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Întâmplarea neaºteptatã a nãpraznicei furtuni de pe Marea
Galileii (Mt 14, 24-32) ne pune semne de întrebare dacã nu
cumva s-ar putea ca, la vremea bãtrâneþii, corabia vieþii
noastre duhovniceºti sã naufragieze lamentabil ºi toatã

Primejdia morþii
din straja a patra

A venit toamna! ªi cum se ºtie: „toamna se numãrã
bobocii“, noi, administraþia publicã, încercãm sã „numãrãm“
ºi sã vã prezentãm câteva din realizãrile noastre.

Timpul bun a favorizat realizarea lucrãrilor de investiþii
începute ºi, bineînþeles, deschiderea altora. Astfel, au fost
definitivate lucrãrile de asfaltare a strãzii Gãlean, aºa cum
a fost prevãzut în contractul de lucrãri. În prezent, pe aceastã
stradã se executã lucrãri de amenajare a ºanþurilor ºi
acostamentelor precum ºi a acceselor la proprietãþi. În

Începem prin a remarca titlul inspirat al celui de-al doilea
volum de poezie – „Ontologia iubirii” – dãruit nouã de curând
de Arhiepiscopul Ioachim Giosanu. În toate meditaþiile lirice
alcãtuite de Înaltpreasfinþitul Pãrinte Ioachim surprinde felul
în care pãtrunde tainele misticii poetice uneori pentru a
accentua pe cunoaºtere. În meditaþiile sale lirice, termenii
„poetici” sunt luaþi din literatura poeticã, cu ritm ºi vers, dar
gândirea evanghelicã meditativã are în vedere o cunoaºtere
tainicã ce þine de practicarea rugãciunii în Bisericã. Citind
aceste poeme, descoperim o teologie a iubirii, dar totodatã

În ochiul tãu înlãcrimat,
Dacã Iisus va fi lãsat
s-aprindã focul necreat,
va arde tot ce-i necurat,
cãlcãri de lege ºi pãcat.
Iar lacrima El va usca

Prin pacea Sa.

Apoi, prin ochiul cristalin,
Turna-va, din potir divin,
În trupul tãu, slãbit de chin,
Ulei curat ºi puþin vin,
Ce va-ndulci orice venin.
ªi va stârpi tot ce e rãu

Prin harul Sãu.

Nu vã-ngrijiþi!*

*Meditaþie liricã la Duminica a III-a dupã Rusalii (Despre grijile vieþii)
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experienþa noastrã spiritualã sã sucombe în neputinþã
ºi, mai grav, în necredinþã.

Iatã-i ºi pe ucenicii Domnului cã erau în primejdie
de moarte tocmai în straja a patra din noapte, adicã în ultima,
cea dinaintea revãrsãrii zorilor. Noaptea aceasta tainicã o
preînchipuia pe cea a aºteptãrii lui Mesia pe care oamenii din
Vechiul Testament au trãit-o cu înfrigurare de atunci de când
protopãrinþii Adam ºi Eva au fost scoºi afarã din Rai, cãlãtorind
în pribegie prin aceastã lume, prin noaptea aºteptãrii
rãscumpãrãrii ºi a împlinirii fãgãduinþei cã femeia va zdrobi capul
ºarpelui.

N-a fost voia Domnului ca oamenii sã scrie istoria fãrã El.
Omul ºi-a ales aceastã variantã. Neascultând de Dumnezeu
ºi mâncând din fructul oprit, omul a ales sã plece pe marea
vieþii fãrã Dumnezeu. Dar în planul din veci al lui Dumnezeu a
fost aºa ca omul sã se smereascã ºi sã vadã cã singur nu
poate sã se salveze, cã are nevoie de cineva mai presus de
puterea lui, de cineva care sã poatã sã liniºteascã valurile mãrii
ºi sã-l salveze de la pieirea ce-l aºtepta.

Prima strajã din aceastã noapte este straja vremii lui Avraam,
strãmoºul care avea o credinþã încã puternicã – de model pentru

toþi ceilalþi care i-au urmat – credinþa în fãgãduinþele lui Dumnezeu
arãtatã în chip plenar în jertfa fiului sãu Isaac.

Straja a doua este cea a lui Moise, vremea Legii, cea în
care poporul a primit prin Moise Cuvântul lui Dumnezeu. Dar
aceºti urmaºi ai lui Avraam începeau sã fie mai greu ascultãtori
ai Cuvântului lui Dumnezeu. Câte necazuri n-a avut Moise de
îndurat din cauza acestui popor! Cât a avut de suferit din cauza
neascultãrii poporului ºi a îndãrãtniciei acestuia!

A trecut vremea, s-au scurs ceasurile nopþii, ºi a venit straja
a treia, straja profeþilor, straja în care Dumnezeu a trimis
oameni care sã trezeascã conºtiinþa acestui popor ce pierea
în necredinþã ºi idolatrie. Sãrbãtoarea Sfântului Ilie Tesviteanul
marcheazã tocmai crunta stare de nepãsare ºi de idolatrie în
care se afla poporul Israel în timpul domniei lui Ahab care a
dus poporul pe cele mai josnice cãi ale necredinþei, urmând
pe tatãl lui, ºi acela urmând pe cei dinaintea lui pânã la
Ieroboam, fiul lui Nebat, care a fãcut pe Israel sã pãcãtuiascã
întâia oarã. ªi într-o vreme de decãdere în care se afla acest
popor ales, Dumnezeu l-a trimis pe Ilie, prorocul focului ºi al
munþilor, cel care se afla când aici, când dincolo, într-o clipã
strãbãtând cu iuþeala fulgerului teritoriul lui Israel, vestind
pretutindeni pedeapsa lui Dumnezeu pentru fãrãdelegile
poporului.

ªi când omenirea era în starea cea mai decãzutã, cea mai
primejduitã ºi sub apãsarea strãinilor, evreii erau sub robia romanã
ca pedeapsã pentru pãcatele ºi neascultarea de Dumnezeu,
atunci, în straja a patra a nopþii acesteia, a apãrut Hristos, a
venit Domnul sã salveze acest popor care era pe moarte.

Dar aceste strãji ne privesc ºi pe fiecare din noi în parte,
cum spuneam la început. Pentru cã ºi noi, ca oameni, suntem
fiecare într-o strajã anume a vieþii. Copiii sunt în straja întâi,
straja lui Avraam, straja credinþei. Cei mai credincioºi sunt copiii.
De aceea a zis Mântuitorul cã trebuie sã fim ca niºte copii,
dacã vrem sã moºtenim Împãrãþia Cerurilor. Adicã sã fim ca
Avraam, pãrintele celor credincioºi.

Straja a doua este calea tinereþii ce se aseamãnã oarecum
cu starea poporului neascultãtor de Moise. Gata sã se întoarcã
la comorile Egiptului ºi la mâncãrurile lui Faraon.

Straja a treia e a maturitãþii, a decãderii în familie, a împotrivirii
faþã de viaþã, a slujirii la idoli, a avortului, a pruncuciderii, a
pãcatelor ascunse faþã de care Dumnezeu trimite profeþi,
oameni care strigã împotriva pãcatului ºi pe care nimeni nu-i
ascultã. Ci, mai mult, cautã sã-i ucidã, cum striga ªtefan mai
înainte de a fi ºi el ucis cu pietre: Pe care dintre proroci nu i-au
ucis pãrinþii voºtri?

Straja a patra e a bãtrâneþii, straja în care oamenii cred cel
mai puþin, straja în care oamenii sunt cel mai aproape de moarte
ºi în care nu mai au parcã nici o putere sã lupte împotriva
valurilor vieþii. Straja în care au cel mai mult nevoie de Hristos.
Toþi avem nevoie de Hristos. Dar, la bãtrâneþe, în straja a patra,
avem cel mai mult nevoie de El. Oricât de mult am fi mers noi
cu El, oricât de credincioºi am fi fost noi în tinereþe, la bãtrâneþe,
teama de moartea ce-þi stã înainte te face sã disperi, sã strigi
la Domnul cum n-ai strigat niciodatã în viaþã.

Despre aceste strãji ale nopþii vieþii noastre am dorit sã punem
la inima cititorilor câteva cuvinte pentru ca ele sã ne fie de
luare-aminte tuturor. Copiilor, pentru cã nu vor rãmâne aºa
mereu, ci vor creºte ºi vor deveni tineri. ªi, devenind tineri, vor
ajunge ca poporul din vremea lui Moise. ªi nu vor rãmâne tineri,
ci vor deveni maturi, ca poporul din vremea profeþilor cu toate
ale lui. ªi vor îmbãtrâni ºi alþii îi vor duce unde nu le este voia. ªi
mereu, dar mai ales în straja din urmã a nopþii vieþii avem nevoie
de Dumnezeu Care sã ne scape de cel viclean. ªi sã ne
pãzeascã mai ales de lepãdarea de credinþã.
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Lumina linã va intra
Iluminând inima ta,
Sã vezi tot slinul pus în ea.
Apoi, cu grijã-l vei spãla,
Cu lacrimi de metanoia.
Tenebrele vor dispãrea,
Iar chipul tãu va fi frumos

C-a lui Hristos.

Vei fi doar rob lui Dumnezeu
ªi-L vei sluji cu zel mereu.
Nu vei mai fi nici fariseu,
Nici mamona ºi nici ateu,
Chivernisi-vei orice leu
Cu gând curat cã l-ai depus

În banca lui Iisus.

Atunci credinþa va spori,
Iar Dumnezeu Se va-ngriji
Sã ai ce vrei pentru-a trãi,
Cã ai legat verbul „a fi“
De „a avea“ prin „a iubi“!
El, ca rãsplatã, îþi va da

Iubirea Sa.

Priveºte crinii de pe câmp,
Ce-mpodobesc un anotimp,
Cât de frumoºi ºi albi ei sunt,
Cu un parfum suav ºi scump,
Cã au primit ploaie la timp.
Nici Solomon în slava sa

N-a fost aºa!

Priviþi ºi pãsãrile-n zbor!
Nu se’ngrijesc de hrana lor,
Cã Dumnezeu, proniator,
El le hrãneºte, uimitor,
Din tot ce-a dat bogaþilor.
Iar pãsãrile-I mulþumesc

Când ciripesc.

Tu, omule, de ce nu vezi
Cã viaþa lamentabil pierzi
ªi mamona þi-a pus obezi?
În Dumnezeu nici nu mai crezi!
Prin viaþa ta Îl întristezi!
Ca iarba-n foc tu vei sfârºi

Când vei muri!

Hristos ne-a dat un legãmânt:
Sã fim cu El, prin Duhul Sfânt,
ªi ne-a lãsat ca testament,
Care-i de fapt avertisment
ªi care spune concludent:
„COPII, stocaþi cu grijã-n cer

Al vostru giuvaer!“

Nu vã-ngrijiþi! HRISOV
Mâna Sfântului Nicolae binecuvinteazã Oneºtiul
7 ani de la ridicarea la rangul de Arhiepiscopie

Marele ierarh al Mirelor Lichiei, slãvitul între sfinþi Nicolae ne-a mângâiat cu
dreapta sa meleagurile trotuºene la început de an ºcolar 2016-2017, poposind
pentru o noapte ºi la biserica „Sfântul Nicolae“ din Oneºti. Marele odor al
bisericii „Sfântul Gheorghe Nou“ din Bucureºti, aflat aici prin grija marelui
voievod Mihai Viteazul, prin urmare de peste patru secole, dreapta Sfântului
Nicolae a fost sãrutatã cu evlavie de marii oameni ai poporului nostru, între
care Constantin Brâncoveanu este unul, ºi, iatã, acum, de contemporanii ºi
concetãþenii noºtri care s-au învrednicit a fi pãrtaºi popasului acestor Sfinte
Moaºte în biserica oneºteanã. În seara zilei de luni, 12 septembrie 2016, în
prezenþa ºi cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului ºi Bacãului, au fost întâmpinate Sfintele  Moaºte ale Sfântului Nicolae
ºi aºezate spre închinare pânã a doua zi în bisericã.
Redãm mai jos Hrisovul momentului spiritual de la Oneºti semnat de
Arhiepiscopul romaºcan ºi de oficialitãþile prezente la eveniment.

Cu puterea, cu lucrarea ºi cu harul
Milostivului Dumnezeu Cel în Treime
slãvit, cu binecuvântarea Preafericitului
Pãrinte Patriarh Daniel, Patriarhul
României, ºi a Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului ºi
Bacãului, au ajuns spre închinare la
Biserica „Sf. Ierarh Nicolae” din
municipiul Oneºti, sfintele moaºte, mâna
dreaptã a Sf. Ierarh Nicolae,
Arhiepiscopul Mirelor Lichiei.

Se împlinesc totodatã 7 ani de la
ridicarea Episcopiei Romanului la rangul
de Arhiepiscopie cu titulatura „Arhie-
piscopia Romanului ºi Bacãului”.
Proclamarea oficialã a ridicãrii în rang a
avut loc în ziua de 13 septembrie 2009 în
cadrul Sfintei Liturghii oficiate la
Catedrala Arhiepiscopalã „Sf. Cuvioasã
Parascheva” de cãtre Preafericitul
Pãrinte Daniel, înconjurat de un sobor de
ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române.

În cei 7 ani de existenþã, Arhie-
piscopia Romanului ºi Bacãului a
cunoscut o dinamizare a activitãþii tuturor
sectoarelor care îºi desfãºoarã misiunea
în cadrul Centrului Eparhial, aflat sub
îndrumarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului ºi
Bacãului.

În contextul serbãrii anului 2016 de
cãtre Biserica Ortodoxã Românã ca
„Anul Omagial al Educaþiei Religioase,
a Tineretului Creºtin Ortodox” ºi având
în vedere proiectul educaþional eparhial
„Lãsaþi copiii sã vinã la Mine ºi nu-i opriþi”
ºi în Protoieria Oneti, au avut loc,
începând cu data de 8 septembrie 2016,
manifestãri cultural-religioase, respectiv
procesiunea la Mãnãstirea Giurgeni, la

Centrul Eparhial ºi Metocul Sf. Pãrinþi
Ioachim ºi Ana, „Biserica Copiilor”,
lansarea Cd-ului „Imne din Luminã Linã”
ºi alte activitãþi, iar în seara zilei de 12
septembrie 2016 sãrbãtoarea este
întregitã de aducerea raclei cu Sfintele
moaºte ale Sf. Ierarh Nicolae, Ocrotitorul
copiilor ºi oneºtenilor, raclã ce se aflã de
400 ani în Biserica voievodalã „Sf.
Gheorghe Nou” din Bucureºti, ctitorie a
Sf. Martir Constantin Brâncoveanu. Zi
de mare însemnãtate duhovniceascã,
eveniment istoric pentru Biserica „Sf.
Nicolae” -  Oneºti ºi pentru toþi credincioºii
oneºteni.

Biserica Parohialã Sf. Nicolae din
Oneºti, construitã între anii 1843-1849,
pe temelie de piatrã, de cãtre ctitorul
Alecu Ciaur Aslan, mare hatman, ce

(continuare în p. 12)
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iubirea Sfântului Duh, care triumfã în
puterea de neînvins a Crucii.

Toate cele patru Evangheli i
vorbesc despre crucea Domnului:
primele trei, a lui Matei, a lui Marcu ºi
a lui Luca, numite ºi sinoptice, o
amintesc pe calea spre Golgota: „ªi
au silit pe un trecãtor care venea din
þarinã, pe Simon Cirineul, tatãl lui
Alexadru ºi al lui Ruf, sã ducã crucea
Lui“(Matei 27, 32; Marcu 15,2; Luca
23, 26). Încã ºi mai direct o evocã Sf.
Ap. Ioan în momentul rãstignirii: „ªi
stau lângã crucea lui Iisus mama Lui,
sora mamei lui, Maria lui Cleopa, ºi
Maria Magdalena“(Ioan 19, 25). Astfel,
lemnul despre care Sf. Petru spunea
cã „Domnul a purtat pãcatele noastre“,
unealta rãstignirii Sale, e numit de
ucenicul Domnului „Crucea lui Iisus“.
Urmeazã foarte clar de aici cã, potrivit
Sfintei Scripturi, Crucea este altarul
pe care S-a jertfit Fiul lui Dumnezeu
„pentru a noastrã mântuire“. Iisus
Hristos, Cel care este totodatã
Arhiereu ºi jertfã, ªi-a pregãtit ºi
altarul, pe care prãznuieºte Paºtile
Noului Legãmânt, aºa dupã cum scria
Sf. Ap. Pavel: „Paºtile nostru, Hristos
a fost jertfit pentru noi“ (I Corinteni 5,
7). Iar aceastã jertfã se sãvârºea
tocmai în timpul în care la Templu se
sacrificau mieii pascali ai Legii celei
Vechi. Astfel cã în acel moment lua
fiinþã noua jertfã, – cea a Noului
Testament – ºi pe un nou altar:
crucea. Ea devenise astfel, deoarece
Iisus, ca sã sfinþeascã poporul cu
sângele Sãu, a pãtimit „afarã din
poartã“, dupã cum îndemna Sf. Ap.
Pavel: „Sã ieºim, dar, la El afarã din
tabãrã, luând asupra noastrã ocara Lui“
(Evrei 13, 13), care este de fapt crucea
Lui, întrucât Iisus – începãtorul ºi
plinitorul credinþei - „a suferit crucea,
nu a þinut cont de ocara ºi povara ei ºi
a ºezut la dreapta tronului  lui
Dumnezeu“(Evrei 12, 20).

Toate aceste mãrturii aratã fãrã
umbrã de îndoialã cã, prin acþiunea
noastrã de a cinsti Crucea, aducem
cinstire altarului de jertfã al Mântuitorului
nostru.

Credinþa creºtin-ortodoxã ne învaþã,
ne îndrumã – prin cei care ne educã
încã din copilãrie, spre rugãciune – sã
Îl cinstim pe Dumnezeu în Sfânta
Treime, iar aceasta este legatã de
cinstirea Sfintei ºi de viaþã fãcãtoarei
Cruci, astfel folosindu-se formula
cunoscutã: „În numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfântului Duh“.

Prin acest act de cult – rostind
aceste cuvinte ºi însemnându-ne trupul
cu semnul Sfintei Cruci – cuprindem
întreaga teologie: credinþa afirmatã în
Crezul ortodox. De aceea vom derula
aici profunda viziune care pune în luminã
bogãþia de semnificaþii sau înþelesuri ale
Sfintei Cruci.

În acest sens putem considera ca
existã o semnificaþie duhovniceascã,
una jertfelnicã ºi una dumnezeiascã
pentru cinstirea Sfintei Cruci.

Semnificaþia duhovniceascã
a Sfintei Cruci

ªtim toþi  despre Crucea lui
Hristos cã înseamnã iubire, iar în
sens mai profund ea descoperã
iubirea dumnezeiascã faþã de noi.
Existã o adâncã legãturã între iubirea
divinã ºi Cruce: astfel, în maxima
umilire ºi suferinþã de pe Cruce s-au
descoperit negrãita iubire, dar ºi slava
Fiului lui Dumnezeu, ca Om adevãrat
ºi  Dumnezeu adevãrat.  El ,
Mântuitorul, S-a descoperit ca iubire
pentru omenire ºi Se roagã pentru
iertarea ºi mântuirea tuturor, chiar ºi
ale celor care L-au rãstignit. Prin
acest aspect se dovedeºte ideea cã
iubirea rãmâne neschimbatã, precum
a Tatãlui, care (aºa cum se spune în
Sfânta Scripturã, la Matei 5, 46)
„rãsare soarele peste cei rãi ºi peste
cei buni ºi trimite ploaie peste cei
drepþi ºi peste cei pãcãtoºi“.

Iubirea lui Dumnezeu este mai
tare decât moartea ºi este a unei
conºti inþe nelimitate, l ibere,
unidirecþionate (cãtre om) ºi
necondiþionate (deoarece Dumnezeu
nu cere nimic celor pe care î i
înnobileazã cu iubirea Sa). Însã este
ºi iubirea unui Om, care învinge total
ºi definitiv egocentrismul – ca sursã a

Semnificaþiile Sfintei Cruci
ºi argumente pentru cinstirea ei

Preot Cristian MAZILU

rãului, a pãcatului –, eliminat tot prin
Cruce. Acest aspect se bazeazã pe o
idee chiar din Vechiul Testament,
despre iubirea aproapelui, care îºi are
temeiul în iubirea de sine: „Sã iubeºti
pe aproapele tãu ca pe tine însuþi!“
(Levitic 18, 19). Însuºi Mântuitorul le
zicea ucenicilor Sãi: „Dacã vrea cineva
sã vinã dupã Mine, sã se lepede de
sine, sã-ºi ia crucea sa ºi sã-Mi urmeze
Mie!“ (Matei 16, 24).  Este vorba,
desigur, despre crucea duhovniceascã,
dar în legãturã cu Crucea Sa, în care
este esenþa sau rãdãcina crucii
creºtinului, în general. Însã Dumnezeu
aºa de mult iubeºte lumea, încât Fiul
Sãu – Care plineºte dreptatea – o
sfinþeºte, începând cu Sine, prin
purtarea Crucii, desfiinþând pãcatul în
oceanul iubirii.

Dar se poate aminti aici o triadã
a duhovniciei: viaþã – iubire –
cruce. În acest sens viaþa naºte din
iubire, din cruce naºte o nouã viaþã:
învierea. Deci iatã cum Crucea
descoperã o bogãþie de daruri ºi de
înþelesuri.  Ea este evidenþierea
fundamentalã a iubirii dumnezeieºti,
purtând în sine cuprinderea noastrã,
la umbra ºi lumina ei ºi constituind
puntea nevãzutã, dar simþitã peste
timp, între înviere ºi sensul ei final ºi
creator.

Semnificaþia jertfelnicã
a Sfintei Cruci

Cuvântul „cruce“ este prezent în
Evanghelii, în propovãduirea Mântu-
itorului, încã înainte de rãstignirea Sa
pe acest vechi instrument de osândã.

În Evanghelia sa, Sf. Ap. ºi
Evanghelist Matei, la capitolul 16,
versetul 24, aminteºte cã Iisus Hristos
trebuia sã meargã în Ierusalim, sã
pãtimeascã multe de la bãtrâni, ºi de la
arhierei, ºi de la cãrturari ºi sã fie ucis,
iar dupã trei zile sã învieze, vestind
moartea Sa pe cruce, spre care îi
îndemna pe ucenicii Sãi, scopul fiind
mântuirea oamenilor. Celor cãrora le
propovãduia cuvântul Sãu, Dumnezeu-
Fiul le rezervã mântuirea, dar aceasta
înseamnã: iubirea Tatãlui care
rãstigneºte, iubirea Fiului rãstignitã ºi (continuare în p. 26)
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o misticã poeticã a iubirii ce are la bazã
trãirea Evangheliei, dar ºi o dimensiune
ascetico-misticã. Astfel, poezia capãtã
treptat valenþe mistice, adicã de
cultivare a virtuþilor creºtine ºi de
dobândire a acestora în viaþa creºtinã
spre viaþa veºnicã.

Pentru imnografii ºi poeþii creºtini
precum Sf. Grigorie  de Nazianz ºi alþi
mari mistici bizantini creºtini, imnul era
una din cele mai adecvate forme de a
exprima ºi de a interpreta starea
asceticã ºi starea misticã experi-
mentalã. Aproape toatã tradiþia culticã
creºtinã, de la Apostoli ºi pânã în
prezent, a fost creatã sub formã
imnograficã, aºa încât „poemul exprimã
o stare de rugãciune, de urcuº al
sufletului spre Absolutul divin”, cum
spune pãrintele Dumitru Stãniloae.

Poemul „Nu vã-ngrijiþi” face referire
la viaþa trecãtoare care, asemenea unei
lacrimi, curge spre veºnica ºi
neîncetata trecere: „În ochiul tãu
înlãcrimat,/ Dacã Iisus va fi lãsat,/
S-aprindã focul necreat,/ Va arde tot ce-i
necurat,/  Cãlcãri de lege ºi pãcat./  Iar
lacrima El va usca/ Prin pacea Sa. ”

Lacrima ºi pacea strâng întru sine
o teologie a curajului ºi a nãdejdii prin
care omul, dacã o capãtã prin energia
„focului necreat”, care este harul  lui
Dumnezeu, dobândeºte legãtura cu
Creatorul cel Veºnic. Ideea focului
necreat o regãsim ºi la Sf. Simeon Noul
Teolog, în „Imnele Iubirii dumnezeieºti”,
prin care Dumnezeu este asemãnat
Rugului Aprins care arde ºi nu se
mistuie. Chemarea lui Moise de cãtre
Dumnezeu „în parã de foc” (Ieºire 3, 2)
este modelul alegerii profetice. Moise
primeºte porunca de la Dumnezeu de
a fi conducãtorul iudeilor ºi de a-i
scoate din robia Egiptului dupã ce are
vedenia unui rug care „ardea  ºi nu se
mistuia”. Prezenþa lui Dumnezeu în viaþa
omului este minunatã, înfricoºãtoare ºi
de negrãit. Metafora  „focului necreat”
este, de fapt, viziune a veacului viitor, a
Împãrãþiei care este luminã necreatã,
veºnicã ºi fãrã mistuire, viaþã fãrã de
moarte.

Vedem, în versurile urmãtoare, o
parafrazare a textului Evangheliei:
„Luminãtorul trupului este ochiul” (Matei

6, 22), care parcã ne spune cã
Luminãtorul (trupului) omului este
lacrima ochiului înduhovnicit. „Apoi,
prin ochiul cristalin/ Turna-va, din potir
divin,/ În trupul tãu, slãbit de chin,/ Ulei
curat ºi puþin vin,/ Ce va-ndulci orice
venin./ ªi va stârpi tot ce e rãu/ Prin
harul Sãu.// Lumina linã va intra/ Apoi,
cu grijã-l vei spãla,/ Cu lacrimi de
metanoia./ Tenebrele vor dispãrea,/ Iar
chipul tãu va fi frumos/ C-a lui Hristos.”

În Rugãciunea a ºaptea
euharisticã a Sf. Simeon se vorbeºte
despre „izvorul de lacrimi, ca ºi cu niºte
mir de mult preþ…” În aceleaºi spirit,
poemul „Nu vã-ngrijiþi” aduce în atenþie
teologia lacrimilor, prin metafora
„Lacrimi de metanoia”, trimiþând la
„plânsul fãcãtor de bucurie ” despre
care vorbeºte Sf. Ioan Scãrarul.

Liturghia lacrimilor, în Ortodoxie,
are la bazã teologia Învierii. Lacrima
este rezultat al Crucii  ºi rãsplatã a
învierii; lacrimile de metanoia sau de
cãinþã sincerã aduc schimbarea
interioarã a chipului din noi: „chipul va
fi frumos/ C-a lui Hristos”. Lacrima celui
suferind va fi luminatã de iubirea lui
Hristos, care „turna-va din Potir divin/
în trupul tãu, slãbit de chin…”,
accentuând dorul dupã Dumnezeu, ca
„apã vie” ce uneºte divinul cu umanul
în inimã, culminând cu Învierea
sufletului. În acest sens, Sf. Ioan
Scãrarul precizeazã: „Cel ce înainteazã
spre Dumnezeu într-o strãpungere
neîncetatã, nu înceteazã sã petreacã
fiecare zi ca o sãrbãtoare”. Aºadar, în
fiecare zi cu Dumnezeu este o zi de
Înviere, e o zi de Duminicã ºi o Bunã-
Dimineaþã Veºnicã. Acest sens îl
precizeazã ºi poemul: „Vei fi doar rob
lui Dumnezeu/ ªi-L vei sluji cu zel
mereu./ Nu vei mai fi nici fariseu,/ Nici
mamona ºi nici ateu…”

În partea a doua a poemului, autorul
aduce în atenþie teologia speranþei sau a
nãdejdii, ca asumare a realitãþii viitoare,
care este expresia tensiunii de luminã
dintre libertatea umanã ºi harul divin,
dintre istorie ºi Împãrãþie, dintre veacul
de acum ºi cel ce va sã fie. Învãþãm de
aici sã privim la cele create cu nãdejde,
deoarece „grija” de cele deºarte ne
desparte de Proniator ºi de esenþa
nãdejdii, care e Iubirea lui Dumnezeu.

„Atunci credinþa va spori,/ Iar
Dumnezeu Se va-ngriji/ Sã ai ce vrei
pentru-ai tãi,/ Cã ai legat verbul «a fi»/
De «a avea» prin «a iubi»!/ El, ca
rãsplatã, îþi va da/ Iubirea Sa”. Practic,
fãpturile raþionale au atât existenþa
istoricã, cât ºi existenþa veºnicã, prin
participare ºi har, iar þinerea lor în
existenþã este un dar al Cuvântului lui
Dumnezeu, fiind dependente de voinþa
lui Dumnezeu. De aici diferenþa dintre
„a fi” ºi „a avea”. Omul nu poate sã fie
ºi sã aibã prin sine, ci doar prin
participare la viaþa trãitã conform voii
divine. Existenþa nu aparþine viitorului,
ci este un prezent continuu, un mod
de existenþã infinitã, anticipatã, pe
care nu-l realizãm cât timp persistãm
în starea de necomuniune cu Cel care
are existenþa de la Sine. Mesajul
imperativ de a urma voinþa divinã este
conºtentizarea prezentului, desco-
perirea treptatã a nãdejdii ºi simþirea
progresivã a prezenþei lui Dumnezeu în
om.

Ultima strofã aduce aminte de
legãmântul pe care îl avem cu Hristos –
Dumnezeu. Autorul vorbeºte despre
realitatea cereascã a nãdejdii, care este
o evidenþã a simþirii duhovniceºti ºi ea
se experiazã prin credinþã ºi iubire  de
aproapele. „Hristos ne-a dat un
legãmânt/ Sã fim cu El prin Duhul
Sfânt,/ ªi ne-a lãsat cu testament/
Care-i de fapt avertisment:/ Copii, stocaþi
cu grijã-n cer/ Al vostru giuvaer!”

În concluzie, credem cã slujirea
celor dumnezeieºti este o slujire cu
fricã de Dumnezeu, cu credinþã ºi cu
dragoste. Cuvântul Evangheliei
transmis atât de frumos prin acest poem
este veºnic ºi mântuitor, dãruindu-ne
peste veacuri speranþa de care avem
trebuinþã ºi conºtientizând pronia
sfântã, dar ºi prezenþa tainicã a lui
Hristos în viaþa lumii ºi dorul de a-L
preamãri. Pentru creºtin, „grija” e
Hristos ºi iubirea Lui; pentru creºtin,
suferinþa este Cruce care are ascunsã
în ea lumina Învierii.

Lumina o vedem în toatã lucrarea
proniatoare a lui Dumnezeu în lume, „în
crinii de pe câmp, în ploaie, în cerul
senin, la pãsãrile cerului”, la tot ceea
ce ne înconjoarã atât de bine rânduit ºi
frumos.

Teologia iubirii
(urmare din p. 1)
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Nu existã nimic mai valoros
pentru popor decât graiul matern,
întrucât acesta este plãmânul prin care
respirã întregul neam ºi suflarea în care
se contopeºte sufletul român.

Dacã în primii ani de viaþã limba
românã a fost doar un instrument cu
ajutorul cãruia am interacþionat cu ceilalþi
oameni din jurul nostru, odatã cu trecerea
timpului a devenit patria noastrã.

Ea este locul comun în care ne
putem înþelege cu pãrinþii, fraþii, prietenii
noºtri. Nici mãcar nu conteazã dacã
locuieºti sau nu în România. România,
ca spaþiu geografic în care s-a cristalizat
poporul român, care a dat naºtere limbii
române, este foarte importantã.

Prin graiul pe care îl vorbeºte un
popor ajunge sã îºi dezvãluie întreaga
sa fãpturã lãuntricã ºi acel spirit
patriotic moºtenit din moºi strãmoºi,
arãtându-le celor din urmã ºi un motiv
demn de mândrie ºi admiraþie atât
pentru generaþiile actuale, cât ºi pentru
generaþiile viitoare. Fãrã limbã, poporul
este orfan ºi nu întâmplãtor limba lui
se numeºte MATERNÃ. Calitatea de
nepreþuit a graiului matern se explicã
prin harul ei de a oglindi întreaga istorie
a neamului, cu toate victoriile ºi
înfrângerile trãite, cu toate bucuriile ºi
tristeþile simþite, visele ºi speranþele
spulberate de împrejurãrile nesigure
prin care i-a fost sortit sã treacã.

În graiul matern al limbii române
se ascunde trecutul, zestrea noastrã
strãmoºeascã, a originilor cu care
suntem înfrãþiþi încã de la naºtere, iatã
de ce oamenii au catalogat dintotdeauna
limba maternã drept o comoarã care nu
are vreun preþ de vânzare, cumpãrare,
sau închiriere. În schimb, poate fi
moºtenitã, pãstratã ºi cultivatã cu
sfinþenie ºi dãruire, cu dragoste ºi
respect. Strãmoºii au ºlefuit-o cum au
ºtiut ei mai bine, i-au dat culoare ºi aripi.

În limba românã ne rugãm, pentru
cã Dumnezeu a pus cuvintele în inima
noastrã ºi El Însuºi a comunicat cu noi
prin limbaj. Cuvintele poartã substanþa
comunicãrii, dar condiþia realizãrii ei este

credinþa. Necredinþa, dimpotrivã, este
maladia care afecteazã comunicarea,
zãdãrnicindu-i scopul. Fãrã credinþã este
cu neputinþã sã acceptãm mesajul lui
Dumnezeu, oferta Lui mântuitoare de
care avem atât de mare nevoie. Fãrã
credinþã comunicarea cu semenii se
reduce la ipocrizie. Credinþa este puntea
de legãturã între oameni, când le însoþeºte
cuvintele, în procesul comunicãrii.

Cuvintele ºi credinþa ne-au fost
dãruite de Creator ºi, acum mai mult
decât oricând, avem nevoie ºi de unele
ºi de cealaltã. Avem nevoie sã rostim DA
hotãrât la mesajul pe care Dumnezeu ni-l
transmite astãzi, oricare va fi fiind el
pentru fiecare din noi. Mesajul Sãu meritã
un rãspuns, în funcþie de ceea ce vede
înlãuntrul sufletului, fie cã este nevoia de
bazã dupã salvare, fie cã este o corectare
necesarã a drumului pe care ne-am
angajat.

Dumnezeu vorbeºte, dar prea
puþini oameni sunt dispuºi sã asculte,
sã creadã ºi sã facã ce li se cere.

La rândul nostru, când ne
adresãm lui Dumnezeu prin rugãciune,
trebuie s-o facem în acelaºi spirit,
folosind un limbaj potrivit, cuvinte ce
curg direct din inimã, care declarã
adevãrul ºi sunt însoþite de credinþã.
Nimeni n-a putut sã-L înºele pe
Dumnezeu ºi niciodatã nu vom obþine
ceva de la El, fãrã ca vorbele noastre
sã fie preþioase. Concordanþa între
cuvinte ºi conþinutul inimii, pe de o
parte, ºi credinþã, pe de altã parte, sunt
condiþiile ce garanteazã accesul
înaintea lui Dumnezeu. El priveºte
direct la inimã ºi ne cunoaºte mai bine
decât ne cunoaºtem noi înºine, fãrã a
Se lãsa impresionat de aparenþe sau
de elocvenþa cuvintelor.

Este interesant sã observãm,
constata Gheorghe Vieru, marele poet
ºi patriot de peste Prut, cã cele mai
multe cuvinte româneºti, care exprimã
lucruri esenþiale, sunt compuse din cinci
litere: Iisus, Crist, Maria, Paºti, cruce,
preot, altar, Putna, soare, stele, pâine,
izvor, lapte, iarbã, copac, codru, munte,
maicã, limbã, doinã, nuntã, copil, botez,
frate, hotar, român... Sã fie oare la
mijloc o simplã coincidenþã numericã?
Nu stã oare aceastã cifrã a sunetelor
româneºti sub semnul unei taine?

Pentru respectul tuturor
strãmoºilor, dar în primul rând pentru
respectul de sine, IUBEªTE,
PREÞUIEªTE ºi VORBEªTE corect
limba românã!

Acum, la 31 august, haideþi sã ne
amintim cu mândrie cã suntem români,
cã suntem copiii unei limbi atât de
melodioasã, atât de frumoasã! Haideþi
sã vorbim cu drag LIMBA
ROMÂNÃ!

În al limbilor tezaur
Pururea o sã rãmânã
Limba doinelor de aur,
Limba noastrã cea românã.

Prof. Gabriela TUDORACHE,
ªcoala „Ghiþã Mocanu”, Oneºti

Gândul
Un gând atârnã

De mintea mea cea curioasã
ªi faþa-i cârnã

ªi vremea e copilãroasã.

Un gând atârnã
De mintea mea cea

nebuneascã
ªi faþa nu-mi mai este cârnã

Iar vremea nu-i copilãreascã.

Un gând atârnã
De mintea mea cea încãrcatã

ªi faþa mi-e frumoasã toatã
ªi vremea e atât de cârnã…

Un gând atârnã
De mintea mea înþelepþitã

Faþa-i bãtrânã
ªi vremea este învechitã.

Maria ILIE
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Pãrintele Constantin Cartas (nãsc.
1907, sat Fundãtura, comuna
Glãvãneºti, Bacãu – dec. 1999,
Ploieºti), a fost preot paroh al Parohiei
„Sf. Ilie” din staþiunea Slãnic-Moldova
în perioada 1 aprilie 1956 – 1 ianuarie
1982. Înainte de a îmbrãca haina
preoþeascã, Constantin Cartas a
frecventat între anii 1928-1934 (numãrul
matricol 322/1928) cursurile Facultãþii
de Filosofie ºi Litere din Bucureºti –
specializarea filologia clasicã, limba
greacã. Parohia Slãnic-Moldova
pãstreazã „Caetul de cursuri” (Carnetul
de note) din anul ºcolar 1928-1929, cu
semnãtura reputatului istoric Nicolae
Iorga, precum ºi „Cartea de student” din
anii 1933-1934, cu semnãtura unei alte
mari personalitãþi a culturii româneºti,
profesorul, filosoful, dramaturgul, omul
politic ºi academicianul Constantin
Rãdulescu-Motru, la Decan. Dupã
absolvirea Seminarului teologic,
pãrintele Constantin Cartas a fost o
perioadã impiegat (1927-1935), apoi
preot la Parohia Opriºiþa – Vaslui (1935-
1939), la Parohia Poeneºti – Vaslui
(1939-1942), la Parohia Zorleni – Tutova
(1942-1950), la ªcoala de cântãreþi
Roman (1950-1952), la Parohia Asãu –
Moineºti (1952-1956), pentru ca,
începând din anul 1956, sã fie transferat

Pãrintele Constantin Cartas – redactor
al revistei „Pãstorul Tutovei”

la Slãnic Moldova, de unde se va ºi
pensiona (1982). Pe când era preot la
parohia Poeneºti – Vaslui, a fost
redactor la „Pãstorul Tutovei” – revista
asociaþiei preoþilor din judeþul Tutova.
Revista apãrea lunar, exceptând lunile
Iulie ºi August. Numãrul 8-9 pe
Octombrie-Noiembrie 1942 (anul V) este
închinat în întregime (160 de pagini)
poetului George Tutoveanu. În acest
numãr publicã Tudor Arghezi, Gh. A.
Cuza, Ion Minulescu, Victor Eftimiu, Pr.
Toma P. Chiricuþã, N. Iorga, G.
Constandache, S. Mehedinþi, Pamfil
ªeicaru, G. Ursu, Prof. I. Simionescu,
membru al Academiei Române, Prof.
C. D. Fortunescu, directorul revistei
„Arhivele Olteniei”, Artur Gorovei,
Gheorghe I. de Ferenczy, directorul
revistei „Transilvania”, Gh. Tomescu,
protopopul Gr. A. Dumitriu– directorul
publicaþiei ºi mulþi alþii. Toþi au scris
cuvinte omagiale cu ocazia împlinirii de
cãtre poet a vârstei de 70 de ani.
Pãrintele Constantin Cartas dedicã
poetului o... poezie:

POETUL (Lui G. Tutoveanu)

Cu aripi de vultur te’nalþi peste creste.
Te urci peste veac ºi ne dai tuturora,
Aprinsã’n scântei de cuvânt, aurora
Din zarea albastrã a bolþii celeste.

Cu cete de îngeri visezi pe pleoape,
În versuri, arunci peste noi curcubee;
Cãlare pe Pegas, pe calea lactee,
Cobori nemurirea de noi mai aproape.

De-aici, pân’ la tine e-atâta distanþã...
Tu pari un luceafãr, pe cerul albastru,
Ce arzi de iubire’n fiece stanþã...

ªi nimeni nu poate s’ajungã la tine;
Ci, stai printre stele-un luceafãr sihastru,
Aprins nemuririi ºi zãrii senine!

În articolul „Remorca Statului” din
numãrul 7 (anul V, Septembrie 1942, p.
353-359) al revistei „Pãstorul Tutovei”,
pãrintele Cartas afirma: „Doctrina

Bisericii privitoare la Stat nu poartã pe
sine luciul fluid al diplomaþiei, în dosul
cãruia s’ar putea camufla impreciziunea,
ci limpede pânã la sobrietate ºi sincerã
pânã la devotament, aproape cã îmbracã
hlamida imperialistã a dogmei, Ea nu
numai cã recunoaºte Statul, ci-l susþine
ºi-l întemeiniceºte. Dela sine înþeles este
cã o instituþie, care recunoaºte
partenerei aceiaºi origine divinã ca a sa,
nu poate întreþine cu ea decât optime
raporturi de prietenie. […] Discutabile
sunt vremile noastre. Deºi Biserica a
rãmas pe aceleaºi principii, intangibile
în fond ºi inflexibile în formã, deºi are
oameni mai conºtiincios aplecaþi spre
duhul principiilor ºi nu spre litera lor, deºi
lucreazã cu îndoite forþe fizice ºi harice,
totuºi raporturile, fãrã sã urmeze
proporþiile, s’au schimbat în defavoarea
Ei. Nu ne negustorim pentru amãnunte,
ci, trecând peste ele, sfruntãm zarea.
Începând cu secularizarea, Statul stã,
de câþiva ani, ambiguu în chestiunea
salarizãrii clerului; iar azi, de sub
paraºuta rãzboiului, încearcã, sfidând
structura Bisericii, pe laturea sãrbãtorilor
canonice, ºi pe aceea a educaþiei
tineretului, prin organizaþii parabolice. Nu
putem spune cã Biserica nu revine – ca
noþiune – la anumite zile ºi împrejurãri,
pe buzele Statului! Nu lipseºte nici din
actele oficiale câteodatã. ªi totuºi…
Statul se uitã la noi plictisit. Ne urãºte
Statul? Nu ºtim! Nu are nevoie de
Bisericã? Asta nu se poate spune,
deoarece apeleazã la serviciile Ei. Statul
nu înceteazã sã tragã maximul de folos
dela Ea. Dacã are nevoie de cetãþeni
luminaþi ºi ordonaþi, îi cere Bisericii. Dacã
vrea sã popularizeze anumite principii,
Statul le pune în cârca Bisericii, sigur
de reuºitã. Oare, la susþinerea conºtiinþei
maselor, în actualul rãzboiu, nu se
bizuieºte Statul pe Bisericã? Oriunde
are nevoie Statul ºi oricând socoate cã
singur nu poate, apeleazã la Bisericã.
Se plânge Biserica de aceasta? Nu;
nimic nu-i mai greºit decât a
înþelege astfel. Atâta timp cât
aºezarea Bisericii, aºezarea Ei

Preot Cãtãlin ILIE
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dogmaticã ºi aºezarea Ei în
planul veacului nu este
ameninþatã, nu este motiv de

reproº. Dar când pe una din aceste laturi
Biserica este însuliþatã, Biserica strigã:
atât are dreptul! Pentru toatã aceastã
loialitate faþã de Stat, pentru toate aceste
servicii, în loc sã fie auzitã, i se întoarce
spatele. Biserica a devenit un fel de
remorcã, pe care Statul ºi-o ataºeazã
la nevoie, dar o lasã la depou de îndatã
ce nevoia a trecut (subl. autorului). […]
Încã nu putem cunoaºte în adâncime
noua aºezare a Statului Român, dar, din
declaraþiile Conducãtorului, cari sunt prea
cunoscute, deducem cã Statul d-lui
Mareºal Ion Antonescu este stat
naþional, totalitar, creºtin, ortodox. Aºa
l-am înþeles ºi credem cã nu greºit l-am
prins; ºi aºa l-aºteptãm sã fie. Ce frumos
se rosteºte Conducãtorul într’unul din
manifeste, despre Bisericã ºi despre
Preoþie?  Cu câtã convingere, cu câtã
limpezime, cu câtã smerenie? Cine
pânã la Dânsul, în fruntea Statului,
s’a rugat mai frumos, decât cum se
roagã ºi ordonã rugãciunea,
Mareºalul Românismului? Poate
ªtefan Voievod, poate Neagoe
Basarab, poate Mihai la Alba Iulia?...
Poate numai Domniþele! Poate numai
în Biserici ºi în Mânãstiri se mai roagã
astfel! De aceea Biserica înþelege cã
Statul sãu este ortodox ºi, identificând
principiile ce stau la baza lui, cu
însuºi Conducãtorul, vede cã vina stã
dincolo de principii. […] Atunci, de
unde porneºte aceastã tentativã
contra Bisericii? Noi credem cã din
aceastã lipsã de înþelegere a Bisericii,
din partea oamenilor. Ideologia
Statului identificatã în Conducãtor, nu
va putea suporta multã vreme balastul
unor astfel de oameni. Nu credem cã
Statul conºtient, ºtiind cã se bizuie
pe Bisericã, va contribui el singur la
slãbirea Bisericii, va ruina practic,
ceeace ideologic susþine cu tãrie.
Dacã Statul în esenþa lui de dupã
rãzboiul mondial, aºa împestriþat cum
era, francmasonic ºi ateu, în principii
ca ºi în oameni, a pregãtit totuºi
Bisericii, clipe de înãlþare, de glorie,
spre patriarhat, oare actualul Stat,
naþional, totalitar ºi ortodox îi toarce
surpriza unei prãbuºiri? Aceasta nu-i
de admis ºi nici nu-i posibil. Nu-i de
admis atâta timp cât Conducãtorul
este Mareºalul. Nu-i posibil, pentrucã
vieaþa Bisericii nu s’a împiedecat, în

decursul vremurilor, de stâncile
colþuroase ale ereziilor, nici de puhoiul
crud al barbarilor, trece astãzi peste
masivul anticrist roºu ºi, cu atât mai
puþin, se va poticni de înseilarea câtorva
sectari, tardivi mintal sau îmbãtrâniþi
sufleteºte. Nu ne îngrijoreazã soarta
Bisericii atâta timp cât nu ne deslipim
de lângã Hristos, ci perspectiva Statului,
pe seama unor astfel de oameni. Deºi
credem cã aceasta este ceva de
moment, este o crizã legatã de
celelalte, la o mare rãspântie a istoriei,
deºi suntem încredinþaþi cã va trece „ca
floarea câmpului” totuºi dacã este
posibil sã treacã mai devreme, de ce sã
n’o facem? Vedem numai foloase ºi nici
o pagubã de ambele pãrþi ºi de partea
Statului ºi a Bisericii Domnului Hristos
în Statul Român ortodox. Nu din

nerãbdare o dorim, ci din focul dragostei
de mai bine. […] Am fãcut rãu cã o
spunem cu mâna pe condeiu? Cu ochii
la cer, cu inima vâlvãtaie de dragoste
pentru Dumnezeu, pentru Neam, pentru
Þarã ºi pentru Conducãtor? Noi nu vrem
o Bisericã umilitã, degradatã,
neputincioasã. Nu o vrem mai întâi
pentru demnitatea Statului ºi apoi pentru
însãºi sfinþenia Ei. Ci, o Bisericã întregitã
în drepturile Ei, demnã, spiritualã, vie.
Aºa cum o preconizeazã chiar principiul
conducãtor al Statului! Nu remorcã, ci
întâi stãtãtoare la muncã, dar ºi la
cinstire.”

Pãrintele Constantin Cartas are
numeroase articole publicate în revista
„Pãstorul Tutovei”: în numãrul 9-10 pe
1943, p. 419-421 scrie recenzii la gazeta
sãptãmânalã „Raza” din Basarabia,

„Basarabia literarã” nr. 88 din 21
Noiembrie ’43 ºi la „Glasul Monahilor”.
În alte numere are scurte articole în
cadrul rubricii Cronica internã:
Comemorarea lui ªaguna, Colþul
scriitorilor, Apostolul de la Zlãtari, Cifrele
de la Subsecretariatul Cultelor, Nouii
ctitori ai oraºului Bârlad (în nr. 5-6/1943,
p. 208-213) sau: Basarabia în doliu,
Alãturi de doliul Arhieresc, Decanul
vieþii noastre intelectuale (Prof. I.
Petrovici), Tot în legãturã cu activitatea
dela Culte, Despre Institutul misionar
dela Stupeni, Noul Arhiereu Vicar al
Patriarhiei, Pe acelaº rãboj al Cronicei
Bârlãdene, Mitroforul (Iuliu Scriban) –
(în nr. 9-10/1943, p. 426-435).

În scurta noastrã prezentare nu am
reuºit sã cuprindem întreaga activitate
publicisticã a pãrintelui Constantin
Cartas. Pentru acest lucru este
necesarã o cercetare a întregii colecþii
a revistei „Pãstorul Tutovei”, dar ºi alte
reviste în care a publicat: „Cronica
Huºilor” etc. Mare misionar, pãrintele nu
s-a temut a pleca la 18 septembrie 1941
în Transnistria, alãturi de alþi preoþi (Pr.
Anton Popescu, Cons. ref. Huºi,
protoiereu P. Alexandru, Huºi, Pr. V.
Spânu, parohia ªchiopeni Fãlciu, Pr. N.
Balan, Jigoreni, Vaslui, Pr. M. Hogaº,
Schitul Vovidenia, Huºi, Pr. Nicolae
Isãilã, paroh Dobrovãþ, Vaslui, Diac. Gr.
Lungulescu, Episcopia Huºilor) în frunte
cu Episcopul Grigorie Leu, pentru a
întãri sufleteºte populaþia greu încercatã
din provincia nou eliberatã (cf. articolului
„Contribuþii la istoricul Episcopiei
Huºilor” scris de Alina-Mihaela Pricop
în revista online „Agero”).

Altfel de toamnã
Pãmântul
mã înalþã în vârfuri
s-ajung
pe crengile toamnei
culorile-n vals cu sunet prelung.

Peste suflet de drum ºerpuit,
pe lângã râpi,
pe lângã tâmpla nopþii cu stele,
am vãzut frunzele toamnei cãzând
mereu spre trecut.
Îmi încleºtez palmele de-un trunchi
ºi scutur.
Alunec încet pe un genunchi
ºi mã bucur
de ultima desprindere de frunzã
cu zvâcnire de flutur.

Istoviþi de ciudata izbândã
paºii mei calcã iar dunga de soare
aºteptându-mã-nalt
la capãt de zare.
Scuturatã din om
tristeþea-i un ºarpe de frunze fugind
mereu înapoi,
mereu înapoi.

Valeriu FILIMON, Tãrâmuri
imaginare – Poezii, Edit. Paco,
Bucureºti, 2001, pag. 19
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Biserica  Precista din Târgu-Ocna
a avut bucuria de a gãzdui, preþ de
câteva ore, pe data de 1 august 2016,
icoana fãcãtoare de minuni a Maicii
Domnului de la Mãnãstirea Giurgeni,
judeþul Neamþ.

Pentru noi, creºtinii ortodocºi,
aceastã zi de 1 august are o încãrcãturã
duhovniceascã aparte. Este începutul
postului Adormirii Maicii Domnului ºi în
aceastã zi se face ºi pomenirea Sfintei
Cruci, ºi anume, scoaterea Sfintei Cruci.

În aceastã zi era obiceiul ca în
Constantinopol sã se scoatã lemnul
Sfintei Cruci din palatul imperial în
procesiune, pânã la catedrala Sfânta
Sofia, la care participa mulþime de preoþi
ºi diaconi care tãmâiau pe tot parcursul
drumului, însoþiþi de mulþime de
credincioºi. Sfânta Cruce era aºezatã
apoi pe masa altarului din biserica
Sfânta Sofia.

Din aceastã bisericã se fãceau
procesiuni în fiecare zi prin cartierele
oraºului, pânã la sãrbãtoarea Adormirii
Maicii Domnului, pentru a purifica aerul
ºi a-i proteja pe locuitorii capitalei de
epidemiile ce se puteau rãspândi cu
repeziciune în acea epocã.

Noi ºtim cã Maica Domnului este
fãcãtoare de minuni ºi grabnic
ajutãtoare. De aceea creºtinii apeleazã
la ajutorul ei în orice împrejurare a vieþii.

În Biserica noastrã Ortodoxã sunt
icoane ale Maicii Domnului fãcãtoare de
minuni, cum ar fi cea de la Giurgeni,
judeþul Neamþ.

În secolul al XVIII-lea, monahul
Ghedeon a pus bazele unui aºezãmânt
monahal pe moºia boierului Giurgiu.
Concret, mãnãstirea a fost atestatã
documentar în anul 1809, când Schitul
Giurgeni a fost trecut în catalogul
Episcopiei Romanului.

Din acea perioadã, aºezãmântul
monahal a dobândit un odor de mare
preþ, ºi anume icoana Maicii Domnului
care a fost îmbrãcatã în argint de cãtre
meºterul Cloroiescu, în anul 1831.

Pe la jumãtatea sec. al XIX-lea,
schitul a fost transformat în mãnãstire
de maici, apoi reparat ºi reconsolidat în
timpul stãreþiei monahiei Xenia Sion.
Lucrãrile au fost finalizate în anul 1926.

Decretul de tristã amintire nr. 410
din 1959 a adus doliu ºi pentru
Mãnãstirea Giurgeni. Maicile au fost
încadrate în câmpul muncii, iar
mãnãstirea a devenit spaþiu de depozit

ICOANA FÃCÃTOARE DE MINUNI  A MAICII DOMNULUI
DE LA  MÃNÃSTIREA GIURGENI,  LA TÂRGU-OCNA

a cerealelor C.A.P.-ului.
Ajunsã în ruinã, mãnãstirea îºi trãia

ultimele zile când o minune a Maicii
Domnului a fãcut ca, în anul 1993, o
mânã de oameni sã cearã Episcopiei
Romanului reactivarea aºezãmântului.

Biserica a fost refãcutã, au fost
ridicate noi clãdiri anexe pentru buna
desfãºurare a activitãþii social-
filantropice. Aºa, mãnãstirea a devenit
un loc cãutat de cãtre credincioºii din
împrejurimi.

Odorul cel mai de preþ al acestui
aºezãmânt monahal, dupã cum
spuneam, este icoana Maicii Domnului
ferecatã în argint, în care Maica
Domnului Îl þine în braþe pe Mântuitorul
Iisus Hristos pe mâna stângã, arãtând
spre El cu mâna dreaptã ca fiind cãlãuzã
spre  Dumnezeu ºi mântuire.

Aceastã icoanã este cunoscutã
sub mai multe denumiri: „Icoana Maicii
Domnului de la Giurgeni”, „Icoana Maicii
Domnului cu trei ochi”. „Icoana Maicii
Domnului cu trei ochi ºi douã guri”.

Aceastã icoanã se remarcã de
altele prin aspectul deosebit al chipului
Maicii Domnului, având în mod clar un
al treilea ochi, puþin mai ºters, prezent
sub ochiul stâng, ºi o a doua gurã, uºor
întredeschisã, situatã deasupra celei
fireºti.

Privitã îndeaproape, ochii fireºti
sunt uºor neclari. Tradiþia localã aratã
cã Icoana nu a fost de la început pictatã
cu aceste caracteristici, ci s-a îmbogãþit
în chip minunat, luând noua înfãþiºare
fãrã intervenþie omeneascã. Nimic
întâmplãtor, þinând cont de întâmplãri
similare cu alte icoane care s-au
restaurat singure, au cãpãtat culoare
sau luminã, au izvorât mir sau sânge.

Nu se ºtie autorul acestei icoane
ºi nici perioada în care au apãrut
modificãrile chipului Maicii Domnului,
însã se ºtie cã a fost dãruitã Mãnãstirii
Giurgeni în anul 1831 cu ocazia
sãrbãtorii Schimbãrii la Faþã a Domnului,
pe 6 august.

Icoana cu trei ochi ºi douã guri nu
are datã stabilitã în calendar pentru
cinstire, însã la praznicul Schimbãrii la
Faþã ea este cinstitã în mod special.

La miile de întrebãri care s-au pus
referitor la aceste modificãri apãrute în
icoanã, sau cu ce motiv, pãrintele stareþ
Antonie a încercat o explicaþie: „Al
treilea ochi este cel cu care vegheazã
cu milã ºi nesfârºitã bunãtate asupra

lumii, iar cea de a doua gurã, una închisã
ºi alta întredeschisã, aratã tãcerea, pe
de o parte, ºi vorbirea cu rost în dreapta
credinþã, pe de altã parte.

Întâlnirea cu aceastã icoanã, pentru
mine personal, este un moment
emoþionant ºi binecuvântat. Când eram
copil, pentru cã m-am nãscut pe acele
meleaguri, pãrinþii mã luau ºi pe mine la
Mãnãstirea Giurgeni unde o rudã de-a
noastrã se ostenea în post ºi rugãciune
alãturi de celelalte monahii vieþuitoare ale
acestei mãnãstiri. Aici îmi plecam
genunchii noaptea la rugãciune ºi plecam
acasã încãrcaþi de energie divinã prin
mijlocirea Maicii Domnului. De atunci,
am simþit cum Maica Domnului îmi
cãlãuzeºte paºii prin mijlocirea sa. Dupã
hirotonirea mea ca preot am fost rânduit
sã slujesc la parohia Grozeºti-Oituz unde
oblãduitoarea sfintei biserici era Maica
Domnului, ºi anume Adormirea ei. Cea
de-a doua parohie, Brãteºti, ce mi s-a
încredinþat spre pãstorire, avea acelaºi
hram. De asemeni, biserica „Precista”
din Târgu-Ocna, unde am slujit în ultimii
ani, este închinatã Adormirii Maicii
Domnului.

Un lucru care mai trebuie remarcat
este faptul cã am fost botezat în biserica
satului Poienile de Jos, Bacãu, care avea
ca hram Naºterea Maicii Domnului. De
aceea spuneam mai sus cã viaþa mea a
fost cãlãuzitã de Maica Domnului cãreia
îi slujesc ºi mã închin cu mare evlavie.

La Mãnãstirea Giurgeni, ºi acum,
zeci  de credincioºi vin sã ia parte în
noaptea de joi spre vineri, o datã la douã
sãptãmâni, la slujba Sfântului Maslu, sã-ºi
aline suferinþele, sã-ºi mângâie întristãrile
ºi sã caute cu nãdejde alinare ºi sprijin
în faþa icoanei Maicii Domnului ºi sã zicã:

„Împãrãteasa mea cea preabunã,
nãdejdea mea, Nãscãtoare de
Dumnezeu, prietena sãrmanilor,
folositoarea celor neputincioºi ºi
ocrotitoarea celor obijduiþi: vezi
nevoia mea ºi necazul meu. Ajutã-mã
cã sunt neputincios, hrãneºte-mã ca
pe un strãin. ªtii obijduirea mea,
uºureazã-mã de ea precum voieºti,
cãci nu am alt ajutor afarã de tine, nici
altã folositoare grabnicã, nici altã
bunã mângâiere, decât numai pe tine,
o, Maica lui Dumnezeu, ca sã mã
pãzeºti ºi sã mã acoperi în vecii
vecilor. Amin.”

Preot Constantin GENES
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Declanºarea Primului Rãzboi
Mondial, în urmã cu 102 ani, a fost
readusã în atenþia opiniei publice
internaþionale în anul 2014 printr-o serie
de acþiuni de amploare, în scopul
împrospãtãrii memoriei istorice ºi evitãrii
unor cauze generatoare de noi conflicte
sângeroase.

Asemenea acþiuni de comemorare
a unei tragedii a cãrei repetare trebuie
evitatã cu orice preþ s-au desfãºurat:

- în Marea Britanie, la 28 iunie
2014, alocându-se cu acest prilej un
fond de 5 milioane de lire sterline „pentru
a repara, proteja ºi conserva
monumentele memoriale de rãzboi din
þarã, pentru a rãmâne locuri de respect
pentru generaþiile viitoare ºi a facilita
naþiunii sã înþeleagã mai bine ce s-a
întâmplat acum un secol“1;

- la Sarajevo, unde, la 28 iunie
1914, a fost asasinat arhiducele Franz
Ferdinand, Orchestra Filarmonicã din
Viena, în prezenþa preºedintelui
Austriei, a susþinut un concert la
Primãria oraºului, clãdirea unde acesta
se aflase înainte de asasinat;

- în Franþa, autoritãþile locale sunt
încurajate sã organizeze timp de patru
ani acþiuni prin care  sã pãstreze
memoria sacrificiilor ºi, deopotrivã, a
victoriei din anul 1918;

- în Germania, la Berlin, la 27 iunie
2014, un grup internaþional de istorici a
avut discuþii ample cu privire la Primul
Rãzboi Mondial;

- în Rusia, la 1 august 2014,
preºedintele Vladimir Putin a dezvelit
un monument dedicat militarilor morþi
în acest Rãzboi la Poklomnaia Gora,
afirmând cã acum se „restaureazã
adevãrul istoric ºi se descoperã
veritabilul patriotism al soldaþilor ºi
ofiþerilor ruºi ºi al întregii societãþi ruse“.2

În România, în anul 2016, când se
împlinesc 100 de ani de la intrarea þãrii
în aceastã sângeroasã conflagraþie
mondialã, au avut loc, de asemenea,
unele manifestãri cu caracter evocator
al cãror principal scop l-a constituit
readucerea în memoria generaþiilor
actuale a vitregiilor, grozãviilor, jertfelor,

Românii în Primul Rãzboi Mondial
Perioada neutralitãþii

(3 august 1914-14 august 1916)
sacrificiilor înaintaºilor noºtri pentru cã
„poporul român nu a fost printre rãsfãþaþii
soartei. Istoria neamului românesc este
o înºirare de nedreptãþi, suferinþe ºi
umilinþe. Din trecutul nostru zbuciumat
am ieºit cu multe lipsuri. Cel mai mare,
izvorul tuturor celorlalte, era cã Þara
Româneascã, aºa cum am putut s-o
plãmãdim cu sângele feciorilor noºtri ºi
cum ne-au lãsat-o vecinii lacomi, nu
cuprindea tot neamul românesc. Mai
mult de jumãtate din pãmântul ºi
neamul nostru se gãsea sub jug
strãin.“3

Evenimentele internaþionale de la
începutul secolului XX, caracterizate
prin conflicte acute între unele state ale
continentului european, au fost amplu
dezbãtute ºi nu constituie obiectul
intervenþiei noastre. Societatea
româneascã, la începutul lunii iunie
1914, era preocupatã de douã mari
probleme. Prima o constituia modifi-
carea Constituþiei pentru adoptarea
reformei agrare ºi a celei electorale
iniþiate de liberali reveniþi la guvernare
la începutul anului, iar a doua, amplu
dezbãtutã, a fost vizita þarului Nicolae
al II-lea la Constanþa, perceputã ca un
apogeu al „ofensivei Rusiei asupra
Bucureºtiului, momentele anterioare
fiind vizita perechii moºtenitoare în
Rusia (1912), inaugurarea statuii
mareºalului Suvorov lângã Râmnicu
Sãrat (1912), înmânarea bastonului de
feldmareºal al Armatei ruse regelui
Carol I de cãtre marele duce Nicolae,
aflat în vizitã la Bucureºti (9-12
decembrie 1913) cu prilejul împlinirii a
35 de ani de la bãtãlia finalã de la
Plevna.“4

Asasinarea, la 28 iunie 1914, a
prinþului moºtenitor Franz Ferdinand,
la Sarajevo, a fost o surprizã de
proporþii pentru opinia publicã ºi clasa
politicã europeanã, precum ºi pentru
cea româneascã, pânã atunci
observatorii avizaþi luând în calcul
moartea bãtrânului împãrat Franz Josef
ºi aplicarea unor reforme pe care le
preconiza succesorul sãu, în contra-
dicþie cu ideile autoritãþilor ungare.

Prinþul moºtenitor dorea organizarea
Imperiului pe baze tripartite: austriacã,
ungarã ºi slavã, fiind totodatã un adept
al unitãþii ºi integritãþii Imperiului,
respingând naþionalismele care puteau
avea efecte dizolvante. La nemul-
þumirile existente faþã de Franz
Ferdinand s-a adãugat ºi cãsãtoria cu
o femeie de condiþie modestã, de
origine cehã, determinându-l pe
împãrat sã nu fie prea îndurerat de
moartea acestuia, sã-i organizeze
funeralii modeste, intime, fãrã accesul
publicului, ºi sã transmitã suveranilor
care ar f i  dorit sã participe la
înmormântare, sã nu vinã, unii fiind
chiar întorºi din drum, aºa cum a fost
cazul împãratului Wilhelm al
Germaniei.

Cu toate cã împrejurãri le
asasinatului sunt, în general,
cunoscute, prezentãm câteva detalii.
În zilele de 26 ºi 27 iunie 1914, prinþul
moºtenitor a participat împreunã cu
ºeful Marelui Stat Major al dublei
monarhii ºi cu guvernatorul militar al
Bosniei la manevrele mil i tare
executate cu douã corpuri de armatã
pe teritoriul Bosniei. Sâmbãtã, 27
iunie, perechea princiarã a vizitat
oraºul, fiind aclamatã de
populaþie datoritã simpatiei de
care se bucura Franz

Franz Ferdinand, prinþul asasinat
la Sarajevo în 28 iunie 1914
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Ferdinand, graþie spiritului sãu
reformator. A doua zi, dumi-
nicã, 28 iunie 1914, prinþul ºi

soþia sa au sosit la Sarajevo pentru
vizita oficialã, deplasându-se într-un
automobil deschis. În jurul orei 10:30
s-a produs un prim atentat cãruia
pereche princiarã i-a supravieþuit,
deoarece bomba plasatã de cãtre unul
dintre cei ºapte atentatori a explodat
sub maºina de escortã, prinþesa fiind
rãnitã uºor, iar prinþul scãpând
nevãtãmat. ªi-au continuat programul
la Primãrie într-o atmosferã încordatã,
cu unele reproºuri din partea prinþului
care a insistat sã meargã la spital
pentru a-i vizita pe ofiþerii de escortã
rãniþi. Deºi existau ºi alte variante
pentru deplasarea la spital, s-a folosit
acelaºi itinerar, iar în mai puþin de o
orã s-a produs al doilea atentat, Gavrilo
Princip, un student de 19 ani, ucigând
prin douã focuri de revolver pe prinþ ºi
pe soþia acestuia. În apropiere era un
alt atentator cu douã bombe care urma
sã intervinã dacã nu reuºea trãgãtorul
cu arma. Cei doi atentatori fãceau
parte dintr-un grup de comando
compus din ºapte membri, supuºi
austrieci, de naþionalitate sârbo-
bosniacã, membri ai Societãþii „Tânãra
Bosnie“. Complotul fusese iniþiat ºi
pregãtit de cãtre societatea secretã
„Mâna Neagrã“ condusã de colonelul
Dragutin Dimitrievic, ºeful informaþiilor
din Statul Major sârb. „Societatea îºi
propunea crearea prin orice mijloc a
Serbiei Mari care urma sã-i cuprindã
pe toþi slavii sudici.“5

Zvonul despre pericolul asasinãrii
lui Franz Ferdinand a circulat în diverse
medii diplomatice ºi politice. Informat
de la Belgrad, ministrul sârb la Viena a
încercat sã obþinã o audienþã la
Ministerul Afacerilor Externe pentru a
semnala riscul deplasãrii prinþului
moºtenitor în Bosnia, dar aceasta nu i-a
fost acordatã. Acelaºi diplomat l-a
informat ºi pe guvernatorul Bosniei care
nu a luat nici o mãsurã suplimentarã,
iar prinþul însuºi a dorit sã nu mai facã
deplasarea în Bosnia, dar de la Viena i
s-a transmis cã programul trebuie
respectat. Atentatul a fost considerat
în cercurile austro-ungare ca un
moment propice pentru rezolvarea
problemei „sârbe“.

Serbia, prin politica sa iredentistã
de unire a slavilor din sud într-o singurã
formaþiune statalã, era perceputã la
Viena ºi Budapesta drept un factor
destabilizator al monarhiei dualiste. Au
existat indici cã în cadrul clasei

polit ice austro-ungare au fost
numeroase ºi influente personalitãþi
care s-au pronunþat pentru un rãzboi
preventiv împotriva Serbiei. Asasinatul
de la Sarajevo a surprins ºi îngrijorat
cercurile politice de la Bucureºti ºi
opinia publicã româneascã. Regele
Carol I i-a declarat, în ziua asasi-
natului, ministrului american din
România cã el poate duce la un rãzboi
mondial. Cu toate cã în cadrul
Guvernului I.I.C. Brãtianu, perspectiva
rãzboiului nu era consideratã viabilã,
în spatele unei liniºti aparente, la nivel
european se desfãºura o intensã
activitate diplomaticã menitã sã
apropie ceasul catastrofei, cu toate cã
ºansele pãcii nu erau compromise
definitiv. Reacþiile liderilor dublei
monarhii au fost prompte, ei consi-
derând cã momentul este propice
pentru a termina cu Serbia, portdrapel
al atitudinii austriece. În urma rãz-
boaielor balcanice, raporturile dintre
cele douã þãri au devenit tot mai
tensionate, exaltarea sentimentului
naþional în Serbia arãtând cã
perspectiva conflictului dintre ele era
de neînlãturat.

La 5 iulie 1914, ambasadorul
austro-ungar a înmânat o scrisoare
autografã a împãratului Franz Josef
adresatã împãratului Wilhelm al II-lea
în care se preciza cã Serbia este
vinovatã de asasinat. Franz Josef
preciza cã „nimeni nu s-ar putea îndoi
cã politica sa tinzând cãtre reunirea
slavilor din sud sub drapelul sârb
înlesneºte crime de acestea ºi cã
continuarea acestei stãri de lucruri
constituie o primejdie permanentã
pentru Casa mea ºi pentru Statele
mele.“6

„Criza din iul ie“, cum este
cunoscutã în istoriografie perioada
dintre atentat ºi declararea rãzboiului,
s-a dovedit extrem de dificil de
gestionat, Austro-Ungaria fiind hotãrâtã
sã „pedepseascã“ Serbia ºi sã rezolve
iredentismul sârb care îi ameninþa
viabilitatea ºi integritatea. Existã surse
potrivit cãrora monarhia dualistã a
pregãtit cu atenþie rãzboiul împotriba
Serbiei, iar atentatul i-a servit
interesele de moment. În seara zilei
de 23 iulie 1914, Serbiei i-a fost
adresat de cãtre Imperiul austro-ungar,
un ultimatum cu cerinþe extrem de dure
ºi aproape imposibil de îndeplinit de
cãtre un stat suveran. El a fost
redactat într-o asemenea manierã,
tocmai pentru a fi refuzat ºi a se trece
la rãzboi, termenul de rãspuns din

partea Serbiei fiind foarte scurt, de
numai 48 de ore. Ultimatumul Austro-
Ungariei a provocat o foarte mare
îngrijorare în Europa, amplificându-se
considerabil activitatea diplomaticã în
scopul identificãrii unei soluþii care sã
evite conflictul armat.

Germania a comunicat cã nu a
cunoscut conþinutul ultimatumului,
emiterea lui fiind o surprizã ºi pentru
autoritãþile de la Berlin.

La St. Petersburg s-a reunit
Consiliul de Miniºtri ºi Consiliul de
Coroanã sub conducerea þarului
Nicolae al II-lea, ajungându-se la o
atitudine rãzboinicã. A fost invocatã
imposibilitatea pentru Rusia de a
accepta umilirea ºi distrugerea Serbiei
precum ºi prezenþa masivã a Austro-
Ungariei în Balcani ºi în zona
strâmtorilor Mãrii Negre. Propunerea
Ministrului rus de externe de a
examina, împreunã cu ambasadorul
austro-ungar la Petersburg textul
ultimatumului pentru a încerca, de
comun acord, sã gãseascã o
modalitate de schimbare a unor pasaje
care pãreau inacceptabile, a fost
respinsã de Austro-Ungaria. La Londra
s-a propus, la 25 iulie 1914, Austro-
Ungariei, prin intermediul Berlinului,
prelungirea termenului de 48 de ore
acordat Serbiei ºi, în cazul apariþiei
unor tensiuni în raporturile cu Rusia,
acceptarea unei medieri din partea
Marii Britanii, Franþei, Germaniei ºi
Italiei, dar rãspunsul a sosit dupã
expirarea termenului impus prin
ultimatum.

În Franþa, preºedintele ºi prim-
ministrul au sosit dintr-un voiaj în Rusia
la 29 iulie 1914, când declaraþia de
rãzboi a Austro-Ungariei era deja un fapt
împlinit.

În Italia, ultimatumul a provocat o
profundã nemulþumire, mai ales pentru
faptul cã autoritãþile de la Roma, ca ºi
cele de la Bucureºti, nu au fost
consultate. În aceste condiþii, în seara
zilei de 25 iulie 1914, cu 20 de minute
înainte de expirarea ultimatumului, prim
ministrul Serbiei a înmânat rãspunsul
ministrului austro-ungar la Belgrad. A
fost respins un singur punct, cel referitor
la participarea autoritãþilor austriece la
anchetarea, pe teritoriul sârb, a celor
implicaþi în complot.

Dupã parcurgerea documentului,
ministrul austro-ungar Giesl de
Gheslingen a cerut paºapoartele ºi,
împreunã cu personalul
diplomatic, a plecat rapid din
Serbia. În seara aceleiaºi zile,
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Franz Josef a autorizat utilizarea a

ºapte corpuri de armatã pentru
atacarea Serbiei, iar Serbia a
recurs la mobilizarea totalã. La

28 iulie 1914, Austro-Ungaria, deºi nu
terminase pregãtirile, a declarat rãzboi
Serbiei, artileria austro-ungarã începând
bombardarea Belgradului.

La 30 iulie 1914, Rusia ºi-a
mobilizat trupele de la graniþa vesticã.

Germania a dat un ultimatum
Rusiei sã înceteze mobilizarea ºi, cum
aceasta nu l-a luat în seamã, la 1
august i-a declarat rãzboi.

La 3 august, Germania i-a declarat
rãzboi Franþei, dupã ce armata germanã
invadase Belgia, violând neutralitatea
acesteia.

Invadarea Belgiei a determinat
Marea Britanie ca, la 4 august 1914,
sã declare rãzboi Germaniei.

La 6 august 1914, Austro-Ungaria
a declarat rãzboi Rusiei.

La 11 august 1914, Franþa a
declarat rãzboi Austro-Ungariei, iar la
12 august Marea Britanie a fãcut
acelaºi gest.

La 14 august a fost datã publicitãþii
declaraþia Rusiei prin care se recon-
stituia ºi se recunoºtea autonomia
regatului Poloniei.

La 3 noiembrie 1914, Imperiul
Otoman intra în rãzboi de partea Pute-
rilor Centrale.

Examinând declaraþiile ºi iniþiativele
care au urmat asasinãrii lui Franz
Ferdinand, se ajunge la concluzia cã
nimeni nu a dorit un rãzboi generalizat
de lungã duratã.

Austro-Ungaria, prin gestul sãu, a
dorit doar sã pedepseascã Serbia ºi sã
punã capãt acþiunilor iredentiste de la
graniþele sale.

Rusia a dorit sã determine Austro-
Ungaria sã renunþe la planurile sale de
lichidare a Serbiei.

Germania a considerat cã a venit
un moment propice pentru a tranºa
disputa tradiþionalã cu Franþa.

„Marele Rãzboi“ este unul dintre
cele mai neînþelese fenomene ale
istoriei secolului al XX-lea, pentru cã ºi
la 100 de ani distanþã, originile ºi
cauzele lui sunt în continuare obiect de
controversã istoricã. În timpul
conflictului ºi imediat dupã acesta
fiecare parte a aruncat responsabilitatea
declanºãrii catastrofei asupra celeilalte
tabere.

Ca majoritatea statelor europene,
ºi România, actor de rang secund în
concertul de putere european al
epocii, a fost surprinsã de evoluþia

rapidã a evenimentelor. Ion Gh. Duca,
unul dintre cei mai importanþi lideri ai
Partidului Naþional Liberal, scria cã
„nimeni nu se gândea la rãzboiul
general. Eu, în orice caz, sunt dator
sã mãrturisesc cã eram sigur cã
rãzboiul nu va izbucni. ªtiam cã în
Franþa ºi  în Angl ia existã un
atotputernic curent pacifist ºi cã
Germania, în plinã prosperitate ºi
fericire, sau Austria, ºubredã din toate
pãrþ i le,  nu puteau sã cuteze a
dezlãnþui un rãzboi cu sorþi îndoielnici
de izbândã pentru ele. Mi se pãrea o
aºa aberaþie mentalã încât credeam
conducãtorii acestor state incapabili
de ea.“7

La data izbucniri i rãzboiului
naþiunea românã se confrunta cu o
situaþie geostrategicã deosebit de
dificilã. Douã dintre marile puteri
beligerante, Imperiile austro-ungar ºi
rus, aveau sub dominaþia lor teritorii
locuite majoritar de români.
Transilvania ºi Bucovina se aflau în
compunerea monarhiei dualiste, iar
Basarabia era inclusã în Imperiul rus
încã din anul 1812. Regatul român se
situa tot între cele douã imperii, având
revendicãri naþionale atât la Vest cât
ºi la Est. El fãcea parte din Tripla
Alianþã la care aderase în 1883. În anul
1914, în circumstanþele internaþionale
ale înfruntãrii dintre cele douã tabere
– Antanta ºi Puterile Centrale –
România a fost obligatã sã-ºi
reconsidere opþiunile de politicã
externã.

(va urma)

1 General maior (r) Dr. Mihail E. Ionescu,
coordonator, „Românii la începutul
Marelui Rãzboi“, de la atentatul de la
Sarajevo la moartea regelui Carol I, Ed.
Militarã, Bucureºti, 2014, p. 9;
2 Ibidem;
3 Constantin Kiriþescu, Istoria
Rãzboiului pentru întregirea României,
Ed. ªtiinþificã ºi Encilopedicã,
Bucureºti, 1989, p. 55;
4 General maior (r) Dr. Mihail E. Ionescu,
Idem, p. 42;
 5 Ibidem;
6 Idem, p. 45;
7 I. Gh. Duca, Memorii, vol. I,
Neutralitatea. Partea I (1914-1915),
Ediþie ºi schiþã biograficã de Stelian
Neagoe, Ed. Expres, Bucureºti, 1992,
p. 36;

pãstreazã Catapeteasma ºi un numãr de
icoane praznicale, pictate de pictorul
Gheorghe Tãtãrescu, monument istoric
ºi de referinþã  pentru municipiul Oneºi, îl
are ocrotitor pe Sf. Ierarh Nicolae de
peste 170 ani.

Astãzi, 12 septembrie 2016, având
binecuvântarea noastrã, mâna dreaptã a
Sf. Nicolae, a fost adusã ca
binecuvântare ºi pentru oneºteni ºi toþi
credincioºii din aceastã zonã. „Cu trupul
la Bari în sudul Italiei, cu un braþ în nord-
estul Franþei, ºi cu moaºte ale mâinii
drepte în þara noastrã, Sfântul mãrturisitor
neînfricat al Evangheliei continuã sã
aducã pace, bucurie ºi binecuvântare de
la Hristos Dumnezeu ºi în zilele noastre”,
astfel în cadrul acestei manifestãri a avut
loc slujba Arhiereascã de binecuvântare
a începutului de Nou An ºcolar iar copiii
prezenþi au primit din partea Arhepiscopiei
Romanului ºi Bacãului, precum ºi a
Protopopiatului Oneti, daruri care sã le
fie de folos la ºcoalã.

Cu binecuvântarea Preamilostivului
Dumnezeu, la început de Nou An
Bisericesc, astãzi 12 rãpciune
(septembrie), indictionul 2016, odovania
praznicului Naºterii Maicii Domnului, dupã
duminica Înãlþãrii Sfintei Cruci, efortul
tuturor se vede încununat prin sãvârºirea
acestei slujbe de binecuvântare ºi
mulþumire lui Dumnezeu, Maicii Domnului
ºi Sf. Nicolae ºi tuturor sfinþilor de cãtre
NOI, IOACHIM, DIN MILA LUI
DUMNEZEU, ARHIEPISCOP AL
ROMANULUI ªI BACÃULUI.

La acest moment de sãrbãtoare
pentru municipiul Oneºti ºi Biserica „Sf.
Nicolae”, au fost prezenþi Pãrintele
Profesor Emil Nedelea Cãrãmizaru,
Parohul Bisericii „Sf. Gheorghe Nou”,
pãrinþi consilieri, inspectori, protopopi,
alãturi de preoþi din parohiile
Protopopiatului Oneti, reprezentanþi ai
autoritãþilor locale ºi mulþime de
credincioºi.

Binecuvânteazã, Doamne, pe copiii,
profesorii, învãþãtorii, pãrinþii ºi credincioºii
noºtri, lumineazã-i ca sã înveþe cele
bineplãcute Þie, ºi întãreºte-i în credinþã
ca sã Te mãrturiseascã printr-o vieþuire
curatã.

„Lãsaþi copiii sã vinã la Mine ºi nu-i
opriþi!” Amin!

(urmare din p. 3)

HRISOV
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Suntem în anul în care, pe 15
august, s-au împlinit 100 de ani de când
România a intrat în Primul Rãzboi
Mondial. În chip firesc, gândurile ºi trãirile
noastre sufleteºti se întorc în acei ani
premergãtori ºi tot în chip firesc ne
punem întrebãri asupra sorþii noastre
dacã vom fi puºi, din nou, în situaþia de-a
ne apãra þara ºi fiinþa naþionalã.

 Frãmântãrile noastre pe aceastã
temã sunt, din pãcate, alimentate zilnic
de veºti ºi evenimente tot mai
îngrijorãtoare ºi prevestitoare de rãu.
Vrând-nevrând, îþi pui întrebãri ºi încerci
sã-þi dai unele rãspunsuri. Cunoscând
deja din istorie ce s-a întâmplat atunci ºi
care era situaþia economicã, militarã,
politicã ºi socialã te întrebi: suntem noi
acum, la 100 de ani, mai pregãtiþi ca þarã
pentru a face faþã unei agresiuni externe?
Cât de mult putem conta pe tãria noastrã
sufleteascã în caz de nevoie? Cât de mult
putem conta pe alþii, cu care avem
parteneriate de tot felul, ºtiind din istorie
cã statele au interese ºi nu sentimente?
Ce se mai poate face în condiþiile de azi
când industriile vitale,  destinate  asigurãrii
suportului necesar unui eventual rãzboi,
au fost puse la pãmânt sau au fost
înstrãinate cãtre alte puteri  externe? Ce
se mai poate face în educarea ºi
formarea caracterelor generaþiilor actuale
ºi viitoare în a-ºi iubi þara ºi neamul cãrora
le aparþin, în condiþiile în care istoria
noastrã învãþatã în ºcoli se dilueazã
continuu sau chiar se scoate din
programa ºcolarã? Ce se mai poate face
în condiþiile în care se simte tot mai
accentuat statutul de colonie la care am
fost aduºi, desigur, cu concursul
nemijlocit al celor care s-au perindat în
cei 26 de ani la conducerea þãrii? ªirul
acestor întrebãri ar putea continua.

Istoria, pentru cei care îºi pun viaþa
în slujba binelui comun atunci când
ajung în poziþii decidente, a fost ºi
rãmâne un învãþãtor preþios care îi ajutã
sã vadã trecutul cu luminile ºi umbrele
lui, cu izbânzile dar ºi cãderile sale, sã
cunoascã prietenii dar ºi neprietenii, sã
vadã ce consecinþe au avut asupra þãrii
înþelegerile (tratatele) încheiate ºi cât de
mult au fost respectate ºi multe altele
necesare pentru evitarea unor grave erori
istorice cu consecinþe tragice pentru
þarã. Numai cunoscând profund istoria
þãrii tale dar ºi a altora, poþi sã

Col. (r) Gheorghe PAVEL

Istoria se repetã
construieºti prezentul ºi sã proiectezi
viitorul þãrii în fruntea cãreia te afli
vremelnic.

Istoria, aproape ca un dat, se
repetã, chiar dacã într-o altã formã ºi cu
alte mijloace. Lumea a evoluat
tehnologic, multiplicând posibilitãþile
manipulatorii,  dar scopurile urmãrite  (în
general, cam aceleaºi) de mai-marii
lumii sunt îmbrãcate în haine tot mai
ademenitoare ºi înºelãtoare. Trãim
vremuri destul de tulburi. Mulþi analiºti –
din cei care sunt de luat în seamã –, ne
aduc semnale pentru ce va sã vinã.
Reaºezarea lumii pe alte coordonate
este în pregãtire. Ce va fi ºi cum va fi?
Întrebãri...  întrebãri!

Fãrã a face un comentariu, vã aduc
în atenþie ce a scris Constantin Kiriþescu
în „Istoria Rãzboiului pentru întregirea
României” Vol. I, ed. III, apãrutã în 1989,
lãsându-vã posibilitatea comparaþiei între
situaþia þãrii ºi a armatei de acum 100 de
ani ºi cea de astãzi. Vedeþi dacã lucrurile,
în esenþã, s-au schimbat prea mult.

 „Ieºiþi prea curând dintr-o robie ce
a durat mult ºi a lãsat urme neºterse,
grãbiþi de a face în timp scurt ceea ce
alþii au fãcut în timp de veacuri,
amestecând aluatul ancestral cu tot soiul
de altoiuri, nedestul prinse de matcã, am
luat lucrurile uºor ºi am crezut cã marile
postulate se îndeplinesc cu vorbãrie
sunãtoare ºi cu muncã puþinã, cu
improvizaþii ºi fãrã adâncire, cu nãdejde
în noroc ºi fãrã pregãtire serioasã. E vorba,
binenþeles, de aceste însuºiri privite pe
planul etnic ca o proprietate a neamului,
aºa cum se înfãþiºeazã  atât în masa
poporului, ca ºi la conducãtorii pe care
el ºi-i alege, ori pe care îi suportã în
fruntea lui. Asupra unui mare capitol de
pedagogie socialã, de formare a
caracterului, am fost deficienþi. Ne-a lipsit
ºcoala seriozitãþii, a prevederii, a
tenacitãþii, a muncii pentru ideal. Pe scurt,
ne-a lipsit tãria de caracter, calitate ce
însumeazã ºi rezumã toate darurile
sufletului civic. Ne-a lipsit, atât în masele
de jos, cât ºi – mai ales – în straturile de
sus. Cãci, evident, nu întreaga clasã
diriguitoare ajunsese  a fi însufleþitã de
idealul naþional – înþeles în toate aspectele
lui – ºi gata sã-i jerfeascã tot ce are mai
bun fiinþa lui pânã la cea mai extremã…
Materialismul, concretizat în dorinþa, în
goana dupã un trai comod, ºi scepticismul

care paralizeazã elanul spre þeluri mai
înalte, erau propagate de ambianþa
socialã, condusã de lumea  preocupãrilor
lucrative, sub scutul politicii de partid.

În general, domneau în acestã
lume idei superficiale, greºite, despre
evoluþia conjuncturii politicii generale.”
...„Prudenþa politicii noastre externe
ajunse legendarã. Eram mândri, când
Europa ne decerna premiul de
cuminþenie. Alianþa cu Germania ºi
Austro-Ungaria ne rãpise orice
independenþã de cugetare, orice veleitate
de acþiune independentã. Eram ca
planta agãþãtoare care nu putea trãi
decât sprijinitã pe suportul ei. Nici nu
ne gândeam a cãuta puterea în noi
înºine; era aºa de uºor ºi de sigur a o
afla la vecini! Din aceastã cauzã ne
obiºnuisem a considera armata ca o
instituþie împovãrãtoare. Nu numai
maselor, dar chiar armatei însãºi i-au
lipsit adevãrata pregãtire a rãzboiului.”
...„Calitatea cea mai preþuitã era
abilitatea cu care puteai sã-þi asiguri
reuºita, ocolind munca sistematicã ºi
conºtiincioasã. Toatã admiraþia era
pentru cei ºireþi care „ºtiu sã se
învârteascã”. Idealul ºi munca serioasã
provocau sentimentul de compãtimire ºi
dispreþ; erau indiciul naivitãþii ºi al
inferioritãþii. Aceasta era  morala socialã
pe care o propagau prin faptã familia,
societatea ºi din nefericire, chiar ºcoala.

Armatele ies din mijlocul naþiunilor;
ele au toate calitãþile ºi toate defectele
naþiunilor, ale cãror exponente sunt.
Luptele armatelor sunt luptele naþiunilor;
acestea plãtesc greºelile, uºurinþa ºi
neprevederile cu care ºi-au împãnat  viaþa
de stat ºi instituþiile. Sufletele se
oþelesc, caracterele se întãresc  în lupta
grea a vieþii.”

Primul Rãzboi Mondial s-a încheiat
pentru noi cu izbânda istoricã de la 1
Decembrie 1918, când s-a realizat
România reîntregitã în graniþele ei fireºti.
Astãzi, dacã va fi sã trecem printr-un
cataclism mondial, vom mai avea ºansa
istoricã de acum 100 de ani? Lucrurile
trainice ºi durabile nu pot fi lãsate pe
mâna destinului. Guvernanþii de astãzi sau
de mâine trebuie sã cunoascã bine istoria
ºi sã acþioneze cu responsabilitate pentru
asigurarea dãinuirii noastre ca neam.

Dumnezeu sã ne binecuvânteze
pe toþi!
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Omul a adus mereu mulþumiri
Bunului Dumnezeu pentru minunea de
a se bucura de lumina soarelui, de
frumuseþile naturii ºi de roadele
pãmântului acolo unde i-a fost hãrãzit
sã-ºi petreacã zilele din viaþa terestrã.
În cãutãrile sale de a gãsi cea mai
bunã ºi potrivitã cale de a fi doar el
singur cu Dumnezeu, omul a descoperit
cã în primul rând trebuie sã existe o
anume ordine interioarã, de liniºte ºi
pace sufleteascã, înlesnind, astfel,
dobândirea maturizãrii sale spirituale,
dar ºi de împãcare cu sine ºi cu puterea
supremã.

Postul este una dintre multiplele
forme de manifestare, o rânduialã, din
punct de vedere religios, o practicã prin
care Biserica îndrumã pe creºtinii sãi
pe cãile virtuþii ºi cinstirii lui Dumnezeu.
Postul, de origine slavã, postu, nu este
altceva decât dorinþa credinciosului de
purificare a sufletului, dar ºi a trupului,
renunþând la multe din plãcerile vieþii
ºi respectând unele interdicþii impuse
de Bisericã.

Aceastã practicã a fost întâlnitã
aproape în toate religiile existente ºi s-a
manifestat din toate timpurile, având o
perioadã mai scurtã sau mai
îndelungatã. De-a lungul timpului mulþi
pustnici, adevãrate exemple de
longevitate, au practicat postul. Sfântul
Antonie cel Mare, care a trãit 105 ani,
a respectat un post riguros timp de
peste optzeci de ani.

Postul apare, ca o regulã de viaþã
creºtinã, încã de pe vremea grecilor ºi
romanilor, care practicau postul sub
ambele forme. Egiptenii ºi babilonienii
þineau post de penitenþã pentru ispãºirea
pãcatelor. Budiºtii, brahmanii îl þineau ca
pe o fireascã conduitã de viaþã.
Mahomedanii þineau „Ramadanul” sau
„Ramazanul”, ajunau, întreaga zi,
aproximativ o lunã pe an. În religia
mozaicã a Vechiului Testament postul era

POSTUL ÎN VIAÞA OMULUI
Tradiþii, practici magice, credinþe ºi superstiþii,

preparate de post din Maramureº
reglementat prin Legea lui Moise, cel
care a postit patruzeci de zile, pe Muntele
Sinai, când a primit de la Dumnezeu
Tablele Legii. Acesta este postul
curãþirii sau ispãºirii, þinut în ziua a
zecea din luna a ºaptea a anului. În
vremea Mântuitorului Iisus, evreii
posteau una sau mai multe zile din lunã,
fariseii douã zile pe sãptãmânã, luni ºi joi
ºi le asociau cu rugãciuni ºi fapte de
milostenie. Însuºi Iisus Hristos a practicat
postul ºi l-a þinut patruzeci de zile, înainte
de a-ºi începe activitatea de Învãþãtor al
oamenilor. Toþi Sfinþii Apostoli ºi Sfinþii
Pãrinþi ai Bisericii au practicat postul. Cu
timpul, în creºtinism s-a accentuat mai
ales latura spiritualã a postului,
considerându-se cã adevãratul post nu
înseamnã doar renunþarea din hrana
omului la anumite mâncãruri ºi bãuturã,
ci dominarea, cu spiritul ºi cu voinþa, a
patimilor lumeºti, respectarea postului
fiind o cale spre desãvârºirea sufletului
prin progresul în virtute, iar ca act de cult
însemnând jertfã de evlavie, cãinþã ºi
supunere cãtre Dumnezeu.

Primele prescripþii despre post, la
Biserica creºtinã, le aflãm în „Didahii”
(Învãþãtura celor 12 Apostoli), în care
se fixeazã douã zile de post (miercuri
ºi vineri) din sãptãmânã, mai apoi
Constituþiile Apostolice stabilesc ºi
posturile din ajunul unor mari sãrbãtori
dintr-un an: Crãciun, Boboteazã, Paºti,
Sfânta Maria Mare, Sfinþii Apostoli
Petru ºi Pavel, iar cum trebuie sã se
þinã postul a fost reglementat de
Sinoadele Ecumenice.

Românii, oameni cu credinþã ºi cu
fricã de Dumnezeu, au respectat cu
osârdie, din toate timpurile, obiceiurile
moºtenite, aºteptând cu smerenie ºi cu
bucurie marile evenimente religioase
din viaþa lor de creºtini adevãraþi:
Naºterea Pruncului Iisus, Botezul,
Învierea Mântuitorului ºi alte sãrbãtori
însemnate din calendar.

În cercetãrile noastre în satele
maramureºene am primit multe ºi
interesante informaþii de la performeri
despre comportamentul þãranului
român în întâmpinarea unei perioade
de post, începând cu Lãsata secului,
un veritabil prag între douã segmente
de timp, bine delimitate, apoi pregãtirile,
obiceiuri ºi tradiþii care trebuie
respectate în perioada postului, pânã
în ajunul sãrbãtorii care-i urmeazã, apoi
informaþii despre preparatele culinare
de pe masa þãranului, specifice lãsãrii
de sec ºi a celor din perioada de
abstinenþã alimentarã. În toate
perioadele de post, fie cã este vorba
de postul Crãciunului sau Postul Mare
de dinaintea Paºtilor, existã multe
asemãnãri în desfãºurarea gradualã a
momentelor semnificative.

Petrecerea de dinaintea intrãrii în
post este pregãtitã ºi de tineri ºi de cei
mai în vârstã cu mare atenþie. „Îi zî mai
aleasã. Umblã cu haine mai curate. Te
împaci dacã eºti sfãdit cu cineva, ca ºi
când ai fost la spovedanie.”; „Pun în
vasã sã înfloreascã crenji de mãr, de
pãr, de piersic, ca la Anu Nou sã aibã
boboci ºi sã înfloreascã.”; „În familie
petrec laolaltã cu mâncare bunã ºi
bãuturã. Apoi nu mai beu ºi nu mai
petrec pânã dupã post.”; „Femeile
pregãtesc mâncãruri mai bune, plãcinte,
curechi umplut, carne de porc friptã,
rãcituri. Petrec cu mâncare ºi bãuturã.
Petreceu tãþ’ din familie în noaptea
aceie de lãsatul secului.”

Pentru ca efortul omului de a se
abþine de la mâncãruri nepermise în
post sã-i fie susþinut, în aceastã perioadã
sunt interzise jocul ºi manifestãrile cu
joc (hora de duminicã, nunþi, petreceri
cu joc ºi bãuturã). Strigãturile de la
jocul de „lãsare” aveau rostul de a
impune aceastã interdicþie:
„Cine joacã-n Postu’ mic,/
Joace-i dracu’ pã buric./ Cine
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joacã-n Postu’ mare,/ Joace-i
dracu’ pã stinare.” Mai existau
alte credinþe ºi superstiþii care

trebuiau respectate, omul din popor
având convingerea cã „Dacã posteºti
te iartã Dumnezo ºi îþ’ ajutã.”, „În post
nu-i slobod a mânca nimic de dulce, de
frupt, cum sã mai zâce, cârnaþ, slãninã,
cãrnuri, brânzã, ouã, lapte, groºtior,
numa’ când îi dezlegare sã mânâncã
peºte.”

Între alimentele de bazã din hrana
specificã postului maramureºeanului, ca
de altfel întâlnite la toþi românii, se afla
cartoful „picioici, baraboi”, fasolea
„madzãre”  (madzãre frecatã), ciuperci
„hribe”, fructe uscate: prune, mere, pere
„poame”,  (chisãliþã), apoi, varzã „curechi
umplut, piroºti, boace, brosbuþe”, pâine
de casã „pitã” ºi mai demult mãlai de
post ºi preparate din mãlai: „înturnate”
de post, mãmãliguþã „tocanã, coleºã” cu
untdelemn de floarea soarelui „oloi”, sau
de dovleac „pepene”, cu hribe de post,
cu „sâlvoiþ” (magiun), plãcinte cu
umpluturã de ceapã cãlitã, cartof, varzã
muratã, magiun. Multe din preparatele
de post ne-au fost descrise de
performerele noastre care s-au dovedit
foarte pricepute în ale gãtitului bucatelor
de post.

Dar pentru a respecta toate
aceste prescripþii îndãtinate femeile,
încã înainte de a începe
postul, pregãtesc vasele
care vor fi folosite doar
pentru prepararea mâncã-
rurilor de post. Gospodinele
fierb, „ºurluiesc” vasele cu
leºie de coceni de porumb,
pentru a îndepãrta orice
urmã de grãsime, dar sunt
sate unde þãranii pãstreazã
în gospodãriile lor douã
rânduri de vase, unele
numai pentru preparatele de
post ºi celelalte pentru
bucatele de dulce.

Mai demult, în întâm-
pinarea postului, apelau la
diverse practici magice, cu
funcþie de protecþie ºi
purificare. Oamenii „…fã-
ceu focuri pã deal ºi în
cimitir. Focurile erau aprin-

sã de doi-tri feciori care invitau ºi fetele
sã petreacã.” sau „Sã aprindeu focuri
între uliþ’. Sãrem pãste foc sã fim ajeri
ºi sãnãtoºi tãt anu”, ori „Sã leagã
foarficile sã nu lucre cu ele pântru lupi.”

În perioadele de post fetele ºi
nevestele mergeau în ºezãtoare,
„pretinile ºi vecinile s-adunau la o
casã”, unde lucrau cu lâna ºi cânepa,
„torceu, dãpânau, fãceu þevi, dá ºi
horeu.” În postul Crãciunului învãþau
colinde , „le învãþau una-douã, cã sã
colindau multe colinde atunci. Rãsuna
casa de colinde ºi sã-ndemnau ºi fetile
ºi nevestele.” ªi coconii învãþau
colinde, se adunau în mijlocul satului,
la o „gazdã bunã”, unde fãceau repetiþii
ºi învãþau rolurile de la obiceiurile care
urmau sã fie performate în zilele de
sãrbãtoare.

Spre deosebire de Postul
Crãciunului, în Postul Mare, care
precede sãrbãtoarea Paºtilor, creºtinii
îºi pomenesc morþii, în unele zone ale
judeþului respectând obiceiuri care pânã
astãzi se performeazã cu mare
stricteþe. În Þara Lãpuºului existã un
adevãrat cult al morþilor. Obiceiul
„moºilor” desfãºurându-se în mai
toate satele lãpuºene, pe întreaga
perioadã de post. „Morþî sã pomenesc
în sâmbetele morþâlor din post. Atunci
femeile duc la besericã fãrinã, ouã,

prescurã. Acele rãmân la popa.”,
„Începând din prima sãptãmânã din
Postul Paºtilor fiecare dã pãresimile
pântru pomenirea morþâlor în cele ºapte
sâmbete. Pentru pomenirea morþâlor
fiecare dã o prescurã ori bani, pântru
care preotu’ face slujbã. Pomenile ºi
Pãresimile se fac în cimitir în sâmbãta
lui Lazãr.”, „Sã fac cinci pânã la nouã
colaci, sarmale de post. Sã ridicã paos
la morminte. Colacu’ ºi mâncarea sã
dau la o femeie sãracã ori la on om
sãrac.”, „În primele zile ale Postului
Mare se pun în bisericã, în altar, vase
cu fãrinã, sare, care se leagã la gurã.
În pânza cu care se leagã se taie o
gaurã în care se bagã o luminã. Lumina
se aprinde la fiecare parastas din
sâmbetele morþâlor. Înainte se puneu
în hârtii din fiecare sãmânþã care sã
sãmâna în þarinã. Vasele sã scot în
zâua de Florii, când sã fac moºi pântru
morþi. Sarea ºi fãrina sã dãdeau la
animale. Din sare sã pãstra º-o purtau
oaminii la ii pãntru vrãjuri. Înainte, când
sã puneu sãmânþurile în holdã, se
amestecau cu cele de semãnat.”

Perioadele de post, prin tot ce se
petrece în comunitãþile sateºti, ne
dovedesc cã sunt segmente de o viaþã
activã a omului, dar care se
caracterizeazã printr-o conduitã moralã
ºi spiritualã de maximã decenþã, cu

dorinþa de a întâmpina
sãrbãtoarea aºteptatã cu
nerãbdare, sperând într-o
împãcare cu sine ºi cu
Dumnezeu.
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Toamnã bogatã
Între ultima stea
ºi lumina tãiatã-n peretele nopþii cu geamuri,
vibreazã albastru
tãceri tatuate cu umbre de ramuri.
Din streaºinã,
o datã cu stropii,
îºi scuturã foile viþa,

gutuii,
ºi plopii.

Foile toamnei sunã a numãrat de bani de aramã –
bucuriei de muguri plãtim toamnelor, vamã.
Cu sufletu-mi alb risipit în luminã
calc peste frunze
ºi-anotimpul, pe tãlpi, nu-mi lasã ruginã.

Valeriu FILIMON, Tãrâmuri imaginare – Poezii,
Edit. Paco, Bucureºti, 2001, pag. 20
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Sãrbãtoarea Tãierii capului
Sfântului Ioan Botezãtorul aratã în sine
rãspunsul oamenilor la toatã economia
dragostei lui Dumnezeu arãtatã prin
întruparea lui Iisus Hristos, prin Patimile,
Învierea, Înãlþarea Lui la cer ºi întemeierea
Bisericii. Dar precum dupã marea
bucurie a Întrupãrii Domnului Iisus
Hristos, când cerul si pãmântul au
cântat împreunã de bucuria vederii lui
Dumnezeu, a urmat îndatã amintirea
sângelui vãrsat de cãtre Irod prin cei
14.000 de prunci uciºi, acum, la
încheierea lucrãrii mântuitoare a lui
Iisus Hristos, fiul lui Irod cel Mare, Irod
Antipa, sãvârºeºte aceastã crimã
rãmasã în istorie, tãind capul celui mai
mare bãrbat nãscut din femeie, a
Sfântului Ioan Botezãtorul. Tatãl sãu,
Irod cel Mare, n-a reuºit sã afle pe
Ioan care, prunc fiind, a fost luat ºi
salvat de mama sa Elisabeta în munþii
Iudeii, de teama sabiei lui Irod, drept
pentru care tatãl lui, Zaharia, a fost
ucis pentru cã a refuzat sa spunã
unde este pruncul nãscut în familia
lui. Pentru cã n-a reuºit tatãl sã-l ucidã
pe Ioan, iatã cã fiul lui a dus la
împlinire dorinþa tatãlui de a omorî pe
ultimul proroc al Vechiului Testament.
O, dacã noi avem un gând rãu asupra
cuiva ºi nu-l putem împlini în faptã cât
trãim, urmaºii noºtri îl vor putea
împlini. Copiii noºtri vor duce la împlinire
gândul nostru de a-L ucide pe Hristos.
Aceasta poate este una dintre cele mai
cutremurãtoare învãþãminte pe care ni le
oferã evanghelia acestei sãrbãtori
însângerate. Cã, dacã nu ne pocãim de
pãcatele ºi de pornirile noastre
ucigãtoare de Hristos, cât timp trãim în
viaþa asta, urmaºii noºtri vor putea duce
pânã la capãt gândurile noastre
pãtimaºe.

Sã punem dar un hotar oricãrui
pãcat din viaþa noastrã. E de ajuns sã
spunem: Doamne, astãzi voiesc sã-mi
schimb viaþa, astãzi mã hotãrãsc sã
pãrãsesc orice gând rãu pe care îl am
împotriva cuiva, împotriva vecinului meu,
împotriva soþiei sau copilului meu etc.
Câte gânduri rele nu avem unii împotriva

Tãierea capului Sfântului Ioan Botezãtorul,
sau cum faptele copiilor se nasc

din gândurile pãrinþilor
altora, cã suntem oameni aplecaþi spre
gânduri rele din cauza pãcatelor
noastre. Sã avem tãria fiului risipitor de
a cãdea la picioarele lui Hristos,
rugându-L: Tatã, am greºit înaintea Ta
ºi înaintea cerului, iartã-mã, primeºte-mã,

fã-mã rob mãcar, cã nu sunt vrednic sã
mai fiu numit fiu al Tãu.

La aceastã sãrbãtoare sã nu uitãm
cã e pãcat mare ºi doar sã gândeºti de
rãu împotriva semenului tãu, cã urmaºii
îl pot transforma în faptã. Auzi deseori
cã generaþia de azi este mai rea decât
cea dinainte, cã tinerii de azi nu mai
sunt cum au fost pãrinþii lor. Noi am fost
oameni credincioºi, zic unii, dar tinerii
ºi generaþia de astãzi este ticãloasã ºi
rea. Este rea pentru cã gândurile noastre
au fost rele ºi sunt rele, ºi ei le duc mai
departe împlinindu-le. Dacã noi doar ne-
am gândit a desfrâna, ei o fac, dacã noi
nu am îndrãznit a fura, deºi am fi voit,
ei furã, dacã noi nu ne-am permis a
înjura, ei înjurã. Da, pentru cã în gând
am voit a le face pe acestea, dar ne-a

fost fricã fie de oameni, fie de
Dumnezeu, iatã cã urmaºii noºtri
nimicesc un neam ºi duc în prãpastie o
generaþie întreagã prin pãcatele pe care
le fac, devenind ucigaºi cu fapta.

Irod cel Mare a ucis 14.000 de
prunci, dar n-a reuºit sã-i ucidã pe
Ioan Botezãtorul ºi pe Iisus Hristos.
Irod Antipa ucide ºi pe Iisus Hristos
ºi pe Ioan Botezãtorul, adicã duce
la împlinire ceea ce tatãl lui nu a
reuºit, deºi a voit. Pãcatul lui Irod
Antipa este nespus mai mare decât
cel al tatãlui sãu, dar e de aceeaºi
naturã ºi se naºte din pãcatul
pãrintelui sãu. Cuvântul acesta nu
trebuie sã ne descurajeze, ci, cât
încã suntem în viaþã, sã nu uitãm
cã avem ºansa mântuirii ºi a salvãrii
generaþiei ce vine dupã noi, pocãindu-
ne. Cãci schimbându-ne noi viaþa se
vor schimba ºi copiii noºtri, oprindu-
ne de la gândurile cele rele, ei nu
vor mai avea ce continua rãu din
exemplul nostru Dar de vom
continua sã nutrim aceleaºi gânduri
rele ºi vom muri aºa cum a murit
Irod cel Mare, mâncat de viermii
gândurilor ucigaºe, generaþia ce vine
dupã noi va aluneca spre adâncul
cel mai adânc al iadului din cauza
noastrã. Iar la Judecata finalã vom
rãspunde nu numai pentru pãcatele

noastre, ci ºi pentru cele sãvârºite de
dupã noi, în mãsura în care au preluat
copiii noºtri gândul pãcatului pe care noi
nu l-am putut duce la împlinire în viaþa
aceasta. Sã nu uitãm dar nicicând cã
faptele copiilor se nasc din gândurile
pãrinþilor.

Sfântul Ioan Botezãtorul este mare
rugãtor înaintea lui Dumnezeu pentru
noi, ca ºi Maica Domnului. Sã ne rugãm
acestora cu mare evlavie ca sã
mijloceascã pentru noi înaintea lui Iisus
Hristos, Judecãtorul nostru, ca atunci
când vom sta înaintea Lui sã priveascã
cu milã cãtre noi ºi spre sufletele
noastre, iertându-ne pãcatele ºi
odihnindu-ne cu  Sfinþii în Împãrãþia Sa.

Preot Petru RONCEA
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Pentru profesorul de la catedrã,
comunicarea este elementul esenþial în
buna desfãºurare a activitãþii didactice.
Orice copil în memoria lui afectivã îºi
va aduce aminte de chipul educatorului
din grãdiniþã, de imaginea învãþãtorului
care pentru prima datã i-a pus stiloul în
mânã, de dirigintele care i-a îndrumat
paºii pe drumul vieþii. Aceste amintiri
se bazeazã tocmai pe comunicare,
comunicarea profesor-elev, elev-
profesor, profesor-pãrinte, pãrinte-
profesor.

Comunicarea este cea care
realizeazã, susþine ºi împlineºte relaþia.
Definiþii ºtiinþifice ºi teorii privind
comunicarea au fost trecute în paginile
de psihologie, dar ceea ce trebuie scris
în momentul de faþã nu este altceva
decât realitatea trãitã de fiecare
profesor în parte. Schema clasicã
privind comunicarea o vom aminti ºi de
data aceasta, dar ea va fi însoþitã de un
punct esenþial. Emiþãtor-canal de
transmisie (mesajul) - receptorul-

Sunt un comunicator eficient în relaþia cu elevii?
rãspunsul. Comunicarea nu este doar
o transmitere de informaþii  ºi o ascultare
a celuilalt din faþa ta, ea nu este doar o
împãrtãºire a cunoºtinþelor, ci ºi o
împãrtãºire a persoanei. Adicã, omul nu
doar comunicã, ci se comunicã.
Persoana se întâlneºte cu o altã
persoanã, realizându-se astfel relaþia
personalã. Relaþia  ºi legãtura profesor-
elev, este susþinutã ºi bazatã pe
sinceritate, încredere ºi respect.
Profesorul va comunica foarte bine cu
elevul dacã va atinge, alãturi de
punctele esenþiale ale psihologiei
didactice, ºi  punctele  unei relaþii
personale: conºtientizarea cã în faþa lui
se aflã o persoanã ºi nu un casetofon
care înregistreazã volumul de informaþie
necesar, atitudinea de bunãvoinþã,
atenþia asupra persoanelor sensibile, o
implicare responsabilã, veridicitatea
mesajului.

Fiecare  profesor  are ca scop
educarea copiilor. Aceasta nu se
realizeazã doar printr-o comunicare

verbalã, ci mai ales prin cea
nonverbalã. Se ºtie cã doar 7 procente
conteazã ceea ce spunem, 38 de
procente reprezintã cum spunem
(paralimbajul) ºi 55 din procentaj
reprezintã nonverbalul. Iatã cum se
realizeazã o comunicare. Aparent
lucrurile sunt simple, dar rezultatul nu
este întocmai unul foarte bun, ºi  poate
cu greu e unul satisfãcãtor. Un
experiment al  comunicãrii eficiente ar
fi o evaluare, ºi nu  doar venitã din
partea celorlalþi, ci ºi o autoevaluare,
realizatã prin înregistrarea unei
comunicãri în care subiectul sã fie
implicat, urmatã de o vizionare a
acesteia ºi  o dezbatere cu punctarea
elementelor slabe sau  tari.

Comunicarea, aºadar, nu este
altceva decât întâlnire de caractere,
care ajung la unitate prin dãruire
interpersonalã.

Prof. Religie Ortodoxã
Oana CHITICARU

Mai ales bãutura de vin nici sã
n-o miroase tinereþea, ca nu cumva prin
focul îndoit, nãscut din lucrarea patimii
dinlãuntru ºi din bãutura de vin, turnatã
din afarã, sã i se înfierbânte peste
mãsurã plãcerea trupului ºi sã alunge
de la sine plãcerea duhovniceascã a
durerii nãscutã din strãpungerile inimii
ºi sã aducã în ea întunecare ºi
împietrire. Ba, de dragul poftei
duhovniceºti, tinereþea nici la sãturarea
de apã sã nu se gândeascã. Cãci
puþinãtatea apei ajutã foarte mult la
sporirea cumpãtãrii.

(Marcu Ascetul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 395)

Precum pãmântul udat cu
mãsurã face sã rãsarã cu cel mai mare
spor sãmânþa curatã semãnatã în el, dar
înecat de multe ploi aduce numai spini
ºi mãrãcini, aºa ºi pãmântul inimii, de
vom folosi vinul cu mãsurã, va scoate

Când Iisus zice: «Cei ce se silesc
rãpesc Împãrãþia Cerurilor», vorbeºte
despre voia noastrã, vrând ca fiecare
dintre noi sã se sileascã potrivit cu
Botezul, ca sã nu se abatã spre rãu,
ci sã stãruiascã în bine. Desigur,
precum omul pãtimea de silã sub robia
Stãpâniilor (rele), Dumnezeu putea sã
ne slobozeascã ºi sã ne facã
neschimbãtori tot cu sila. Dar n-a fãcut
aºa, ci prin Botez ne-a scos cu sila
din robie, desfiinþând pãcatul prin
Cruce, ºi ne-a dat poruncile libertãþii,

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 preadoritul
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)

la ivealã, curate, seminþele ei fireºti, iar
pe cele semãnate de Duhul Sfânt în ea
le va face sã rãsarã foarte înfloritoare ºi
cu mult rod; dar de o vom scãlda în
multã bãuturã, va preface în spini ºi
mãrãcini toate gândurile ei.

(Diadoh al Foticeii, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 434)

dar a urma sau nu poruncilor a lãsat la
voia noastrã liberã.

(Marcu Ascetul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 349)
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ªedinþa Consiliului Local Slãnic Moldova în cadrul cãreia
s-a acordat titlul de Cetãþean de onoare lui Valeriu Filimon

Un oarecare bãieþel fusese internat
de urgenþã într-un spital. Dupã
examinãrile urgente fãcute, doctorul a
hotãrât urmãtorul lucru:

- Voi deschide inimioara ta...
Bãieþelul l-a întrerupt brusc:
- Înãuntru în inima mea Îl veþi gãsi

pe Hristos.
Chirurgul l-a privit într-un mod

ciudat, necrezându-l, ºi-a încreþit
sprâncenele sale ºi i-a spus:

- Voi deschide inimioara ta pentru
a constata cauzele ce þi-au provocat
boala.

- Da, dar când veþi deschide
inimioara mea, Îl veþi gãsi pe Hristos.

Doctorul a aruncat o privire stranie
cãtre pãrinþii copilului care stãteau
liniºtiþi alãturi de bãieþel ºi a continuat:

- Dupã ce voi constata cauzele, îþi
voi închide inimioara ºi pieptul tãu ºi voi
hotãrî ce va urma.

- Desigur, dar veþi gãsi pe Hristos
înãuntrul inimii mele. Sfânta Scripturã
spune cã Hristos locuieºte acolo
înãuntru. Toate imnele bisericeºti spun
cã Hristos locuieºte acolo, înãuntrul
inimii noastre. Dumneavoastrã Îl veþi
gãsi acolo, în inima mea.

Chirurgul cardiolog a izbucnit
atunci:

- Îþi voi spune ce voi gãsi mai exact
acolo în inima ta. Voi gãsi un muºchi
cardiac nepotrivit, o circulaþie redusã a
sângelui ºi niºte vase de sânge slãbite.
ªi atunci voi putea, dacã am
posibilitatea, sã te fac sãnãtos.

- ªi-L veþi gãsi, de asemenea, ºi pe
Hristos, Care se aflã acolo.

Doctorul a ieºit din salonul de
examinare deranjat de insistenþa
bãieþelului. Sãrãcuþul copil...

Dupã cum spusese, a procedat la o
intervenþie chirurgicalã. Cauzele bolii
erau considerabile, dupã cum prevãzuse
în rezultatul examinãrilor. Nu putea sã
facã nimic.

Când a terminat operaþia, s-a
aºezat la biroul sãu pentru a înregistra

„Am gãsit pe Hristos!” a strigat, plângând, chirurgul

traduceri din limba greacã de Elisei RONCEA

în agenda sa de operaþii notiþele cu
privire la intervenþie. La sfârºit a scris:
„Nici o ºansã de vindecare. Tratament:
analgetice ºi odihnã absolutã. Prognozã
(s-a oprit): moartea va surveni în puþin
timp...

A lãsat agenda ºi s-a ridicat... S-a
adresat apoi Hristosului copilului:

- De ce, a exclamat medicul, de ce
ai fãcut aceasta? L-ai trimis aici pe
pãmânt. L-ai trimis cu aceastã
problemã. L-ai condamnat sã moarã de
mic din cauza acestei probleme la inimã.
De ce? De ce?

Atunci înãuntrul lui a auzit o voce
care i-a rãspuns:

- Acest copil nu-ºi are menirea de
a trãi pe termen lung în turma voastrã.
Acest copil aparþine turmei Mele ºi aºa
va fi pentru totdeauna. Aici, în turma
Mea, nu existã nici o durere. Se va
liniºti atât de mult cum nu-ºi poate
imagina. Într-o oarecare zi pãrinþii lui îl
vor reîntâlni aici ºi vor cunoaºte pacea.
Turma mea va continua sã creascã.

Lacrimi curgeau în ochii chirurgului
cardiolog. Însã perceperile lui împotriva
lui Dumnezeu, pline de egoism,
reacþionau înãuntrul lui:

- Ai creat aceastã fãpturã, ai creat
aceastã inimã. Este condamnat fãrã
speranþã sã moarã în câteva luni... De
ce?

Vocea i-a rãspuns atunci:
- Copilul trebuie sã se întoarcã la

turma Mea pentru cã ºi-a sãvârºit
datoria sa pe acest pãmânt. Nu am
creat pe copilul acesta pentru a-l pierde,
ci pentru a regãsi o altã oaie pierdutã.

Doctorul a înþeles atunci cã acel
copil nu venise întâmplãtor în acel spital.
Venise pentru el. El însuºi primise o
învãþãturã creºtineascã. Din cauza
multor reuºite profesionale, sufletul lui
devenise ultima lui grijã.

A intrat aºadar în salon ºi s-a aºezat
pe patul copilului, având de partea
cealaltã pe pãrinþii aceluia.

Bãieþelul s-a trezit ºi a murmurat:
- Aþi deschis inimioara mea?
- Da! a rãspuns cu bucurie

doctorul.
- ªi ce aþi gãsit înãuntru? a întrebat

micuþul.
- L-am gãsit pe Hristos! a rãspuns

chirurgul, plângând ca un mic copil.
Bãieþelul ºi doctorul au devenit de

atunci cei mai buni prieteni!

Anul trecut, imediat dupã ce s-a
realizat canonizarea ºi punerea în rândul
Sfinþilor a Cuviosului Porfirie Kapso-
kalivitul, s-a sãvârºit Sfânta Liturghie
lângã înfricoºãtoarea Golgotã, în Sfânta
Bisericã a Învierii din Ierusalim.

Erau prezenþi închinãtori din Grecia.
În acel grup de pelerini era ºi o
demonizatã din Attika, care stãtea
liniºtitã, în rugãciune.

La cuvintele: „Ale Tale dintru ale
Tale...” o apucã criza. Începu sã facã
spume la gurã! Urlã... ºi la cuvintele „Mai
ales pe Preasfânta Curatã...” începu sã
þipe... sã râdã drãceºte... ºi sã spunã:

Ah, ne va arde ºi Porfirie acuma...!
„Ah,... uite la ei, la toþi! Nu ne ajungea
micuþul, episcopul Nectarie Kefalas (dupã
numele din lume – Anastasie Kefalas,
n.trad.) din Eghina... ne-a fost adãugat
acuma ºi acesta, Porfirie din Omonia,
din Policlinica din Atena... sã ne ardã ºi
acesta acuma! Ah, vai de noi, ah...ah...!”

(Aceasta s-a întâmplat în Ierusalim,
o sãptãmânã dupã ce se sãvârºise
canonizarea Sfântului Porfirie cel Nou).

Mãrturia Arhimandritului
Ignatios Kazakos, stareþ

al Sfintei Mãnãstiri a (Câmpului)
Pãstorilor, de lângã Ierusalim
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La Schitul „Sfântul Cuvios Eftimie
cel Mare“ din Târgu-Ocna am avut
bucuria sã gãzduim a doua ediþie a
concursului „Toacã ºi ie moldo-
veneascã“. Unul din membrii juriului,
pãrintele Petru Roncea, a publicat pe mai
multe canale de ºtiri acest eveniment pe
care-l redãm ºi noi aici: «Pe orizontul
Cireºoaiei, la întretãierea dintre Istorie
ºi actualitate, s-a semnat, de ziua
Martirilor Brâncoveni, 16 august 2016,
actul de renaºtere în Protoieria Oneºti a
iei ºi a toacei ca mijloace de dãinuire a
Neamului ºi a Bisericii în contem-
poraneitate. Organizat într-un mod
festiv, cu binecuvântarea Înalt-
preasfinþitului Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului ºi Bacãului, ºi sub îndru-
marea Protoieriei Oneºti, prin pãrintele
protopop Ioan Bârgãoanu, a Parohiei
„Schimbarea la Faþã” Poieni, prin
pãrintele paroh Cristian Mazilu, ºi a
Schitului „Sfântul Cuvios Eftimie cel
Mare”, Poieni, Târgu-Ocna, prin
pãrintele stareþ protosinghel Claudiu
Constantin Panþiru, momentul inaugural
ce se doreºte a deveni tradiþie peste
vremi a debutat cu Sfânta Liturghie
oficiatã de un sobor de preoþi sub protia
pãrintelui protopop Ioan Bârgãoanu, în
biserica din lemn a Schitului „Sfântul
Eftimie cel Mare”, gazda evenimentului.
Prin costumele populare cu care erau
îmbrãcaþi tinerii prezenþi ºi nu numai s-a

Concursul „Toacã ºi ie moldoveneascã” la Schitul
„Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare” din Târgu-Ocna

dorit a reînvia duhul strãmoºilor al cãror
fii ºi-au dat viaþa pe aceste meleaguri în
prima conflagraþie mondialã. În umbra
stindardului românesc, adunarea litur-
gicã la vremea pomenirii eroilor ºi a
tuturor celor adormiþi pãrea cã uneºte
trecutul ºi prezentul în nãdejdea unui viitor
plin de speranþa reînvierii unui neam
prea oropsit de apãsarea vremilor. Dupã
Sfânta Liturghie a urmat concursul
propriu-zis „Toacã ºi ie moldoveneascã”,

participanþii fiind împãrþiþi în trei grupe
de vârstã: 8-11 ani (7 participanþi), 12-
14 ani (7 participanþi) ºi 15-18 ani (9
participanþi). Menþionãm ºi îndrumãtorii
care au pregãtit participanþii pentru
acest eveniment: preot Adrian Bugeac,
preot Mazilu Cristian, preot Vartolomei
Lucian, preot Gliga Marian, prof. Vãsâi
Benone ºi prof. Lazãr Maria. Într-o
atmosferã de animaþie specificã unui
concurs, juriul constituit a deliberat
acordarea diplomelor ºi a darurilor
pentru toþi participanþii. Prezenþa unor
tineri din afara spaþiului geografic al
Protoieriei Oneºti, respectiv din Bacãu
ºi din Iaºi, ne-a dat speranþa cã la ediþiile
urmãtoare numãrul participanþilor va
creºte ºi Schitul „Sfântul Cuvios Eftimie
cel Mare” din Târgu-Ocna va putea
deveni o atracþie ºi un loc special pentru
evenimente cultural-spirituale în viitor.»

Agapa cuvenitã pentru participanþii
la acest eveniment de exepþie n-a fost
mai prejos ºi a fost oferitã cu dãrnicie
de gazde. Fie ca tradiþia frumoasã a
poporului ºi a Bisericii noastre sã reînvie
în generaþiile care ne stau înainte, cu
ajutorul lui Dumnezeu.

Protosinghel Claudiu Constantin
PANÞIRU
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Referindu-se la primele pagini ale
Scripturii, unde stã scris cã Fãcãtorul
a pus luminãtori pe bolta cereascã
„pentru a fi semne”, Sf. Nicolae
Velimirovici ne spune cã toate
neajunsurile pe care oamenii le
experimenteazã în viaþa de zi cu zi sunt
„semnale pentru oamenii lui Dumnezeu,
semne ale bunãvoinþei sau mâniei
dumnezeieºti, îndemnuri sau prorocii.”
În acest sens, exemplele sunt
nenumãrate. Iosua al lui Navi,
prefigurare a Fiului lui Dumnezeu, se
roagã, iar Domnul Cel Preaînalt opreºte
mersul Soarelui ºi al Lunii. (Iosua Navi
10, 13), semn cã Stãpânul cerului îl
ascultã pe cel drept. Bãtrânul proroc
Samuel îi mustrã pe evrei atunci când
aceºtia cautã sã-ºi aleagã conducãtor,
un împãrat ºi nu un judecãtor.
Pedeapsa divinã nu întârzie, cãci
Dumnezeu a dat tunete ºi ploaie în ziua
aceea, iar poporul s-a temut foarte. (I
Împãraþi 12, 18) Tunetele ca semne ale
mâniei dumnezeieºti s-au arãtat ºi în

  Icoana Cuv. Parascheva

Slujba Aghiezmei lângã fântâna
de pe Dealul Podei

De ce s-a închis cerul sau despre
citirea duhovniceascã a semnelor

vremea unui rãzboi între
israeliteni ºi filisteni. În cazul
acesta, mânia lui Dumnezeu
a fost asupra Filistenilor: „A
tunat Domnul cu glas mare în
ziua aceea peste cei de alt
neam ºi s-au împrãºtiat ºi s-au
înfrânt înaintea lui Israel.” (I
Împãraþi 7, 10) Potopul cel de
obºte din vremea lui Noe a fost
semn al mâniei dumnezeieºti
asupra neamului omenesc din
pricina fãrãdelegii obºteºti,
pentru cã „fiecare cugetã în
inima sa cu deadinsul la
viclenii în toate zilele” (Facere
6, 5) Când potopul s-a sfârºit,
Dumnezeu i-a zis Dreptului
Noe cã a pus curcubeul în nori
ca semn cã nu va mai trimite
potop peste toatã lumea.
„Curcubeul meu îl pun în nori,
ºi va fi semn de legãmânt între
Mine ºi pãmânt”. (Facere 9,
13) La fel ºi seceta din
timpul prorocului Ilie
este rezultatul apos-
taziei ºi al nelegiu-
irilor regelui Ahav.
Cerul s-a închis ºi n-a

cãzut ploaie timp de trei ani ºi
ºase luni iar oamenii semã-
nând grâu secerau spini. Prin
toate acestea, Dumnezeu le
grãieºte oamenilor ceea ce El
gândeºte, dupã cum Însuºi
spune cã numele-I este ,,Domnul
oºtirilor” ºi „Cel ce vesteºte
oamenilor.” (Amos 4, 7)

În Legea harului, atunci
când l-au întreba ucenicii pe
Hristos care este semnul celei
de A Doua Veniri ºi al sfârºitului
veacului, Acesta le-a înºirat
numeroase semne ce vor
scoate la ivealã gândurile
rãtãcite ºi simþãmintele
grosolane ale oamenilor. (Matei
24, 3) Precum înainte de potop
toate cugetele omeneºti erau
îndreptate spre rãu, aºa va fi ºi
înainte de sfârºitul lumii. Apoi
foametea, molima, cutremurele
vor fi într-o mãsurã nemaîn-

tâlnitã, ºi în toatã lumea. (Matei 24, 21)
Mai înainte de aceasta însã, când Fiul
lui Dumnezeu a fost rãstignit, natura
întreagã a participat la acest eveniment:
„întuneric s-a fãcut peste tot pãmântul…,
soarele s-a întunecat, iar catapeteasma
templului s-a sfâºiat pe mijloc.” (Luca
23, 44-45), dar mai ales atunci când
Mântuitorul a înviat din morþi, biruind
porþile cel întunecoase ale iadului.

Cât de mult Îl mai cautã astãzi pe
Dumnezeu omul aflat în greutãþi sau, altfel
spus, poate tehnologia modernã sã
înlocuiascã ruga cãtre ceruri a bãtrânilor
ºi copiilor aflaþi în diferite primejdii? Pentru
a rãspunde potrivit la o astfel de întrebare,
este necesarã acea sensibilitate
duhovniceascã pe care þi-o poate da doar
credinþa curatã în puterea dumnezeiascã.
Conºtient de aceasta, un grup de enoriaºi
ai parohiei Sf. Gheorghe, din cartierul
Tiseºti, a socotit nimerit sã cearã ajutorul
lui Dumnezeu în zilele de foc ale
mijlocului de august din acest

„
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an, printr-o procesiune ce s-a
desfãºurat pe traseul dintre

bisericã ºi dealul Podei. Alãturi am avut
unul din odoarele cele mai de preþ ale
comunitãþii noastre mici, anume icoana
Sf. Cuv. Maicii noastre Parascheva, în care
Preamilostiva este înfãþiºatã în haine
monahale.

Toþi credincioºii s-au rugat cu râvnã
pentru ploi liniºtite, urmând rugãciunii
fierbinþi a Sf. Ilie: „Mãrturisim cã pentru
aceasta s-a închis cerul ºi pãmântul s-a
fãcut ca arama, fiindcã s-au închis inimile
noastre în faþa milei ºi iubirii adevãrate
faþã de aproapele nostru, fiindcã s-a uscat
în noi gândul cel bun iar inima noastrã s-a
întinat de poftele fãrãdelegii.” Iar fiecare
cerere a fost acompaniatã de bine-
cunoscutul refren, atât de familiar
moldovenilor, „Bucurã-te Paraschevo,
mult folositoare!”. Strigãtul insistent al
credincioºilor este unul profetic, ce poartã
mesajul ºi îndemnul, în acelaºi timp, de
a da naturii înconjurãtoare un sens
mântuitor ºi de a nu o urâþi prin viaþa
întinatã ºi fãrãdelegi, ci a o face bunã,
aºa cum a fost dintru început. Orice
procesiune este ºi un pelerinaj misionar
spre locurile sfinte sau care au nevoie de
sfinþire, acolo unde omul se poziþioneazã
în relaþia personalã cu Dumnezeu.
Fântâna, lângã care se fac îndeobºte
rugãciunile pentru ploaie, este izvorul vieþii
ºi loc al prezenþei lui Hristos, Cel care dã
viaþã lumii întregi. Cãutând apa, element
indispensabil traiului, omul însetat Îl cautã
pe Dumnezeu-Cuvântul, Cel prin Care
descoperã sensul existenþei Sale. Astfel,
prin gustarea ºi stropirea cu apã sfinþitã
devenim „fii ºi moºtenitori ai Împãrãþiei
Sale”, chemaþi sã fim lumina lumii ºi
sarea pãmântului.

Cine are ochi de vãzut, sã vadã!

Preot Dr. Daniel NICHITA

„De bucate numai atât sã ne
slujim, cât sã trãim, nu ca sã

ne facem robi pornirilor poftei.
Primirea hranei cu mãsurã
ºi cu socotealã dã trupului

sãnãtatea, nu îi ia sfinþenia.
Regula înfrânãrii ºi canonul

aºezat de Pãrinþi acesta este:
Cel ce se împãrtãºeºte de vreo
hranã sã se depãrteze de ea
pânã mai are încã poftã ºi sã

nu aºtepte sã se sature.“
(Casian Romanul, Filocalia I, Ed.

Harisma, Bucureºti, 1993, p. 133-134).

Cu binecuvântarea IPS Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului, ºi
prin grija protoiereului de Oneºti, pãrintele
Ioan Bârgãoanu, icoana fãcãtoare de
minuni a Maicii Domnului de la
Mânãstirea Giurgeni a poposit în biserica
din parohia Viiºoara, marþi, 2 august 2016.
Însoþitã de pãrinþii ieromonahi Nicolae ºi
Ciprian, Maica Domnului a fost
întâmpinatã ca o Mireasã nenuntitã de
dragostea credincioºilor Viiºoarei care,
în sunetul profund al clopotelor, cu florile
recunoºtinþei în mâini au vibrat ºi lãcrimat
de bucuria venirii Preacuratei sã ne
viziteze ºi sã ne binecuvânteze biserica
ºi familia duhovniceascã a parohiei.
Supranumitã: Maica Domnului cu trei
ochi ºi cu douã guri þinând pe braþe pe
Pruncul cel cu trei urechi – toate aceste
reprezentãri peste fire fãcând-o unicã în

O paginã de istorie a Viiºoarei:
MAICA DOMNULUI

DE LA MÂNÃSTIREA GIURGENI
A VIZITAT PAROHIA

lumea ortodoxã – icoana a fost aºezatã
sã troneze în mijlocul bisericii, aºa precum
deasupra Altarului ea strãjuieºte, fiind mai
presus decât el. Soborul de preoþi
prezenþi: pãrinþii Claudiu Panþiru, Cristian
Mazilu, Vasile Panþâru, Petru Roncea ºi
Samuel Pricaz au citit Acatistul Maicii
Domnului Grabnic Ascultãtoarea la care
au adãugat rugãciuni stãruitoare pentru
vremea de neplouare ºi pentru
binecuvântarea cu împlinire a cererilor
credincioºilor. În aceeaºi atmosferã
vibrantã a fost ºi despãrþirea când, în
sunetul grav ºi cald al clopotelor, Maica
Domnului a plecat sã poposeascã ºi-n alte
biserici unde poporul lui Dumnezeu sta
în aºteptarea primirii ei.

Fie ca aceastã paginã unicã în istoria
Viiºoarei ºi cea dintâi de acest fel, dupã
mãrturia celor mai în vârstã, sã reprezinte
un semn al iertãrii ºi al împãcãrii lui
Dumnezeu cu noi.

Preasfântã Nãscãtoare de Dumne-
zeu, mântuieºte-ne pe noi! Ceea ce eºti
rugãtoare fierbinte ºi zid nesurpat, izvorul
milei ºi lumii scãpare, cu dinadinsul
strigãm cãtre þie, Nãscãtoare de
Dumnezeu, Stãpânã: Vino degrab ºi ne
izbãveºte pe noi din nevoi, ceea ce
singurã eºti grabnicã folositoare!

Preot Petru RONCEA
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Cu binecuvântarea Înaltpreas-
finþitului Pãrinte Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului ºi Bacãului, în perioada 01-
04 august 2016 s-a desfãºurat, la
parohia Sfântul Ioan, Târgu-Ocna,
proiectul ªcoalã de varã „Adoles-
cenþii ºi calea spre sfinþenie”.

Iniþiatorii ºi organizatorii pro-
iectului, profesorii
Vãsâi Benone ºi
Laura împreunã cu
preotul paroh Postel-
nicu Mihail-Sorin, au
încercat sã convingã
adolescenþii sã se
întoarcã la adevã-
ratele valori ºi sã se
implice direct în
schimbãrile pe care ºi
le doresc în vieþile lor,
renunþând la depen-
denþa de internet ºi de
gadgeturi. Pe par-
cursul celor patru zile,
s-au realizat cu elevii
prezenþi diferite ac-
tivitãþi: rugãciuni,
ateliere de creaþie,
concursuri de culturã
generalã, dezbateri

ªcoalã de varã „Adolescenþii ºi calea spre sfinþenie”

pe diferite teme, vizionãri de film,
întreceri sportive ºi jocuri de dezvoltare
personalã. Între cei 60 de tineri prezenþi
la activitãþile din proiect, au fost invitaþi
ºi 12 elevi internaþi în Centrul de
Reeducare Târgu-Ocna care ºi-au
prezentat pe scurt poveºtile de viaþã.
În ultima zi a proiectului, participanþii

s-au împãrtãºit
cu  Trupul ºi Sângele
Domnului apoi au
discutat cu repre-
zentanþii Poliþiei Sta-
þiunii Târgu-Ocna
care, în cadrul unei
campanii de preve-
nire a delicvenþei
juvenile, le-au oferit
pliante cu caracter
educativ-preventiv.
La sfârºitul zilei, toþi
participanþii au fost
recompensaþi cu
diplome ºi dulciuri
pentru efortul lor.
Mulþumim cadrelor
didactice de la ªcoa-
la Gimnazialã nr 7,
colaboratorilor noºtri:
Colegiul Naþional

Costache Negri, Centrul de Reeducare
Târgu-Ocna, Protoieria Oneºti ºi
voluntarilor care s-au implicat în buna
desfãºurare a acestor activitãþi.

Profesor Religie Ortodoxã
Vãsâi Benone Paul
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frescã în Sfânta Sofia - Istanbul

Sfânta Sofia ºi Istanbulul - vedere parþialã

Cu binecuvân-
tarea Înaltpreas-
finþitului Pãrinte
Ioachim, Arhiepis-
copul Romanului ºi
Bacãului, ºi în cola-
borare cu Primãria
staþiunii Târgu-Ocna,
preoþii parohi Dan
Miloiu (M.Caºin) ºi
Petricã Cautiº (Bor-
zeºti), profesorii de
religie ortodoxã Beno-
ne ºi Laura Vãsâi
împreunã cu preotul
Sorin Postelnicu de la
parohia Sf. Ioan Târ-
gu-Ocna au iniþiat ºi
organizat o excursie,
pe data de 9 august
2016, pentru tinerii din
staþiunea Târgu-Ocna,
rãsplãtindu-i pentru
implicarea în activi-
tãþile ªcolii de varã.

Primul popas s-a fãcut la ctitoria
voievodului Gheorghe ªtefan de la parohia
Sfinþii Mihail ºi Gavriil-Mãnãstirea Caºin-
Bacãu unde, prin dragostea pãrintelui
Dan Miloiu, am vizitat lãcaºul de cult ºi
ne-am rugat la icoana Preasfintei
Nãscãtoare de Dumnezeu „Pantanassa“,

Excursie a tinerilor la Mânãstirea Caºin ºi Borzeºti

apoi am putut observa ruinele palatului ºi
beciurile domneºti. Ni s-a prezentat un
scurt istoric al bisericii, apoi am urcat în
muzeul de obiecte tradiþionale ºi de cult
amenajat în turnul clopotniþei. În
continuare am pornit pe drumurile de
munte poposind la pãstrãvãria
„Înþãrcãtoarea“ ºi apoi în rezervaþia

naturalã de la Buciaº unde am fost
impresionaþi de frumuseþea peisajelor ºi
de liniºtea din jurul nostru. Am vãzut apoi
Monumentul Eroilor din Mãnãstirea
Caºin. Prin grija pãrintelui Petricã Cautiº,
am vizitat Muzeul de carte bisericeascã
ºi obiecte de cult de la Borzeºti. Ultimul
popas l-am fãcut la biserica „Adormirea

Maicii Domnului“ din
Borzeºti, ctitoria voie-
vodului ªtefan cel
Mare ºi Sfânt. Aici,
lângã tulpina vechiului
stejar, am retrãit
copilãria domnitorului
ºi am mulþumit Maicii
Domnului pentru a-
ceastã zi binecuvân-
tatã. A fost o expe-
rienþã extraordinarã
pentru toþi participanþii
ºi de aceea mulþumim
tuturor persoanelor
care au fãcut posibilã
aceastã iniþiativã a
noastrã.

Profesor Religie
Ortodoxã

Vãsâi Benone
Paul
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Ce am fãcut în aceastã varã
(urmare din p. 1)
perioada urmãtoare se vor efectua ºi
lucrãri de ridicare la cota drumului a
cãminelor de canalizare existente pe
acest tronson ºi de efectuare a legãturii
strãzii Gãlean cu strãzile adiacente.
Suntem încrezãtori în forþa de muncã
ºi seriozitatea constructorului care s-a
angajat sã încheie toate lucrãrile
prevãzute în proiect pentru aceastã
stradã pânã la sfârºitul acestui an.

Au început ºi se executã conform
graficului lucrãrile din proiectul de
„Modernizare 4 strãzi în oraºul Tg.
Ocna: str. Viiºoara, str. Cãpitan Buºilã,

str. Daniela Caurea ºi str. Tãbãcari“.
Pe strada Viiºoara s-au efectuat
lucrãrile de infrastructurã, s-a turnat pe
tronsonul cuprins între str. Gãlean ºi str.
Cãrãmidãriei stratul de binder ºi cel de
uzurã, iar pe tronsonul de la str.
Cãrãmidãriei pânã la limita admi-
nistrativã dintre oraºul nostru ºi
comuna Tg. Trotuº s-a aºternut stratul
de binder. Pe aceastã stradã au fost
bordurate trotuarele ºi urmeazã
amenajarea acestora. De asemenea, s-au
realizat lucrãrile de bordurare a
trotuarelor, de reparaþii, aºternere
geocompozit ºi binder pe str. Cãpitan
Buºilã de la intersecþia cu str. Mihai
Eminescu pânã la Casa Borisov. În
funcþie de disponibilitatea construc-
torului, lucrãrile ar trebui continuate ºi
pe celelate strãzi din proiect, plata
acestora urmând a fi efectuatã în trim.

IV al acestui an sau în anul 2017.  Plata
lucrãrilor ce se executã în cadrul
acestui  obiectiv de investiþii se
efectueazã cu fonduri provenite de la
Guvernul României.

Staþia de epurare edificatã în
cadrul proiectului „Extinderea ºi
reabilitarea infrastructurii de apã ºi
apã uzatã în judeþul Bacãu,
aglomerarea Tg. Ocna“ se aflã în
stadiul final de execuþie, însã punerea
acesteia în funcþiune este condiþionatã
de realizarea reþelei de canalizare  pe
toate strãzile incluse în proiect. Aceste
lucrãri au fost sistate temporar pentru

obþinerea unor avize de cãtre
beneficiar (Compania Regionalã de
Apã Bacãu). de la Drumurile
Naþionale pentru str. Costache Negri
ºi bulevardul  Republicii, dar, din
informaþiile pe care le deþinem, în
cursul lunii octombrie lucrãrile se vor
relua. Continuarea ºi definitivarea
lucrãrilor la reþele va conduce la
punerea în funcþiune a staþiei noi de
epurare a apelor uzate ºi, bineînþeles,
dezafectarea staþiei existente. Vor fi
realizate ºi staþiile de pompare
neexecutate la podul CFR din zona
Salina - Biserica Domneascã, precum
ºi racordurile la proprietãþi pe strãzile
unde urmeazã a se amplasa reþele noi.
Avem încredere cã cei care sunt
implicaþi în aceastã investiþie –
proiectant, beneficiar, constructor – au
aceeaºi dorinþã pe care o avem ºi noi

ºi anume aceea de a finaliza lucrãrile
rãmase în cel mai scurt timp.

Am continuat acþiunea de
întreþinere ºi reparare a strãzilor
balastate prin împrãºtiere de balast,
precum ºi curãþirea ºanþurilor
adiacente. A fost realizatã curãþirea
ºanþurilor laterale pe drumul ce duce
la Mãnãstirea Mãgura ºi lucrãri de
igienizare a pârâului Vâlcica.

Spaþiile verzi, arborii ºi arbuºtii din
oraº precum ºi din Parcul Mãgura au
fost udate ºi întreþinute corespunzãtor
ca de altfel ºi locurile de joacã pentru
copii. Pietonalul de pe str. Victoriei a
fost completat cu flori ºi prezintã acum
un loc de promenadã ideal ºi
reconfortant pentru turiºtii care
poposesc în oraº, dar ºi pentru localnici.
Iluminatul public de pe aceastã stradã
conferã zonei un aspect de autenticã
staþiune turisticã!

Suntem încã în etapa de achiziþie
de lucrãri aferente proiectului
„Reabilitare strãzi: str. Salinei, str.
Pârâul Vâlcica, str. Poet Ion Gramadã,
str. Avram Iancu, str. ªtefan
Constantinescu, str. Vasile Alescandri,
str. Gura Slãnic (parþial), str. Coasta
Mãgurii“ în lungime totalã de 3.050 ml,
datoritã, în principal, modificãrii
legislaþiei în domeniul achiziþiilor
publice. Considerãm cã, respectând
termenele impuse de legislaþia în
vigoare, pânã la sfârºitul anului vom
semna contractul de lucrãri, iar anul
viitor vom trece la realizarea lucrãrilor
proiectate, aºa încât un numãr cât mai
mare de cetãþeni sã se poatã bucura
de strãzi asfaltate ºi de un confort
sporit.

Ne-am preocupat ca în toate
ºcolile din oraº sã se efectueze, în
perioada vacanþei de varã, lucrãri de
reparaþii ºi igienizare, iar consecinþa
acestui efort îl reprezintã faptul cã
toate instituþiile de învãþãmânt de pe
raza noastrã de competenþã au primit
avizele ºi autorizaþiile necesare
începerii unui nou an ºcolar. Aceste
lucruri au fost posibile ºi
datoritã implicãrii directorilor ºi
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cadrelor didactice de la toate
ciclurile de învãþãmânt:

grãdiniþe, ºcoli generale, Liceul
tehnologic, Colegiul Costache Negri,
cãrora le mulþumim pentru activitatea
depusã, iar copiilor ºi elevilor care în
data de 12 septembrie au început un
an nou ºcolar le dorim succese ºi cât
mai frumoase rezultate în pregãtirea
lor. În acelaºi context, vã informãm cã

înainte de începerea anului ºcolar au
fost definitivate  lucrãrile de demolare
a centralei termice din curtea ªcolii nr.
1, imobil ce era proprietatea Consiliului
Judeþean Bacãu. Cheltuielile pentru
aceste lucrãri au fost suportate de
Consiliul Judeþean, iar spaþiul ocupat de
aceastã centralã a fost eliberat de
moluz ºi a fost redat  ca loc de joacã
pentru copii, mãrind curtea ºcolii.

La începutul lunii august, a avut loc
în clãdirea Centrului Naþional de
Informare ºi Promovare Turisticã din
Parcul Mãgura o dezbatere publicã
privind oportunitatea ºi necesitatea
accesãrii de cãtre oraºul nostru a unor
fonduri europene cu scopul de întocmire
documentaþie pentru un nou proiect ºi
anume „Valorificare turisticã ºi
modernizare infrastructurã în staþiunea
balneoclimaticã Tg. Ocna“. La
eveniment au participat agenþi
economici care desfãºoarã activitãþi în
domeniul turistic din oraºul nostru ºi din
Slãnic Moldova. Un asemenea proiect
constituie o bunã bazã pentru
diversificarea serviciilor turistice oferite

turiºtilor, dar ºi pentru demararea altora,
prin proiect intenþionându-se reabilitarea
unor strãzi care duc spre obiective
turistice, reabilitarea iluminatului  public,
piste de biciclete etc.

Am avut în atenþie ºi în acest an ºi
am organizat ample manifestãri în cadrul
„Zilelor  oraºului – 2016“, acþiuni
desfãºurate în perioada 13-15 august
2016 în mai multe locaþii din oraº. În Sala

de Consiliu din Primãria Tg. Ocna am
organizat întâlnirea cu „Fiii oraºului“ la
care au fost prezenþi 21 de „fii“
împreunã cu membri ai familiilor ºi care
au depanat amintiri despre anii petrecuþi
în oraºul nostru precum ºi despre ceea
ce fac în prezent, lãsându-ºi semnãtura
ºi impresiile în „Cartea de onoare a
oraºului“.

În dupã-amiaza zilei de 13 august,
la biserica Precista, un sobor de preoþi
sub îndrumarea pãrintelui protopop
Ioan Bârgãoanu a binecuvântat ºi a
înãlþat rugãciuni pentru cuplurile care
au aniversat 50 de ani de la cãsãtorie.
Din partea autoritãþii publice locale,
Primarul oraºului, domnul ªtefan
ªilochi, a felicitat cele 25 de cupluri
sãrbãtorite, le-a oferit flori ºi „mici
atenþii“, iar din partea bisericii, pãrintele
paroh Valentin Cojocaru le-a oferit
acestora câte o icoanã care sã le
cãlãuzeascã paºii în anii pe care îi vor
mai petrece împreunã.

Seara a fost încheiatã cu activitãþi
artistice desfãºurate pe scena special
amenajatã din Parcul Mãgura.

Ziua urmãtoare a început cu o
vizitã a delegaþiilor oficiale din
Moldova ºi Ucraina, invitate la „Zilele
oraºului – 2016“, în spaþiul turistic
amenajat în Mina Salina, delegaþii
care în dupã-amiaza aceleaºi zile au
fost prezentate publicului pe scena
din Parcul Mãgura. Dupã prezentarea
salutului acestor delegaþii, au fost
premiate societãþile comerciale care
desfãºoarã activitãþi în domeniul
prelucrãrii lemnului, precum ºi o
societate care a dat în folosinþã în
acest an un complex hotelier,
îmbogãþind zestrea turisticã a
oraºului.  De asemenea, au fost
premiate douã persoane care se
ocupã de administrarea unor site-uri
de promovare turisticã a oraºului Tg.
Ocna. Pe scenã au urcat, rând pe
rând, talente locale, dar ºi grupuri ºi
formaþii artistice din Moldova ºi
Ucraina, care au þinut sã ne arate cât
de frumoase sunt muzica, obiceiurile,
tradiþiile, costumele populare ºi cât de
mult se aseamãnã acestea cu ale
poporului român! Seara s-a încheiat
cu un spectacol susþinut de artiºti,
trupe ºi formaþii de diverse genuri
muzicale, invitate de autoritatea
publicã localã ºi, apoi, un frumos foc
de artificii.

Ziua de luni, 15 august, a început
cu o vizitã a delegaþiilor invitate la
Mãnãstirea de pe Muntele Mãgura ºi
în staþiunea Slãnic Moldova. În Parcul
Mãgura a fost organizat, sub
coordonarea domnului viceprimar
Neculai Drãgãnuþã, un concurs de ºah
la care au participat 30 de jucãtori cu
vârste cuprinse între 4 ºi 78 de ani, 5
dintre aceºtia fiind premiaþi cu câte un
set de ºah, cupe ºi diplome. Pe scenã
au evoluat, pânã târziu în noapte, trupe,
formaþii ºi artiºti, rãspunzând gusturilor
celor care au ales sã ne fie alãturi în
aceste zile de sãrbãtoare. Edilii oraºului
mulþumesc tuturor celor ce s-au
implicat în desfãºurarea acestor
evenimente, mulþumesc invitaþilor care
ne-au onorat cu prezenþa, precum ºi
cetãþenilor care au participat ºi au
contribuit la desfãºurarea în condiþii de
siguranþã ºi civilizaþie a
evenimentelor.
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Târgu-Ocna - vedere panoramicã

Oraºul nostru a fost
inclus în rândul localitãþilor

din judeþul Bacãu în care, pe data de
26 august 2016, s-au organizat acþiuni
dedicate împlinirii a 100 de ani de la
începerea Primului Rãzboi Mondial.
În acest context, au fost organizate
la Monumentul Eroilor de la Poieni
acþiuni de comemorare a eroilor
cãzuþi în marile bãtãlii purtate pe
aceste locuri. Un detaºament al
Garnizoanei Bacãu a prezentat
onorul personalitãþilor prezente, s-a

oficiat un Te-deum în memoria celor
omagiaþi, dupã care elevi de la ºcolile
din oraºul nostru au depus flori ºi
candele la mormintele celor care îºi
duc somnul de veci în cimitirul din
incinta acestui monument.

A devenit o tradiþie ca festivitatea
de absolvire a cursurilor ªcolii
Naþionale de pregãtire a Agenþilor de
Penitenciare Tg. Ocna  sã se
desfãºoare în piaþeta din faþa primãriei,
eveniment care, în acest an, a avut
loc în data de 30 august. La aceste
festivitãþi a participat Ministrul Justiþiei
din România – Doamna Raluca Prunã,
Directorul General al Administraþiei
Naþionale a Penitenciarelor – Comisar
de Penitenciare Marius Vulpe, cadre
din conducerea acestui minister,
comandanþi de penitenciare din þarã,
cadre didactice ºi elevi, precum ºi
reprezentanþi din partea instituþiilor
penitenciare din Chiºinãu, repre-
zentanþi ai Academiei pentru servicii

corecþionale norvegiene, reprezentanþi
ai conducerii judeþului Bacãu, primari
ºi alþi invitaþi din zonã. O gardã de
onoare a prezentat onorul, a fost
intonat Imnul de stat ºi s-a oficiat un
Te-deum, dupã care cei 231 de
absolvenþi din România ºi cei 13
absolvenþi din Moldova ai ªcolii
Naþionale de pregãtire a Agenþilor de
Penitenciare – Promoþia 2015- 2016
„Carol 1 – 150“ – au depus jurãmântul
de credinþã. Dupã rostirea alocu-
þiunilor de cãtre oficialitãþi, absolvenþii

au defilat în faþa celor prezenþi pe
ritmurile fanfarei Garnizoanei Bacãu,
fiind aplaudaþi de cei prezenþi, rude,
prieteni cetãþeni ai oraºului ºi turiºti
aflaþi în staþiune la odihnã ºi tratament.

Suntem siguri cã mai avem încã
multe de fãcut! Cu ajutorul Consiliului
Local, fãrã aprobarea cãruia
proiectele noastre nu ar putea deveni
realitãþi, cu ajutorul dumneavoastrã
care ne aduceþi la cunoºtinþã
problemele cu care vã confruntaþi,
conducerea oraºului, domnul primar
ªtefan ªilochi, domnul administrator
public Cristian Ciubotaru, domnul
viceprimar Neculai Drãgãnuþã ºi
domnul consilier personal Marcel
David vã asigurã cã vor face în
continuare tot ce trebuie pentru ca
oraºul ºi cetãþenii sãi sã aibã un trai
mai bun. Rãmânem în continuare
deschiºi ºi vã aºteptãm ori de câte ori
aveþi ceva de spus pentru binele
oraºului!

Semnificaþia dumnezeiascã
a Sfintei Cruci

În Taina Crucii, altarul este legat
inseparabil de jertfã, iar cinstirea adusã
altarului Crucii duce la cinstirea darului
suprem, Fiul lui Dumnezeu, Care S-a
jertfit pe acest altar instituit de Însuºi
Dumnezeu.

Persoanele Sfintei Treimi sunt o
unitate ºi din pespectiva legãturii cu
Sfânta Cruce, deoarece Tatãl este
temelia fundamentalã a Crucii, Fiul este
jertfa, iar Duhul Sfânt este Porumbelul
pãcii ºi puterea Învierii care rãmân
mereu peste Fiul.

Tot o unitate vie este cea a
contrastelor: umilirea lui Hristos ºi
preamãrirea Sa se fac prin ºi pe Cruce,
El primind, ºi la propriu, ºi la figurat, cu
braþele deschise tot ce hotãrãºte Tatãl,
în iconomia mântuirii, dar ºi rugãciunile
oamenilor. Astfel Dumnezeu L-a fãcut
Domn ºi Hristos pe Fiul Sãu, Care S-a
smerit ca sã dovedeascã omenitatea
Sa, dar S-a înãlþat, dupã ce prin umilinþa
ºi moartea pe cruce a învins pãcatul ºi
întunericul, demonstrând ºi dumneze-
irea Sa  prin aceastã virtute divinã ºi
cale a slavei.

În plus trebuie amintit faptul cã prin
Hristos se sfinþeºte crucea, deoarece
El este rãstignit fãrã de pãcat, iar
sfinþenia Lui absolutã, dumnezeiascã,
face din cruce, în loc de instrument de
umilire, torturã ºi execuþie, un
instrument de înãlþare, luminã ºi viaþã.

Se cuvine sã amintim ceea ce a
zis Sf. Ap. Pavel: „Cuvântul crucii,pentru
cei pieritori, este nebunie, dar pentru
noi, cei ce ne mântuim, este puterea
lui Dumnezeu“.

Aºadar, Mântuitorul nostru Hristos
ne-a lãsat crucea drept simbol ºi putere
de iubire, credinþã, nãdejde, rãbdare,
bunãtate, bucurie ºi biruinþã asupra
rãului, din puterea Celui ce a biruit prin
ea pãcatul ºi moartea.

De aceea, cinstind Sfânta Cruce,
creºtinul adevãrat îºi pãstreazã drumul
vieþii demn, curat ºi bineplãcut lui
Dumnezeu, în tot ceea ce gândeºte,
zice ºi face, þinând cont ºi de
semnificaþiile ºi rolul ei în de-a lungul
existenþei lui pãmânteºti.

(urmare din p. 4))

Semnificaþiile
Sfintei Cruci...
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Eram copil când bunicul meu a
scos din sertar un ceas vechi ºi mi l-a
pus în mânã. A început sã îmi
povesteascã despre ceasurile ruseºti,
despre cât de bine funcþionau ºi cât de
apreciate au fost timp de generaþii. Mi-a
spus cã þin în palmã dovada palpabilã a
ceea ce îmi povestea, ceasul lui din
tinereþe, care de 40 de ani funcþiona fãrã
odihnã. Fãrã, probabil, sã o ºtie, alãturi
de ceasul vechi ºi de scurta povestioarã
bunicul mi-a mai dãruit douã lucruri: o
cãrare ºi, mai important, dorinþa de a o
urma. Urmând aceastã cãrare am ajuns
mai aproape de fascinanta lume a
ceasurilor mecanice. Pe aceastã cale,
am aflat cum ceasul mecanic este o
frumoasã punere în practicã a forþei
elastice. Inima ceasului mecanic este
un arc fin care, odatã cu rotirea
coroniþei, este încordat. Forþa elasticã
obþinutã prin revenirea arcului la starea
iniþialã este în mod ingenios preluatã
de mici rotiþe ºi folositã pentru a
imprima acelora miºcarea precisã ce
mãsoarã timpul. Astfel, un ceas
mecanic va funcþiona zeci de ani
necesitând doar o simplã rotire a
coroniþei. Am aflat apoi cum ceasurile,
evoluând, nu mai necesitau sã fie
încordate o datã pe zi, ci la douã sau
chiar trei zile. În minunatele meca-
nisme, piesele minuscule erau
aºezate în lagãre din rubin care, fiind
o piatrã foarte durã, salva aceste
piese de la deteriorarea datoratã
frecãrii. Am fost plãcut surprins sã
aflu cã mai târziu a fost inventat
ceasul automatic. Acesta utiliza o
greutate sub formã de semilunã care
fiind liberã sã se miºte sub acþiunea
gravitaþiei sau a miºcãrilor braþului
folosea aceste forþe pentru a încorda
arcul ºi a anima mecanismul. În
schimbul neobositului efort de a
indica timpul pentru întregi decenii,
aceste ceasuri automatice cereau
doar rãsplata umilã de a fi purtate.
Ingeniozitatea umanã a scos la
luminã ceasuri care indicau fazele
lunii sau viteza cu care se miºcã
diferite obiecte în raport cu purtãtorul
lor, ceasuri care aveau calendar sau

cronometru, ceasuri ce la ore fixe
acþionau ciocãnele minuscule care,
lovind, interpretau diferite melodii
celebre. Tehnica modernã a fãcut
posibilã înlocuirea sticlei de ceas cu un
cristal de safir, aproape imposibil de
zgâriat. Pe scurt, ceasurile mecanice
au depãºit stadiul de obiecte utile ºi
au câºtigat statutul de opere de artã.

Dar ca majoritatea cãrãrilor, ºi
cãrarea istoriei ceasurilor a trebuit sã se
bifurce. Aceasta s-a întâmplat în
momentul descoperirii mecanismului cu
cristal de cuarþ. Principiul sãu de
funcþionare se bazeazã pe proprietatea
cuarþului de a vibra cu 32.768 de oscilaþii
pe secundã. Mecanismul, alimentat de
o baterie, numãrã 32.768 de oscilaþii ºi
secundarul parcurge o diviziune. Acest
mecanism a ajuns sã aibã costuri de
producþie atât de mici încât ceasurile cu
baterie au acaparat întregul mapamond.
Dupã o vreme, majoritatea oamenilor au
ºi uitat de unde au plecat ceasurile ºi
unde au ajuns. Acest pas în evoluþia
ceasurilor nu a fost, evident, un pas înainte
ºi, ceea ce este mai trist, nu a fost nici
mãcar un pas pe loc. Pentru cei ce
preferã sã spunã lucrurilor pe nume, a
fost un pas înapoi. În clipa în care oamenii
au asociat conceptul de ceas cu cel de
mecanism cu baterie, el ºi-a pierdut orice

asociere cu acela de operã de artã.
Recent, ducând un ceas mecanic la
ceasornicar, acesta mi-a dat în câteva
vorbe cea mai completã explicaþie a
acestui fenomen: „Domnule, ãsta e ceas.
Cele de azi doar aratã ora!” Din pãcate,
generaþiile tinere sunt cele mai
dezinformate cu privire la istoria
ceasurilor. Nu o datã mi s-a adresat
întrebarea „Cum e posibil ca ceasul tãu
sã nu aibã o baterie?” În urma explicaþiilor,
de cele mai multe ori, am obþinut o umbrã
de admiraþie, dar pãrerea finalã a fost cã
tot ceasul „normal” e de preferat.

Citind pânã aici, mulþi se vor fi
întrebat cine mi-a dat mie dreptul de a
judeca alegerile oamenilor în materie de
ceasuri fãrã a lua în calcul venitul
fiecãruia sau scopul pentru care îºi
cumpãrã un ceas? Rãspunsul meu va
fi urmãtorul: nu judec oamenii care fac
o alegere, ci pe cei dezinformaþi. Existã
o diferenþã notabilã între omul care este
conºtient de existenþa ambelor tipuri de
ceasuri, dar face o alegere bazându-se
pe venitul sãu sau un scop anume ºi
cel care cumpãrã un ceas cu baterie
convins fiind cã e singura opþiune. Unii
oameni ar putea gândi cã a conºtientiza
diferenþa dintre un ceas mecanic ºi unul
cu baterie nu ar schimba nimic, dar
aceºtia greºesc. Din problema

ceasurilor se poate crea un
ºablon care ar putea fi aplicat în
mai multe domenii. Societatea nu
a uitat doar adevãrata valoare a
unui ceas. A uitat, de asemenea,
valoarea unei cãrþi sau a unui
tablou. Precum mi-a fost mie
înmânatã, las sã zboare mai
departe, spre alte mâini întinse,
conºtiinþa cã indiferent de
alegerile pe care fiecare,
îndreptãþit fiind, le va face, o
ecranizare nu va putea niciodatã
sã înlocuiascã o carte, o litografie
nu va fi niciodatã un tablou,  iar
jucãriile pe care toatã lumea le
poartã astãzi pe încheieturã nu
vor fi niciodatã ceasuri.

Vasile ILIE
Slãnic Moldova, 2016

N-am privit...
N-am privit la crinii câmpului de varã

ce nu torc, Iisuse, nici nu-ºi torc veºminte,
ca vãzând fiinþa cum le-o-mbraci Tu iarã

sã-nþeleg dojana ºi sã iau aminte.

N-am privit la corbii care n-au grânare
unde cu-ngrijire sã-ºi adune hrana,

ca vãzând, Iisuse, cum le dai mâncare
ºi luând aminte, sã-nþeleg dojana...

N-am privit, Iisuse, ca sã iau aminte
ºi-azi sub grea dojanã inima-mi tânjeºte...

- poate fi mâncare, pot avea veºminte
vieþii mele, Doamne, altceva-i lipseºte.

Traian DORZ
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Monumentul Eroilor
de la Poieni

Un bãiat, ca de vreo zece ani,
dorea sã vadã pe regele þãrii. S-a dus la
palatul regal ºi a vrut sã intre, dar
soldatul de la poartã l-a oprit,
întrebându-l:

– Ce-i cu tine? Ce doreºti? Pe cine
cauþi?

– Vreau sã vãd pe Majestatea Sa,
Regele!

– Nu se poate, pleacã de aici!
Bãiatul însã nu voia sã plece. A

început sã plângã ºi sã strige sã-l lase
în palat. Din întâmplare, o fereastrã de
la sala tronului era deschisã ºi regele,
stând dupã perdeaua geamului, a vãzut
ºi a auzit tot ce se petrecea la poartã.
A trimis pe un om de serviciu sã aducã
pe bãiat înãuntru. În faþa regelui, inima
i-a fost cuprinsã de o bucurie aºa de
mare, cã nu se mai sãtura privindu-l, ºi
cu glas tremurãtor a zis:

– Maiestate, am dorit mult sã vã
vãd ºi sunt fericit cã mi s-a împlinit
dorinþa. Vã mulþumesc. Regele a râs cu
bunãtate, l-a sãrutat pe frunte ºi i-a dat
câþiva bani de aur.

Aceastã micã întâmplare ne aduce
aminte de fapte foarte mari ºi foarte
însemnate care s-au petrecut în ziua
Învierii Domnului. Maria Magdalena s-a
dus la mormânt ºi, vãzându-l gol, stãtea
acolo ºi plângea, dorind din toatã inima
sã-L vadã pe Domnul. Domnul i S-a
arãtat ºi ea s-a bucurat foarte mult ºi a
devenit prima vestitoare a Învierii (Ioan
20, 1-18). În aceeaºi zi a Învierii, Luca
ºi Cleopa, doi din ucenicii Domnului,
mergeau spre Emaus, fiind cu totul
preocupaþi de Domnul Iisus ºi doreau
cu tot dinadinsul sã ºtie ce s-a petrecut

cu El la mormânt. Atunci Domnul, sub
înfãþiºarea unui drumeþ oarecare, s-a
alãturat de ei pe cale. Fiind spre searã,
la rugãmintea lor de a rãmânea cu ei, a
intrat în casã ºi, înainte de a sta cu ei
la masã, li s-a fãcut cunoscut când a
binecuvântat pâinea ºi le-a dat-o lor
spre mâncare (Luca 24, 13-30).

Dacã noi am dori din toatã inima
sã-L vedem pe Domnul, ni s-ar împlini
dorinþa. Desigur cã nu-L vom vedea în
acelaºi fel cum L-au vãzut Maria
Magdalena, Luca ºi Cleopa ºi toþi ceilalþi
Apostoli cãrora li S-a arãtat în toatã
slava Învierii Sale. De o astfel de vedere
ne vom învrednici ºi noi, dar numai în
viaþa viitoare, dupã cum spune ºi Sfântul
Apostol Pavel: „Acum vedem ca prin
oglindã, în ghiciturã, atunci, însã, faþã
cãtre faþã” (I Corinteni 13, 12).

În vremelnica noastrã viaþã
pãmânteascã Îl vom vedea numai prin
credinþã, Îl vom simþi prezent în faþa
noastrã ºi în sufletul nostru prin dragostea
noastrã ºi prin împlinirea Sfintelor Sale
învãþãturi. Ochii minþii noastre se vor
deschide întru vederea ºi înþelegerea Lui
în Taina Sfintei Împãrtãºanii, dacã ne vom
apropia de Sfântul Potir cu toatã credinþa
ºi dupã o înlãcrimatã pocãinþã în Taina
Sfintei Mãrturisiri; precum L-au vãzut ºi
L-au cunoscut Luca ºi Cleopa, la
frângerea pâinii.

Domnul este viu, El poate fi cu noi,
El vrea sã fie cu noi, El vrea sã ni Se
descopere, numai dacã noi dorim ºi
vrem din tot sufletul nostru. Bucuria
noastrã la cunoaºterea ºi prezenþa
Domnului Iisus va fi mult mai mare decât
bucuria ce a avut acel bãiat când l-a

vãzut pe regele þãrii sale, fiindcã Domnul
Iisus este mai mare decât regii acestui
pãmânt; este Regele tuturor regilor.
Darurile pe care Domnul le dã tuturor
celor care-L cunosc, Îl simt ºi-L iubesc
din toatã inima lor sunt nesfârºit de mari;
nu suferã comparaþie cu cei câþiva bani
de aur ce i-a primit acel bãiat din mâna
regelui. Sunt daruri cereºti, daruri
spirituale cu valoare nepieritoare care
ne ajutã aºa de mult ºi în mod atât de
sigur la desãvârºirea noastrã moralã, la
dobândirea împãrãþiei cerurilor.

Sã cântãrim bine toate acestea, în
lumina strãlucitoare a Sfintei Învieri, ºi
sã lãsãm liber avântul sufletului nostru
întru cãutarea ºi descoperirea lui
Hristos cel Înviat din morþi.

„Binecuvânteazã, Doamne,
pe copiii, profesorii,
învãþãtorii, pãrinþii

ºi credincioºii noºtri,
lumineazã-i ca sã înveþe

cele bineplãcute Þie
ºi întãreºte-i în credinþã
ca sã te mãrturiseascã
printr-o vieþuire curatã.

Lãsaþi copiii sã vinã la Mine
ºi nu-i opriþi!» Amin!“

† Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului ºi Bacãului

Pr. Dr. Dumitru I. BODALE,
Trãiri în Hristos, Colecþia

Teologicã „Cuvântul Vieþii”,
1985, Detroit, Michigan.


