pe acest pãmânt, sã
ne schimbãm ºi noi, trãind fãrã de pãcat,
ca ºi cum am muri mâine...
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DESPRE ARMONIA ªI ECHILIBRUL VIEÞII
Se vorbeºte acum tot mai mult de

activare la maximum a A.D.H.-lui,
creºterea imunitãþii, conectare ºi
deconectare, evoluþie spiritualã. Nu toþi
înþeleg importanþa acestor lucruri ºi îºi
exacerbeazã ºi mai mult vanitatea ºi
orgoliul, luând decizii personale,
reorganizându-ºi viaþa lor ºi a altora dupã
dorinþa lor. Este ca ºi cum nu te arunci în
val aºa cum te ia râul, ci mergi în susul
apei sã gãseºti tu un val mai mare (mai
spiritual!?), implicând în rãtãcirea ta ºi pe
cei din jur – apropiaþi þie sau prin grad de
rudenie. Nu-i bine! Acest timp al saltului
cuantic e ca o separare a rãului de bine,
a apei de uscat. E o integrare a Eului în
Întreg. De aici confuzia celor ce nu-s
pregãtiþi pentru depunere ºi acceptare
necondiþionatã. Important e sã nu-þi cauþi
tu valul în care intri ca sã înoþi în val, aºa
cum vine ºi sã te adaptezi curentului ca
sã rãmâi mereu pe val. Deci sã te supui,
nu sã strici legile lui. Tocmai aceasta este
dualitatea conflictualã – voinþa ta impusã
valului, deci forþa proprie împotriva Legii
Divine, supreme. Înãlþarea spiritualã
înseamnã intrarea Divinitãþii în om – deci
integrarea ta în TOT, nu modificarea
Întregului dupã voia ta: Cei ce nu înþeleg
acest lucru se plâng ºi îºi plâng propria
viaþã, îºi cautã locul de ici-dincolo ca sã
le fie bine. Un bine trecãtor cã pe urmã
iarãºi cred cã locul lor e în altã parte, mai
sus decât cei din jur. Dar percepþia lor
este greºitã tocmai pentru cã ei nu-s în
val ci înoatã undeva, alãturi de el, cu
miºcãri haotice ce tulburã Curgerea. E
lipsa de înþelegere a Timpului universal ºi
multidimensional ºi a marii transformãri
pe care acum o traverseazã oamenii
planetei Pãmânt.

Timpul e „fulger” deci cere atenþie
treazã la clipã – nu în trecut, nici în viitor
– necunoscut omului – deci n-are cum
sã-l stãpâneascã, sã-l ordoneze. Acuma
nu mai e vorba de „bâlbâieli” cã ne prinde
„clipa”  nepregãtiþi ºi ne înghite valul.
Percepþia ºi intuiþia sufletului înseamnã
Integrare prin supunere ºi acceptare a tot
ce vine din val.

Timpul se precipitã ºi vremurile sunt
în schimbare ºi tocmai în aceste clipe se
verificã evoluþia omului – evoluþie fiind
acordul între gând ºi suflet, atitudine ºi
spirit. Se cere deci intrare în Timp. Nu te
dai la o parte când þi se cere ceva; faci
cât poþi din acel ceva, dar trebuie sã te
strãdui la cotã maximã. În Ordinea ºi
Justiþia Divinã, omul trebuie sã intre „ca
sã împlineascã”, nu sã cearã. Ca ºi cum

ai ocupat un loc într-o întreprindere; nu
schimbi tu organizarea ei dupã interesele
tale, ci te supui legilor ei interne.
Societatea merge bine dacã fiecare îºi
face bine munca lui ºi respectã legile
societãþii. Deci se cere supunere, rãbdare,
acceptare. Orice exerciþiu în plus sau în
minus aruncã omul din „miºcare”. Vorbã
cu mãsurã, cenzurã pe gânduri – în
concluzie fluxuri de iubire (emiþãtor ºi
receptor) ca ºi cum fiecare om primeºte
ºi trimite însãnãtoºire holisticã semenilor
ºi întregii planete. Asta înseamnã salvarea
planetei, a oamenilor în saltul cuantic.

Atenþie treazã la fiecare clipã
individualã ºi clipã planetarã. Cu cât urci
muntele vezi mãreþia lui ºi vârful cu
Luminã e sufletul ce îºi cere loc ºi preþuire.
Ce bine ar fi ca omul, în toatã clipa vieþii,
s-atingã bucuria sufletului ºi respirarea lui!
Cã fiecare om acelaºi suflet are – depinde
de-ngrijirea ºi rolul ce i-l dã. E veºnicul
rãzboi între „pãmânt” ºi duh ºi ce „unealtã”
alege omul întâi: îndemnul ce vine din
creier sau îºi ascultã „vocea”, ce ºoaptã-n
duh porneºte. De-l ia întâi pe primul, atunci
în loc sã meargã spre drumul dat spre
vârf, îºi cautã poteci, fie mai lesnicioase,
fie scotocitoare, fãlindu-se apoi ce ce-a
descoperit. Dar totu-i cunoscut ºi vezi
c-ajunge-n capãt acelaºi început. Nimic
nu se cuvine sã schimbe omul, ci doar
sã îndeplineascã o Lege ce-i e datã aºa
cum râul curge ºi pomul se înalþã dupã
anume ritmuri în timp ºi spaþiu. Acolo-i
armonie ºi echilibru, unde cântarul îl
miºcã Creatorul ºi omul împlineºte. ªi
când nu împlineºte îºi rãtãceºte Calea
ºi-ºi cântãreºte viaþa cu fapte rãvãºite de
propriul cântar ºi stricã armonia întregului
sistem. Iar când e dat afarã, degeaba se
jeleºte! E vinovat Stãpânul sau sluga
fãptuieºte, în toate omul îºi pune pe cântar
cuvinte, fapte, gânduri, sentimente. Da e
atent, reþine ce-i în plus sau pune ce
lipseºte ºi-atunci e respectatã Legea ºi
Viaþa-l rãsplãteºte. De nu se-ntâmplã aºa
sã-ºi cântãreascã vina, nu rãtãcind aiurea,
cã alt cântar nu este. Sã fii atent la tine ºi
la alþii ce vin în preajma ta; sã fie ca ºi
cum tu eºti în fiecare din cei pe care îi
priveºte. Atunci vei pune lacãt cuvântului
urât ºi va porni-nainte cuvântul ce zideºte.
Cã de aici e totul ºi gândul îl opreºte ºi
fapta chibzuieºte ºi ajungi la armonie, la
Pace ºi Iubire. Cãci asta este calea-
putere de iubire ºi multã Dãruire. Nu e
uºor, dar gândul de-l cobori în suflet, El te
înalþã ºi iarãºi vezi Lumina ce-þi mãtura
Cãrarea. Smeritã cugetare, rãbdare ºi

înfrânare se cere ºi orice problemã ce þi
se pare grea nu te mai zbuciuma sã o
rezolvi tu singur, ci voinþa de a acþiona sã
o transformi în rugã de ajutor Divin, cãci
asta înseamnã sã cobori mintea în inimã
ºi de acolo la Dumnezeu. Numai astfel
oamenii vor gãsi soluþii în noul timp al
Planetei cã timpul e „fulger” ºi A.D.H.-ul
uman nu are destule spirale necesare sã
rãspundã în fiecare clipã la aceste
transformãri. O clipã nu seamãnã cu
urmãtoarea la nivelul planetar, acesta e
saltul, transformarea conºtiinþei umane sã
rãspundã ca niºte senzori la impulsurile
Planetei. Copiii ºi tinerii simt mai puþin
viteza acceleratã a timpului, cã A.D.H.-ul
lor e mai bogat ºi pentru cã timpul ºi spaþiul
nu sunt divizate, iar informaþiile primite
sunt mai repede procesate. De aici ºi
neliniºtea lor chiar în procesul de învãþare.
S-ar pãrea cã e superficialitate în
receptarea informaþiilor, dar nu e. E doar
putinþa fiecãruia de „a se înãlþa” în salt ºi
a rãmâne cumva pe val.

Cine nu poate face acest lucru, care
este cuantificat la nivelul conºtiinþei, deci
spiritual, rãmâne în urmã. Trenul în garã
stã doar câteva minute. E aglomerat
peronul, ninge, plouã, e gheaþã, nu
conteazã! Trenul pleacã cu câþi intrã în
vagoane. Privirea în dreapta sau în stânga,
sau capul întors spre peronul gãrii e
pierdere de timp, deci pierderea cãlãtoriei.
Asta e lupta; e durã pentru cã timpul
grãbeºte. Nici acele zilei sau ale nopþii
nu trebuie risipite. Omul percepe odihna
nopþii în sãnãtatea trupului ºi orele zilei în
volumul de muncã efectuatã (fizic ºi
spiritual). Dacã eºti nemulþumit de noapte
sau de zi înseamnã cã înoþi în val, dar nu
eºti pe el; te pregãteºti de salt, dar nu
eºti în viteza lui. Deci atenþie la tot ºi la
toate în jur. Omul trebuie acum sã
rãspundã la ce i se cere, nu ce ar vrea sã
cearã. Depinde de fiecare cum înþelege
acest raport: a cere-a da, voinþã proprie-
voinþã Divinã. Cu alte cuvinte cum înþelege
fiecare raportul eu-Dumnezeu ºi ajut pe
alþii. Sinele aproapelui are ºi el acelaºi
drum în interiorul fiinþei sale. Ca ºi cum
se trece o larmã colectivã ºi acþioneazã
o singurã voinþã – Voinþa Divinã.

„Învaþã-mã, Pãrinte, sã cresc
Aºa cum Tu m-ai întocmit.

Altfel mã prinde valul
ºi-mi rupe catarg dupã catarg.

Degeaba încerc sã le repar – Se sparg”

Prof. Manda TEODORESCU
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S-au cãsãtorit din cea mai curatã
dragoste ºi în deplinã înþelegere. Dar,
dupã câþiva ani în casa lor a intrat cearta
ºi mânia. Din lucruri mãrunte, din
amestecul pãrinþilor lui s-a stricat
frumuseþea cea dintâi a cãsniciei lor. Cei
doi copilaºi, care au început sã priceapã
puþin lucrurile, erau foarte supãraþi
vãzând pe mãmica lor zilnic cu lacrimi
în ochi, iar pe tãticul lor mânios ºi gata
de ceartã. Se împlinea îndatã anul ºi în
casa lor nici o schimbare; aceeaºi
atmosferã grea de urã ºi neînþelegere.
În Postul Paºtilor ea a mers des la
bisericã ºi ºi-a vãrsat amarul în rugãciune
înaintea lui Dumnezeu; s-a rugat ºi
preotul mult pentru liniºtea casei lor. În
ziua de Paºti ea cu copiii s-a întors
devreme de la bisericã. A aºezat masa
ºi aºtepta mila ºi ajutorul lui Dumnezeu,
împlinirea rugãciunilor sale.

– Mãmico, mãmico – strigã copiii,
vine tãticu de la bisericã. Este voios ºi
cu zâmbetul pe buze, aºa cum nu l-am
vãzut niciodatã.

– Hristos a înviat! zise el pãºind
pragul cu faþa luminoasã ºi cu privirea
blândã ºi iubitoare.

– Adevãrat c’a înviat! rãspunserã
într-un glas mama ºi copiii ºi cu toþii s-au
îmbrãþiºat. În timpul mesei el a istorisit
tot ce s-a întâmplat în sufletul sãu.

– Am ascultat cu mare atenþie Sfânta
Slujbã. Am vãzut pe feþele tuturor
credincioºilor atâta seninãtate ºi bucurie.
În drum spre casã toþi vecinii ºi cunoscuþii
erau împreunã cu soþiile lor ºi copiii lor,
numai eu mergeam singur. Atunci am zis
în cugetul meu: Nu-i bine ce fac. Purtarea
mea nu este în lumina Învierii Domnului
Hristos. În mintea mea stãruia încã
rãsunetul cântãrii bisericeºti: „Ziua
Învierii”: „ªi sã ne luminãm cu prãznuirea,
ºi unul pe altul sã ne îmbrãþiºãm. Sã
zicem fraþilor ºi celor care ne urãsc pe
noi, sã iertãm toate pentru Înviere”.
Atunci m-am hotãrât: începând de astãzi,
din ziua Învierii Domnului voi pune capãt
urii ºi vrãjmãºiei din casa noastrã, lãsând
sã se aºeze din nou pacea ºi dragostea
între noi. Câtã bucurie s-a sãlãºluit în casa
aceasta, în sufletele acestea, în ziua

De ziua Învierii
luminatã a Sfintei Învieri! Câtã bucurie
s-a fãcut în ceruri în aceastã zi a Paºtilor
când lumina Învierii Domnului Hristos a
pãtruns adânc într-o inimã ºi a izgonit
întunericul rãutãþii, al vrãjmãºiei ºi al urii!
Câtã bucurie ar fi în toate familiile

creºtine dacã ziua Învierii ar fi preþuitã
dupã vrednicie, dacã înþelesul ei adânc
ar pãtrunde în inimi ºi ar rodi pace ºi
dragoste! Câtã bucurie ar fi în marea
familie a neamurilor acestui pãmânt dacã
oamenii ar pãºi cu zâmbetul pe buze ºi
ºi-ar întinde mâna de împãcare, iertând
totul care i-a dus ºi-i mai duce încã la urã
ºi dezbinare!

Prin Înviere, Domnul nostru Iisus
Hristos a desãvârºit lucrarea Sa de
mântuire a neamului omenesc. Prin
Înviere, Domnul ne-a asigurat învierea
noastrã în ziua sfârºitului acestei lumi ºi
aºezarea noastrã în rândul fiilor lui
Dumnezeu – precum o spune limpede
prin gura Sf. Evanghelist: „Dar cei ce
se vor învrednici sã dobândeascã veacul
acela ºi învierea din morþi sunt la fel ca
îngerii ºi sunt fiii lui Dumnezeu – de
vreme ce sunt fiii Învierii” (Lc 20, 35-
36). Iar Sf. Apostol Pavel, marele
apologet al Învierii Domnului spune: „Cã
de vreme ce printr-un om a venit
moartea, tot printr-un om ºi învierea
morþilor. Cãci precum întru Adam toþi
mor, aºa ºi întru Hristos, toþi vor învia”
(I Cor 15, 21-22). Dar pentru a ne
învrednici sã purtãm atunci, pentru
veºnicie, veºmântul luminatei învieri,
trebuie, cât suntem în trup, cât trãim pe
acest pãmânt, sã dovedim cã am înþeles
adevãrul Învierii Domnului Hristos.
Dragostea neþãrmuritã din care S-a
jertfit Domnul pentru noi sã nascã
dragoste jertfitoare în inimile noastre.
Scularea Sa din morþi sã fie prilej de
sculare a noastrã din moartea pãcatului,
pentru cã numai „cei curaþi cu inima vor
vedea pe Dumnezeu” (Matei 5, 8).

Dacã nu vom schimba haina
învechitã a sufletului nostru cu
veºmântul luminat de vieþuire în duhul
ºi adevãrul Învierii, apoi nu vom fi
vrednici sã purtãm în veºnicie luminatul
veºmânt al lui Hristos cel Înviat; învierea
cea de obºte nu va fi pentru noi
aducãtoare de veºnicã fericire, ci de
osândã veºnicã, precum se vede
limpede din cuvintele Mântuitorului: „ªi
vor ieºi cei ce au fãcut cele bune spre
învierea vieþii, iar cei care au fãcut cele
rele spre învierea osândirii (Ioan 5, 29).

Sã ne cutremurãm din toate
încheieturile fiinþei noastre în faþa unei
astfel de osândiri ºi sã ne hotãrâm, cu
un ceas mai devreme, pentru o trãire
cu adevãrat creºtineascã, în lumina ºi
învãþãtura Sfintei Învieri.

Visul
Zorii zilei zumzãiau
Pe întinsul coliliu

ªi de cum se arãtau,
Împroºcau cu rozaliu.

Pãsãri roºii, roz rotat,
Împung cerul cu fãclii,
Iar penajul lor bogat
Este plin de bucurii.

Îngerii locuitori
Pe planeta Paradis,

Zboarã lin, strãlucitori
Inspirând o floare-n vis.

Bucãlaþi, zâmbind ghiduº
Cu-aripioare de furnici
Joacã jocuri, jucãuºi,
Drãgãlaºi, copiii mici.

Nori gustoºi ºi suculenþi
Curg în cerc pe cerul viu

Somnoroºi ºi neatenþi
Pe un fond portocaliu.

Totul e frumos, dar vai!
Paradis este un vis,

Pãrticicã dintr-un Rai,
M-am trezit. Ochii-am deschis!

Maria ILIE, Clasa a VIII-a
ªcoala gimnazialã nr. 2, Tg. Ocna

Preot Dr. Dumitru I. Bodale
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An de an, în ziua de 20 ianuarie,
pe masivul Cireºoaia, lângã crucile
ostaºilor români, se aude dangãt de
clopot ºi rugãciune închinate Sfântului
Eftimie cel Mare, patronul ºi ocrotitorul
acestui aºezãmânt monahal.

ªi anul acesta zeci de credincioºi
ºi-au îndreptat paºii pentru a cinsti
ostaºii cãzuþi la datorie pe aceste locuri,
dar ºi pentru a cere Cuviosului Eftimie
binecuvântare.

În seara premergãtoare hramului
credincioºii au participat la slujba
Vecerniei unitã cu Litia oficiatã de un
sobor de preoþi, la sfârºitul rânduielii
semnatarul acestor rânduri mulþumind
tuturor celor prezenþi ºi punctând rând
pe rând etape din viaþa Cuviosului
Eftimie cel Mare.

Cuviosul Eftimie cel Mare,
patronul Mânãstirii Cireºoaia

În dimineaþa zilei de 20 ianuarie,
credincioºii prezenþi au asistat la
slujba sfinþirii mici a apei. Momentul
potrivit  pentru chemarea la
comuniune a fost marcat prin bãtãi
de toacã ºi glas melodios de clopot.
Binecuvântarea pentru Utrenie a fost
primul pas, dupã care au urmat
Ceasurile ºi cit irea Acatistului
Sfântului Cuvios Eftimie cel Mare.

Dupã apolisul Utreniei a urmat
Binecuvântarea Sfintei Liturghii
datã de vrednicul  arhimandri t
Epifanie Bulancea, duhovnicul
Mânãstirii Mãgura Ocnei. Din sobor
a fãcut  parte preoþi i  Dumitru
Ciobotaru, ªtefan Curcuþã, Claudiu-
Constantin Panþiru,  s tareþul
Mânãst ir i i ,  Paul  Vamanu ºi

ierodiacon Sebast ian de la
Mânãstirea Mãgura Ocnei.

La terminarea Sfintei Liturghii,
pãrintele ªtefan Curcuþã a þinut un
frumos cuvânt de învãþãturã,
împletind într-un mod armonios viaþa
creºtinã de astãzi cu necazurile ºi
bucuriile ei, arãtând cã ºi noi putem
sã urmãm exemplul Sfântului Cuvios
Eftimie cel Mare prin fapte ºi
rugãciuni, prin post ºi rugãciune.

Cei prezenþi la hramul de anul
acesta,  pelerini  ºi  sluji tori ,  au
participat la agapa frãþeascã oferitã
de Mãnãstire.

Protos. Claudiu Constantin
Panþiru

„Cel într-adevãr om se sileºte sã fie evlavios. Iar evlavios este cel care nu pofteºte cele strãine. ªi strãine
sunt omului toate cele create. Pe toate le dispreþuieºte aºadar, ca unul ce este chip al lui Dumnezeu. Iar

chip al lui Dumnezeu se face omul când vieþuieºte în chip drept ºi plãcut lui Dumnezeu, însã nu e cu
putinþã sã se facã aceasta de nu se va lepãda de toate cele din lume. Iar cel ce are minte iubitoare de

Dumnezeu ºtie tot folosul sufletesc ºi toatã evlavia ce se naºte din ea. Bãrbatul iubitor de Dumnezeu nu
învinuieºte pe nimeni pentru pãcatele sale. Iatã semnul sufletului care se mântuieºte.“

(Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 37)

„Orice întristare dupã Dumnezeu face parte din fiinþa evlaviei. Cãci adevãrata dragoste se probeazã prin
cele ce-i stau împotrivã.“ (Marcu Ascetul, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 292)
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Misiunea prioritarã ºi asumatã a
ªcolii Naþionale de Pregãtire a
Agenþilor de Penitenciare Târgu-Ocna
este aceea de a rãspunde nevoilor
specifice de educaþie ºi de formare
profesionalã a tinerilor care au ales sã
urmeze o carierã în cadrul sistemului
penitenciar.

În acest context, ªcoala Naþionalã
de Pregãtire a Agenþilor de
Penitenciare Târgu-Ocna traverseazã
în prezent o etapã semnificativã în
procesul de creºtere a calitãþii actului
didactic ºi instructiv-educativ pe care
îl asigurã, aflându-se în plinã derulare
procedura de acreditare a ºcolii de
cãtre Ministerul Educaþiei Naþionale.

Acest proces complex implicã
recunoaºterea ºcolii ca instituþie de
învãþãmânt, parte a sistemului naþional
de educaþie, care asigurã prin cursuri
postliceale „de zi”, cu durata de un an

Referitor la derularea procedurii de acreditare
a Şcolii Naţionale de Pregătire

a Agenţilor de Penitenciare Târgu-Ocna

COMUNICAT DE PRESÃ

ºcolar, pregãtirea tinerilor în califica-
rea profesionalã de „agent de
penitenciare”, nivel 3, calificare
menþionatã ºi în Legea nr. 1/2011 –
legea educaþiei naþionale.

O etapa obligatorie a procedurii de
acreditare este evaluarea externã a
instituþiei de cãtre Agenþia Românã de
Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul
Preuniversitar – Ministerul Educaþiei
Naþionale, motiv pentru care, în
perioada 25-26 februarie 2013, ªcoala
Naþionalã de Pregãtire a Agenþilor de
Penitenciare Târgu-Ocna a fost
evaluatã de cãtre o echipã de experþi
evaluatori din cadrul acestei instituþii.

Evaluarea externã efectuatã de
cãtre experþii ARACIP a avut ca
obiectiv verificarea respectãrii
cerinþelor stabilite prin standardele de
acreditare ºi de evaluare a unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar, în ce

priveºte capacitatea instituþionalã,
eficacitatea educaþionalã ºi mana-
gementul calitãþii.

Atingerea ºi menþinerea unui
standard ridicat în formarea si
pregãtirea  personalului din sistemul
penitenciar sunt posibile numai în
condiþiile orientãrii spre performanþã a
activitãþii educaþionale ºi a unui
management instituþional performant în
cadrul instituþiilor de învãþãmânt ºi
pregãtire profesionalã proprii.

În þara noastrã, formarea iniþialã
a agenþilor de penitenciare se
realizeazã exclusiv de cãtre ªcoala
Naþionalã de Pregãtire a Agenþilor de
Penitenciare Târgu-Ocna, instituþie
aparþinând sistemului de apãrare,
ordine publicã ºi securitate naþionalã,
aflatã în subordinea Administraþiei
Naþionale a Penitenciarelor, Minis-
terul Justiþiei.

Începutul unui nou an constituie
pentru ªcoala Naþionalã de Pregãtire
a Agenþilor de Penitenciare Târgu-
Ocna momentul evaluãrii rezultatelor
pozit ive, dar ºi a dif icultãþi lor
întâmpinate ºi a nerealizãrilor.

În acest context, în data de 30
ianuarie 2013, începând cu ora 1300, a
avut loc în Sala de Festivitãþi a unitãþii
ºedinþa de Bilanþ al activitãþilor
desfãºurate la ªcoala Naþionalã de
Pregãtire a Agenþilor de Penitenciare
Târgu-Ocna în anul 2012, la care au
participat echipa de management,

Inspector de penitenciare Silvia VATAVU
Purtãtor de cuvânt, ªcoala de Pregãtire a Agenþilor de Penitenciare Târgu-Ocna

Cu privire la şedinţa de bilanţ al activităţilor desfăşurate
pe anul 2012, în cadrul Şcolii Naţionale de Pregătire

a Agenţilor de Penitenciare Târgu-Ocna
personalul unitãþii ºi, în calitate de
invitaþi, reprezentanþi ai autoritãþilor
locale, precum reprezentanþii
sindicatelor lucrãtorilor din sistemul
administraþiei penitenciare.

Din partea Administraþiei Naþionale
a Penitenciarelor a participat domnul
comisar-ºef de penitenciare Gheorghe
IFTINICA, directorul Direcþiei
Management Resurse Umane.

De asemenea, alãturi de noi la
eveniment a participat ºi un expert
german, Peter Werner Weiss, care
susþine în aceastã perioadã un training

pe tema implementãrii standardelor
europene în procesul de pregãtire a
personalului de penitenciare,  derulat
în cadrul unui proiect de asistenþã
germanã nerambursabilã (Senior
Experten Service). Ordinea de zi a
ºedinþei de bilanþ a cuprins:

- Discursul directorului SNPAP
Târgu-Ocna;

- Prezentarea materialului de bilanþ
al activitãþii:

- Obiective ºi activitãþi
importante realizate în anul
2012;
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Monumentul Eroilor
de la Poieni

„În toată viaţa ei a fost profund credincioasă.
Sărbătorile le ţinea cu mare sfinţenie, chiar şi pe
cele mai mici. Deşi nu ştia carte, avea socotelile
ei şi ştia din vreme şi fără greş toate sărbătorile,
posturile şi pomenirile anuale ale celor răposaţi.

Milostenia îi era grija de căpetenie. Pe străini
îi chema de pe drum, îi ospăta şi-i odihnea. Nici
un sărac nu pleca cu mâna goală. Tata o mai
mustra uneori că-i prea cu mâna spartă.
Pomenirile morţilor le ţinea cu mare sfinţenie, în
fiecare sâmbătă de dimineaţa dădea de pomană
pentru cei adormiţi: un blid cu lapte sau cu
mâncare, o cofă de apă dusă unei vecine. (…)

Era gospodină neîntrecută. Ea torcea, ea
ţesea. Ne făcea singură toată îmbrăcămintea:
cămăşi, sumane, opinci, precum şi ţoalele şi
aşternuturile din casă. Ea la vite, ea la ogor;
până ce au crescut copiii mari, ea la toate. A avut
de crescut opt copii, şase fete şi doi băieţi, şi ne-a
crescut cu frica de Dumnezeu, cu respect faţă de

Icoana smerită a mamei

- Obiective ºi activitãþi
importante propuse ºi nerea-

lizate în anul 2012
- Obiective ºi activitãþi importante

stabilite pentru anul 2013
-  Derularea filmului de prezentare

a celor mai importante evenimente ce
au avut loc în anul 2012;

- Discursul reprezentantului Admi-
nistraþiei Naþionale de Penitenciare,
comisar ºef de penitenciare Gheorghe
IFTINICA;

- Luãri de cuvânt, întrebãri ºi
propuneri din partea personalului unitãþii
ºi a invitaþilor.

Un sfânt părinte al Bisericii noastre spunea: „Daţi-mi mame creştine
şi voi schimba faţa lumii!” Şi pentru a contempla chipul unei astfel de
mame creştine, iată în continuare cum îşi aduce aminte Părintele

Petroniu Tanase - fostul stareţ al Schitului românesc Prodromu, de la
Sfântul Munte Athos, Dumnezeu să-l odihnească! – de „icoana smerită
a mamei sale”:

oameni şi cu cinste. Nu cruţa băţul când nu eram
în rânduială.

Evlavia, credinţa, împlinirea datoriilor creş-
tineşti tradiţionale îi erau fireşti, izvorau din toată
fiinţa ei. Dragostea de Dumnezeu, mila, modestia,
de asemenea (…) În Joia Mare a plecat de
dimineaţă de acasă, iar când s-a întors şi am
întrebat-o, am aflat cu mare surprindere că fusese
la o vecină bolnavă, îi dusese un dar şi-i spălase
picioarele în amintirea smereniei Domnului de la
Cină. „Domnul Hristos să spele picioarele ucenicilor,
iar eu să nu fac nimic pentru El! Am făcut şi eu
măcar atâta, am spălat picioarele Mărioarei lui
Gavril, care zace în pat, şi i-am tras o pereche de
colţuni noi în picioare.” În Vinerea Mare toată ziua
a fost cu ochii înlăcrimaţi. „Când mă gândesc – îmi
spunea ea – câte a îndurat Domnul Hristos pentru
noi, îmi vine să plâng şi să răcnesc de durere.”

Bătrână şi suferindă, nu lipsea niciodată de la
sfânta biserică. Aveau un obicei gospodinele mai

tinere, să sărute mâna bătrânelor şi a văduvelor
şi să le strecoare câte un ban în mână. Odată m-a
întrebat dacă este bine ceea ce face ea. „Niciodată
– mi-a zis – n-am cheltuit aceşti bani pentru mine,
ci cumpăr cu ei lumânări şi le aprind la Maica
Domnului, iar acasă fac câte zece mătănii de fiecare
franc, pentru sănătatea cui mi i-a dat.”

A trecut la cele veşnice după o suferinţă de
câteva luni. Încă înainte de Postul Sfinţilor Apostoli
a atras atenţia surorii Glicheria: „Să chemi pe
părintele Ionică să mă spovedească şi să mă
împărtăşească.” A postit, s-a spovedit şi s-a
împărtăşit. Sâmbătă s-a luat după obicei şi, în
timp ce se pieptăna, i-a zis Glicheriei: „Adă fuga
tulpanul să mă îmbrobodesc, că uite, vin pe cărare
trei femei în alb.” „Unde-s, mamă?” –  zise
Glicheria, uitându-se pe fereastră şi nevăzând
pe nimeni. „Lasă – îi zise ea – că au treabă cu
mine.” (…) Apoi a devenit veselă cum nu era de
obicei şi a început să cânte cântări auzite la
biserică: „Hristos a Înviat”, „Câti în Hristos v-aţi
botezat”, „Naşterea Ta, Hristoase”, Troparul
Rusaliilor şi altele. Şi se ruga mereu: „Doamne
lisuse Hristoase, miluieşte-mă pe mine,
păcătoasa”; „Doamne, nu cu mânia Ta să mă
mustri, nici cu urgia Ta să mă cerţi.”

În ultima zi, luni şi noaptea spre marţi n-a
mai dormit deloc, ci s-a rugat mereu în şoaptă.
Apoi i-a spus Glicheriei: „Să-mi faci pomenire
frumoasă, cu colivă, cu prescuri, cu flori şi
busuioc…”, a şoptit „Iartă-mă!”, apoi s-a întors
pe o parte şi a adormit ca în somn. Sufletul îi
zburase din vasul de lut atât de chinuit de dureri
şi de necazuri. Faţa îi era linistită şi un zâmbet îi
încremenise pe buze.” (Din volumul «Icoane
smerite din Sfânta Ortodoxie românească”,
Editura Bizantină, Bucureşti, 2003.)

Convingerea fermã a tuturor celor
care se dãruiesc acestei instituþii este
aceea cã întregul proces de ºcolarizare,
ºi nu numai, trebuie construit în jurul
ideii cã elevul – viitorul agent de
penitenciare – trebuie sã se afle în
permanenþã în centrul atenþiei noastre
ºi toate eforturile instituþiei trebuie sã
se concentreze pe satisfacerea nevoilor
sale de dezvoltare profesionalã,
pregãtire, instruire ºi educaþie, astfel
încât acesta sã fie conºtient cã este
tratat cu seriozitate, ca adult care ºi-a
ales o profesie specialã ºi, mai mult
decât o profesie, a ales o carierã.


