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ªi în acest nu-
mãr al revistei, aºa
cum v-am obiºnuit,
vã informãm despre
cele mai importante activitãþi pe care autoritatea publicã
localã le-a desfãºurat în aceastã varã în folosul ºi spre binele
cetãþenilor oraºului nostru.

Vara a început cu o lunã ploioasã, luna iulie, care a pãrut
mai degrabã a o lunã de primãvarã autenticã. A plouat mult

O varã cu multe
activitãþi

1) Vino la referendum!
În Europa, unele þãri au schimbat

definiþia cãsãtoriei aºa cum a fost
rânduitã de Dumnezeu ºi au legalizat
cãsãtoriile între persoanele de acelaºi
sex. Pentru a apãra Taina Nunþii ºi
aºezãmântul curat al familiei, aºa cum
le-au apãrat ºi practicat pãrinþii, bunicii
ºi strãmoºii noºtri creºtini, în România

Strigarea
Sodomei

în actualitate

Ieromonah Vasile NICA
(continuare în p. 6)

În An Centenar trebuie amintit
faptul cã la 1 decembrie 1918 se
îndeplineºte o dorinþã de veacuri –
unitatea neamului românesc – care a
fost posibilã pe jertfa a peste 880.000
de soldaþi români morþi în luptele din
Primul Rãzboi Mondial ºi a mai mult
de 275.000 de civili cãzuþi din cauza
luptelor care au fost date pe crestele
Carpaþilor, la Nãmoloasa, Turtucaia,
Mãrãºti, Mãrãºeºti, Oituz, amintind

Preoþi de armatã
în Primul Rãzboi

Mondial

În Epistola cãtre Galateni, în fragmentul din Apostol
citit în Duminica de dupã Înãlþarea Sfintei Cruci, Sfântul
Pavel spune: „M-am rãstignit împreunã cu Hristos; ºi nu eu
mai trãiesc, ci Hristos trãieºte în mine.” (Gal. 2, 20). Iar în
Evanghelia zilei stã scris: „Oricine voieºte sã vinã dupã
Mine sã se lepede de sine, sã-ºi ia crucea ºi sã-Mi urmeze

SFÂNTUL IOAN
ROMÂNUL

ªI ROBIA LA
HOMOSEXUALI
O neliniºte bunã tulburã de ceva

vreme sufletul neamului românesc  ºi
nu numai. Suntem în tumultul unui
uragan despre care auzeam cã bântuie
doar coastele oceanelor, dar
iatã-l privind cu ochi hulpavi
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ºi peste teritorii oarecum virgine, terra misiones
pentru refugiaþii din þinuturile Mãrii Moarte scãldate

în pucioasã oarecând de vizitatorii lui Avraam. Aceste
amãnunte le gãsim în Pentateuh, în chiar prima din cele
cinci cãrþi ale lui Moise, omul cãruia Dumnezeu i-a dictat
regulile sfinte ale familiei, între altele.

Neliniºtea cea bunã pomenitã la început stã tocmai în
neînþelegerea îndrãznelii unora de a pune Legiuitorul de pe
Sinai la încercare, ca odinioarã poporul ales înfruntând
Legea ºi trezindu-se deodatã încolãciþi de ºerpii pustiului.
Sufletul creºtin al neamului nostru simte în aer miasmã
strãinã, ceva ce nu-i aparþine ºi nu i se potriveºte nicidecum.
În multe feluri s-a încercat în istorie pângãrirea sufletului
creºtin, dar poate cã robia cu care-l ameninþã imigranþii
Sodomei l-a îngrijorat cel mai mult. Un exemplu din Sinaxar
este deosebit de limpede pentru a înþelege de ce aceastã
neliniºte bunã pare cã ne-a strâns înlãuntrul Bisericii,
închizând uºa, ca oarecând Lot, sã nu pãtrundã în ea
urmaºii vecinilor nepotului lui Avraam.

iatã, ostaºul cel nebiruit al lui Hristos, Sfântul nou
Mucenic Ioan Valahul (Românul), sãrbãtorit la 12 mai, a
trãit pe vremea binecredinciosului domn Matei Basarab.
Urmaºul acestuia la tron, Mihnea al III-lea, nemaiputând
plãti birurile grele cerute de stãpânirea turceascã, a plãnuit
sã scape þara sa de sub ocupaþia strãinã. Mahomed al IV-lea
a trimis atunci asupra lui oaste mare de turci ºi tãtari care
au pustiit þara ºi, la plecare, au luat robi pe cei pe care i-au
prins. Printre robi se afla ºi acest tânãr care strãlucea
printre cei tineri cu frumuseþea chipului, cu virtutea trupului
ºi cu înþelepciunea minþii, mãrind neîncetat pe Dumnezeu
în dreapta credinþã. Luminând ca un soare în primãvarã, la
doar 15 ani pe care-i avea, „ºi-a vãdit podoaba cea dinãuntru
a sufletului, prin frumuseþea cea dinafarã a chipului, pildã
fãcându-se pe sine iubitorilor de neprihãnire. ªi, însetat
fiind dupã frumuseþea cea fãrã de asemãnare a îngerilor, a
lepãdat dulceþile trupului ºi dezmierdãrile cele femeieºti,
cu bucurie sãvârºind calea muceniciei“ (stihirã a Utreniei).

Frumuseþea lui feciorelnicã atrãgea privirile tuturor încât,
pe drumul cãtre Þarigrad unde era dus cu ceilalþi, un oºtean
turc mai bogat l-a cumpãrat, având gând spurcat sã-l
sileascã spre pãcatul blestemat al sodomiei (pãcatul
homosexualitãþii). Aspect mârºav al desfrâului, împreunarea
sexualã, nefireascã, între doi bãrbaþi, acest pãcat împotriva
firii, care este o patimã strigãtoare la cer, a grãbit
degradarea Sodomei ºi a atras focul mâniei dumnezeieºti
asupra ei. Tânãrul Ioan s-a împotrivit însã turcului cu
scârbire, ca un diamant nesfãrâmat, ºi, în învãlmãºeala
luptei cu spurcatul agarean, l-a rãpus ºi a încercat sã fugã.
„Uºile cereºti privindu-le cu mintea, înþelepte, ai fugit de
uºile pãcatului, care îþi erau deschise, Ioane!... Celui ce te
silea pe tine spre spurcata faptã a Sodomei nu te-ai plecat,
neprihãnitule tânãr...“, îi glãsuieºte Cântarea a 7-a a
Canonului.

A fost repede prins de ceilalþi turci ºi dat pe mâinile
femeii turcului ucis. Aceasta l-a dat judecãtorului care,
dupã ce a aflat din gura Sfântului adevãrul mãrturisit fãrã
ocolire, i l-a predat spre a dispune de el dupã voia ei.
„Adu-þi aminte de mine neîncetat, Preasfântã Stãpânã, ºi
nu mã lãsa sã pier în gâtlejul balaurului celui de foc“,

(continuare în p. 15)

Sufletele care nu sunt þinute în frâu de raþiune ºi
nu sunt cârmuite de minte, ca sã sugrume, sã
stãpâneascã ºi sã cârmuiascã patimile lor, adicã:
întristarea ºi plãcerea, se pierd ca dobitoacele
cele necuvântãtoare, raþiunea fiind târâtã de
patimi ca vizitiul biruit de cai (Sf. Antonie cel Mare,
Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 40).
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(urmare din p. 1)

Mie.” (Mc. 8, 34) Legãtura dintre cele
douã texte liturgice o face tot Sf. Ap.
Pavel care, dupã ce spune „M-am
rãstignit împreunã cu Hristos”, adaugã
„ºi nu eu mai trãiesc, ci Hristos trãieºte
în mine. ªi viaþa de acum, în trup, o
trãiesc în credinþa în Fiul lui Dumnezeu,
Care m-a iubit ºi S-a dat pe Sine însuºi
pentru mine.” (Gal. 2, 20).

Înþelegem de aici cã cel care vrea
(nu este obligat) sã Îi urmeze lui
Hristos, trebuie sã se lepede de sine ºi
sã Îl lase pe Domnul sã vieze în el.
Acesta este elementul esenþial al vieþii:
a-L lãsa pe Hristos sã locuiascã în noi
ºi nici o altã persoanã sã nu se
confunde cu persoana Sa. Cum facem
aceasta? Imitând ceea ce face El, adicã
iubind! Aceasta este cea mai mare
poruncã datã de Hristos oamenilor, iar
de împlinirea ei depinde întâlnirea ºi
reintegrarea noastrã în iubirea lui
Dumnezeu. Teoforii sunt fãclierii Legii
care au schimbat la faþã lumea ºi care
ºi acum, în acest veac întunecat, pot
aduce luminã pentru a aprinde inima
omului recent de dorul întâlnirii cu
Dumnezeu.

 
O condiþie: lepãdarea de

sinele egoist
Dumnezeu a creat lumea din iubire

(In. 3, 6), dar omul, deºi are conºtiinþa
prezenþei lui Dumnezeu în creaþiei, nu
a rãspuns acestei iubiri, înstrãinându-se
într-o cãutare eºuatã ºi rãmânând
prizonierul unei iubiri de sine
autosuficiente. Aceastã rãtãcire a
omului îmbrãcat în haine de piele, cum
îl numeºte teologul Panayotis Nellas, a
declanºat împlinirea vremii, a timpului
în care Dumnezeu coboarã în creaþie
pe treptele Crucii pentru a-i arãta
omului cã drumul întâlnirii cu El trece 
prin asumarea suferinþei ºi mergerea
pe urmele paºilor Rãstignitului a Cãrui
povarã reprezintã vina neascultãrii
tuturor descendenþilor din Adam. Fiul
lui Dumnezeu ªi-a arãtat iubirea pe
cruce, în suferinþã, deschizându-ªi

braþele þintuite pe lemn într-o
îmbrãþiºare pãrinteascã iertãtoare.
Acest altar de suferinþã trebuie cinstit
cu evlavie ºi recunoºtinþã, cãci prin el
se manifestã plenar iubirea lui
Dumnezeu pentru oameni. Iubirea
rãstignitã pe Cruce este o imagine de
neconceput, care depãºeºte orice
raþiune, dar din aceastã tainã izvorãºte
tot harul.

De aceea, în aceastã duminicã, ce
urmeazã sãrbãtorii Înãlþãrii Sfintei
Cruci, în care ni se vorbeºte despre
lepãdarea de sinele egoist ºi asumarea
crucii personale, trebuie sã înþelegem
cã fiecare om care iubeºte asemeni lui
Hristos, trebuie sã fie capabil sã Îi
urmeze Lui. Iisus a spus: Mã iubeºte
cel care Îmi urmeazã.  Cu alte cuvinte:
dacã cineva vrea sã Îmi urmeze, dacã
cineva vrea sã Îmi declare dragostea
sa, dacã cineva pretinde a fi unul dintre
prietenii Mei, atunci el trebuie sã Mã
imite. ªi aceastã cale este uneori o
coborâre abruptã, contrar sfaturilor
izvorâte din raþiunea omeneascã, o
sondare profundã în adâncul de fiinþã
acolo unde se aºazã umbra faptelor
necurate ºi izvorãsc gândurile care
tulburã vieþuirea în Duhul lui
Dumnezeu, o îndurare a nedreptãþilor,
o asumare a unor  suferinþe sau
vinovãþii strãine.

Când Iisus îl cerceteazã pe om,
El coboarã, Se întrupeazã ºi devine egal
cu el. Hristos coboarã între oameni ºi
ajunge pânã la Cruce. Coboarã în
mormânt ºi în iad. Sã Îi urmezi calea
înseamnã nu doar sã Îl însoþeºti spre
Înviere, ci ºi în patimã ºi moarte. El
însuºi ne spune aceasta prin Sfântul
Apostol Pavel, care zice: „Cãci vouã
vi s-a dãruit, pentru Hristos, nu numai
sã credeþi în El, ci sã ºi pãtimiþi pentru
El” (Flp 1, 29). Gândul la moarte sau a
fi mort pentru lume, a te înstrãina de
lumescul lumii ºi de ceea ce te
circumscrie strict în orizontul duhului
hedonist ºi umanist al consumãrii
existenþei proprii în acest veac sunt tot
atâtea moduri de aþi asuma crucea.

ªi acceptarea suferinþei ne face
sã completãm la rândul nostru ceea ce
lipseºte ca dovadã trupului Sãu, care
este Biserica (cf. Col 1, 24: „Acum mã
bucur de suferinþele mele pentru voi ºi
împlinesc, în trupul meu, lipsurile
necazurilor lui Hristos, pentru trupul Lui,
adicã Biserica”). În fapt, urmarea lui
Hristos înseamnã sã devenim,
asemenea  Lui, un bob de grâu care
este forþat sã moarã ca sã poatã rodi.
Sã Îi urmezi lui Hristos înseamnã sã te
dãruieºti ca mai apoi sã te regãseºti
într-un astfel de parodox, care este,
totuºi, o evidenþã. Înseamnã sã te uiþi
pe tine ºi sã te dãruieºti în totalitate
celorlalþi. Aceasta înseamnã a-L imita
pe Hristos.

Toate aceastea se înscriu în sfera
verbului (a iubi), care a transfigurat faþa
lumii dupã chipul creatorului sãu, iar a
iubi hristic înseamnã sã trãieºti veºnic
în Hristos, sã-L accepþi pe Hristos
înlãuntrul tãu ºi sã-L laºi sã vorbeascã
prin cuvintele tale, sã-i miluiascã pe
neputincioºi prin mâinile tale, sã
împlineascã viaþa celorlalþi prin
osteneala propriei tale vieþi pe care ai
închinat-o lui Dumnezeu.

 
„Rãstignirea” pentru

aproapele
Lucrarea duhovniceascã a omului

angajat pe calea asumãrii îndumnezeirii
se împlineºte prin cruce, necazuri,
neputinþe ºi suferinþe. Comuniunea
omului cu Dumnezeu se funda-
menteazã de altfel pe altarul crucii, de
aceea Sfântul Chiril al Alexandriei
spune: „Dacã Hristos n-ar fi murit
pentru noi, noi nu ne-am fi mântuit”.
În felul acesta, cuvintele care spun cã
„mai mare dragoste decât aceasta
nimeni nu are, ca sufletul lui sã ºi-l punã
pentru prietenii sãi” ( In 15,13) prind
viaþã ºi sens tocmai raportându-se la
jertfa crucii lui Hristos, care uneºte ºi
vindecã-mântuieºte.

Purtarea crucii personale
ºi „rãstignirea” pentru aproa-
pele sunt forma actualizatã a
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supliciului Golgotei ca împlinire
asumatã a urmãrii Lui, ce ne

unesc hristic în taina iubirii jertfelnice
care este raþiunea de a fi a omului cel
nou restaurat dupã chipul ºi asemãnarea
Creatorului Sãu. Murind pãcatului ºi
omului cel vechi, prin renunþarea
asumatã la formele de stimulare a sinelui
egoist, nu facem altceva decât sã ne
purtãm crucea cotidianã în duhul lui
Hristos, parcurgând sinuosul drum de
la robia autonomismului individual, la
libertatea iubirii împãrtãºite. Numai în
aceste condiþii crucea vieþii noastre este
o jertfã bineplãcutã oferitã lui
Dumnezeu, iar fãrã speranþa învierii,
viaþa umanã eºueazã în însingurare, în
înstrãinare, acolo unde perspectiva
morþii este vãzutã ca neant sau trecere
în nefiinþã. Acesta este rezultatul
evaluãrii unilaterale a teologiei patimilor
ºi morþii lui Dumnezeu care au alimentat
concepþii strãine de adevãratul duh
patristic ºi scripturistic, ajungându-se la
concluzia filosoficã dezolantã a „morþii
lui Dumnezeu” de tip nietzschean ºi care
conduce la angoasã ºi vid existenþial.
Întotdeauna Ortodoxia a evaluat
patimile crucii din perspectiva învierii
lui Hristos, umplând de speranþã ºi curaj
viaþa mucenicilor, adevãraþii ostaºi ai lui
Hristos, a pãrinþilor neptici ºi a altor
cuvioºi ºi drepþi în lupta lor cu duhul
veacului.

Dincolo de disperare, solitudine,
angoasã, tristeþe, purtãtorii ºi adoratorii
crucii (crucicolae) simt pe Hristos -
Biruitorul morþii ºi personificarea
speranþei Care spune cã moartea este,
pentru prietenii Sãi, un somn din care
cei adormiþi se vor ridica pentru a se
împãrtãºi din iubirea veºnicã a
veºnicului Dumnezeu. Sângele lui
Hristos vãrsat pe cruce este cel pe
care îl primim euharistic ºi care
exprimã starea de continuã jertfire a
Mielului ºi prin care devenim
consangvini cu Hristos, fraþi întru El ºi
fii ai Tatãlui ceresc. Aceastã bãuturã
misticã ne animã, ne dinamizeazã ºi ne
încurajeazã în asumarea crucii
personale, bine ºtiind cã aºa cum spune
Sfântul Ioan Hrisostom ea este
„medicamentul nemuririi” ce ne

vindecã rana morþii provocatã de
pãcat.

 
Omul contemporan ºi

înstrãinarea de Dumnezeu
Doar asumându-ne crucea

personalã demonstrãm fiinþarea noastrã
întru libertate, în raport cu Dumnezeu
ºi cu lumea. Aºa cum Hristos ªi-a
asumat crucea, fãcându-Se ascultãtor
pânã la moarte, omul îºi împlineºte
libertatea opþiunii tocmai prin asumarea
suferinþelor ºi chiar a morþii. Reþetele
de viaþã moderne vorbesc despre
nutriþie echilibratã proteic, despre tehnici
de înfrumuseþare corporalã ºi de
menþinere a ei, despre crearea unui
spaþiu artificial ambiental care sã
genereze energii fortificatoare pentru
psihicul uman (Feng Shui) în încercarea
de abolire a suferinþei, însã, intenþionat
sau nu, prin acestea se distrage atenþia
creºtinului modern de la ceea ce ar
trebui sã constituie preocuparea
fundamentalã a sa ºi anume raportarea
la Dumnezeu. Aceste preocupãri
moderne sunt fructul unui antropo-
centrism hedonistic ce vizeazã
fabricarea unui surogat edenic.

Pentru omul modern este de
neînþeles cum asumarea crucii ar putea
deschide perspectiva libertãþii fiinþei
precum ºi a vindecãrii neajunsurilor
maladive ale ei. Cu cât înstrãinarea faþã
de ceea ce ar trebui sã reprezinte ”omul
cel nou” este cronicizatã, cu atât leacul
care are puterea tãmãduirii este mai
amar. Dacã euharistia este ”doctoria
nemuririi” ce are puterea de a ne
încorpora în Hristos Cel veºnic, crucea
este „leacul ºi calea spre sãnãtatea
fiinþei”, aºa cum mãrturiseºte N.
Velimirovici. Pentru cei ce s-au
abandonat lumescului ºi sunt indiferenþi
la darul Crucii, înstrãinarea de
Dumnezeu e o a doua fire ce se
constituie drept cadrul natural al unei
existenþe hibride în care sinele ºi lumea
sunt sinteza nefericitã a acestei opþiuni.
Astfel, omul contemporan refuzã
paradigma oferitã de Adam cel Nou,
erijându-se în „omul de tip nou” ce este
conºtient cã nu trebuie sã-ºi refuze
împlinirea nevoilor naturale – ca singurã

cale ce îi poate asigura confortul psiho-
somatic, dincolo de orice suferinþã ºi
încordare existenþialã. Pentru o astfel
de tipologie umanã, chemarea
incomodã a crucii nu mai reprezintã o
paradigmã socialã, ci opþiunea specific
religioasã a unei anumite categorii ce
stã sub semnul aceluiaºi crez.

Sfântul Ioan Hrisostom spune cã
cei ce se unesc cu Dumnezeu ºi sunt
un duh cu El sunt înstrãinaþi de lume,
deºi trãiesc în mijlocul ei. De aceea „nu
trebuie sã fim lumeºti în lume”,
deoarece cei încorporaþi în Hristos
pregustã darurile tainei Împãrãþiei încã
din lumea aceasta, fiind angajaþi în
pelerinajul transfigurãrii taborice ºi
trãind într-o continuã stare de rãstignire
faþã de lumescul propriei fiinþe. Tot în
teologia hrisostomianã, acest pelerinaj
spre îndumnezeire este o constantã
cotidianã a rãstignitului, o stare
existenþialã jertfelnicã de continuu
dinamism sinergic ºi e imaginea unui
triptic ascetic ce include lepãdarea de
sine, asumarea crucii ºi urmarea lui
Hristos.

Pentru o înþelegere corectã a
lepãdãrii de sine ca angajare asceticã
în perspectiva comuniunii cu Hristos,
Sfântul Ioan spune cã înstrãinarea faþã
de propriul sine înseamnã „sã n-ai nimic
comun cu tine însuþi, ci sã te dai
primejdiilor, ca ºi cum n-ai suferi tu
acestea, ci altul”, iar aceastã atitudine
asceticã nu trebuie sã fie un impuls de
moment care sã dureze cât aroganþa
unui gând efemer ocazionatã de
mustrarea pasagerã a cugetului, ci este
necesar sã fie o stare de continuã
„junghiere”, a fiinþei întregi în toate
modurile ei de manifestare.

 
Participarea

la Taina Crucii
În Epistola cãtre Galateni (6,14),

Apostolul Pavel subliniazã ambivalenþa
rãstignirii omului faþã de lume ºi a lumii
faþã de om, pãtrunzând în intimitatea
tainei crucii spirituale. Astfel, dacã
rãstignirea lumii faþã de monah se
reduce la claustrarea între
zidurile unei mãnãstiri, în
schimb rãstignirea omului faþã
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de lume are implicaþii
duhovniceºti mult mai
profunde, ca lucrare lãuntricã

de rãstignire a poftei pãcãtoase ºi a
patimii ce lucreazã în inimã, faþã de
tentaþia lumescului. Rãstignirea omului
faþã de lume se împlineºte atunci când
coboarã în sine pentru a analiza
introspectiv dispoziþiile inimii sale ºi
este dezrãdãcinatã de aici împãtimirea
faþã de faptele înstrãinãrii de
Dumnezeu pentru ca apoi sã urmeze
calea ascendentã a unirii gândului
curãþit, ca jertfã, cu Dumnezeu pe
care-L contemplã.

Analizând cuvintele apostolului
Pavel referitoare la înþelesul
duhovnicesc al rãstignirii, Sfântul
Teofan Zãvorâtul spune: „Când veþi
pãrãsi toate faptele pãtimaºe, se poate
spune cã lumea s-a rãstignit pentru voi,
iar când veþi stinge înseºi patimile, se
va putea spune cã ºi voi v-aþi rãstignit
faþã de lume”. Mãsura suferinþei
izvorâte din asumarea propriei cruci e
direct proporþionalã cu starea
pãcãtoasã a propriei fiinþe, iar purtarea
ei devine cu atât mai uºoarã, cu cât
urmarea lui Hristos este mai intensã ºi
mai constantã. Când omul refuzã
rãstignirea faþã de lume ºi pãrãseºte
calea cãtre Hristos, pãcatul zideºte în
lãuntrul sãu propriul suflet, ca icoanã a
rãului ce înrobeºte fiinþa unei lumi din
care Dumnezeu este exclus. Urmarea
lui Hristos e tocmai lepãdarea sinelui
egoist ºi înlocuirea cu omul cel din
lãuntru, ascuns în adâncul insondabil al
inimii, hrãnit de harul lui Hristos în
smerenia ascultãrii crucificate faþã de
El. Doar astfel Hristos ia chip în noi,
hristificând mintea ºi inima noastrã,
vindecându-le de omenescul teluric ºi
moartea spiritualã. Astfel, în actul
asumãrii rãstignirii noastre e prezentã
puterea lui Hristos Care ne uºureazã
suferinþa pentru cã este prezent
înlãuntrul fiinþei noastre (cf. Gal 2, 20)
într-o continuã stare de jertfã în care
suntem ºi noi asimilaþi prin participare.

Gândul la aceastã prezenþã aduce
mângâiere ºi estompeazã neplãcerile
provocate de necazurile proprii, dând
în acelaºi timp sens supravieþuirii

noastre în umbra Crucii Lui. Urmarea
lui Hristos este „o continuã
dezrãdãcinare a iubirii de sine ºi
ascultare necondiþionatã de voia lui
Dumnezeu”, cum mãrturiseºte Ioannis
Romanidis, ca o continuã participare
la Taina Crucii ce are puterea
transfigurãrii totale a iubirii în fiinþa
umanã din orientarea sa egocentristã,
în deschidere altruistã. Taina Crucii
însoþeºte sinergic fiinþa umanã în
parcurgerea treptelor devenirii sale
conducând-o prin curãþire, luminare ºi
îndumnezeire, înlocuind centrismul
iubirii de sine prin deschiderea spre
hristocentrismul iubirii crucificate,
filantropice, dinamizând puterile psiho-
somatice ale omului spre adevãrata
sursã a vieþii spirituale ce izvorãºte din
mormântul gol al lui Hristos. Angoasa
morþii iminente e înlocuitã de bucuria
vederii lui Hristos înviat Ce a biruit
moartea prin patima Sa, iar aceasta
este o invitaþie la a accepta nu doar
actul rãscumpãrãtor al lui Hristos ci,
mai ales, cel al asumãrii rãstignirii
personale, ca singurã cale de împãcare
plenarã cu Dumnezeu.

 
Purtarea crucii împreunã

cu cel ce suferã
Astfel, rãstignirea personalã nu are

doar o dimensiune verticalã, privitã doar
ca rãspuns la iubirea milostivã a lui
Dumnezeu, ci îndeplineºte în iconomia
ei ºi o funcþie orizontalã în raport cu
mãdularele Bisericii, ca jertfã pentru
aproapele, împlinind ca act al trãirii

creºtine ceea ce în mod simbolic crucea
evocã semantic - unirea cerului cu
pãmântul - ºi împãrtãºeºte omului iubirea
rãstignitã. Jertfa pentru aproapele e
actualizarea sacrificiului de pe Golgota
ºi imitarea vieþii lui Hristos în cotidianul
preocupãrilor, exemplul suprem al iubirii
în duhul lui Hristos, cãci „mai mare
dragoste decât aceasta nimeni nu are,
ca sufletul lui sã ºi-l punã pentru prietenii
sãi” (In 15, 13). Cel mai subtil exemplu
de compasiune este în gândirea pãrintelui
Stãniloae sacrificiul de sine, ca purtare
a crucii împreunã cu cel ce suferã, iar
aceastã disponibilitate nu se poate
câºtiga decât renunþând la prioritãþile
personale. Renunþarea la sine ºi
angajarea în slujirea aproapelui ne aºazã
într-o stare de liniºte, de odihnã a fiinþei,
umplându-ne de bucurie duhovniceascã
ce nu e posibilã altfel decât ca renunþare
totalã la sine: „nu putem face totul pentru
celãlalt, dacã þinem la plãcerile noastre
egoiste”.

Aºadar, omul înduhovnicit  trebuie
sã fie imaginea hristificatã a Celui dupã
chipul Cãruia a fost creat, mãdular al
trupului eclesial prin care Dumnezeu
lucreazã mântuirea în ogorul Împãrãþiei,
prin care adapã ºi hrãneºte, vindecã ºi
mângâie pe fraþii Sãi mai mici. Omul
este conceput în formã hristificatã
tocmai pentru a rãmâne într-o continuã
stare de jertfã cu mâinile întinse
filantropic ºi privirea întoarsã spre
sinele rãstignit, împlinind porunca noii
Legi împãrtãºite de Hristos apostolilor.
Iubirea jertfelnicã ºi înþelegãtoare, ce
uneºte ºi bucurã în duhul lui Hristos pe
tot omul care vine în lume, trebuie sã
fie pentru noi singura raþiune de a fi.
Totodatã, pentru creºtinul contemporan
chemat sã-ºi asume moºtenirea
bimilenarã a Creºtinãtãþii în dialog cu
noile forme de manifestare a
religiozitãþii a-morale ºi a-teiste, Taina
Bisericii rãmâne mediul în care
sacrificiul de sine are valoare
soteriologicã, iar crucea îºi asumã
calitatea de axã a lumii prin intermediul
cãreia a fost ºi este posibilã întruparea
lui Dumnezeu ºi îndumnezeirea omului,
revelarea iubirii chenotice divine ºi
devenirea omului ca transfigurare a lui.

Cãci fiecare avea ca judecãtor
nepãrtinitor conºtiinþa sa. Nu
era unul bogat, iar altul sãrac,
nici nu se sfârºea unul de foame,
ca altul sã se spargã de sãtul;
cãci dãrnicia celor ce aveau de
prisos împlinea trebuinþa celor
lipsiþi. Erau toþi deopotrivã ºi
aveau aceleaºi drepturi, cei mai
de frunte amestecându-se de
bunã voie cu cei mai smeriþi ºi
în felul acesta fiind scoasã afarã
inegalitatea.
(Nil Ascetul, Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p. 196-197).
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(urmare din p. 1)

se organizeazã un REFERENDUM
pentru definirea cãsãtoriei ca „unirea
liber consimþitã între un bãrbat ºi o
femeie”.

În zilele de 6 ºi 7 octombrie
vino la referendum!

„Nu fiþi pãrtaºi la faptele cele fãrã
de roadã ale întunericului, ci mai
degrabã osândiþi-le pe faþã” (Efeseni
5, 11). Aºadar, cel care are simþire ºi
gândire creºtineascã nu se mulþumeºte
cã nu se face pãrtaº la anumite rãutãþi,
ci îºi exprimã prin toate posibilitãþile de
care dispune, cu decenþã dar ºi cu
fermitate, dezacordul faþã de aceste
rãutãþi, ca sã folosim limbajul Sfântul Ap.
Pavel, le osândeºte pe faþã.

2)  „Noi lege avem”
Culmea vicleniei ºi rãutãþii celor ce

L-au rãstignit pe Fiul lui Dumnezeu a
fost atins atunci când au vrut sã-ºi
întemeieze crima pe lege. O lege pe
care ºi-au fãcut-o a lor, dupã pãcatele
ºi interesele lor, astfel încât dupã aceastã
„lege” Însuºi Dãtãtorul legii trebuie
omorât: „Noi lege avem ºi dupã legea
noastrã El trebuie sã moarã” (Ioan 19,
7).  Tulburãtoare ºi grozavã prãbuºire!

Dar acest fapt se repetã acolo unde
oamenii fac recurs la lege ºi chiar îºi
fac legi potrivite cu decãderea ºi
pervertirea lor. Este grav când într-o
societate anumite persoane comit fapte
de ocarã ºi de ruºine, dar viclenia ºi
desfrâul ajung la mãsuri scandalizatoare
când vor sã comitã aceste abuzuri
morale având temei legal.

Ideologia de gen, cuplurile de
homosexuali ºi de lesbiene cautã uºi
deschise ºi drepturi legale, aºa încât cei
ce vor încerca sã-ºi protejeze urmaºii,
fiii, nepoþii ºi naþia de aceste devieri
grave sã fie somaþi ºi în cele din urmã
pedepsiþi.

Copiii vor putea fi adoptaþi de cãtre
doi bãrbaþi. În ºcoli, cãsãtoria
persoanelor de acelaºi sex va fi
prezentatã ca fiind naturalã ºi viabilã.

Copiii vor învãþa cã datele biologice
nu mai conteazã, iar ei pot alege dacã
doresc sã fie bãieþi sau fete indiferent
de sexul în care s-au nãscut.

Strigarea Sodomei în actualitate
3) Neamul omenesc este

batjocorit prin aceste fapte
Unii sunt laºi ºi nu vãd nici un

pericol în aceste perversiuni sexuale
deoarece nu ºtiu cã ele au fost osândite
prin descoperire dumnezeiascã. Sfânta
Scripturã ºi Sfinþii Pãrinþii au osândit
direct prin cuvinte aspre aceste pãcate.
Pentru a risipi orice îndoialã, facem un
mic recurs la revelaþia dumnezeiascã cu
privire la aceste fapte. În cartea
Genezei acest pãcat este numit „mare
ºi cumplit de greu”. Îngerii care s-au
arãtat lui Avraam au spus: „Strigarea
Sodomei ºi a Gomorei e mare ºi pãcatul
lor cumplit de greu” (Facerea 18, 20).
În cartea Levitic, homosexualitatea este
numitã „spurcãciune” (Levitic 18, 22),
iar cel care fãcea acest pãcat era
pedepsit cu moartea.

În Noul Testament, Sfântul Apostol
Pavel vorbeºte mai detaliat despre acest
pãcat în capitolul întâi din Epistola cãtre
Romani: „…Dumnezeu i-a dat unor
patimi de ocarã, cãci ºi femeile lor au
schimbat fireasca rânduialã cu cea
împotriva firii. Asemenea ºi bãrbaþii,
lãsând rânduiala cea dupã fire a pãrþii
femeieºti, s-au aprins în pofta lor unii
pentru alþii, bãrbaþi cu bãrbaþi, sãvârºind
ruºinea ºi luând în ei rãsplata cuvenitã
rãtãcirii lor… ” (Romani 1, 26 – 32).

Dupã aproximativ 350 de ani,
Sfântul Ioan Gurã de Aur, comentând
aceste cuvinte, spune: „O, ce nebunie!
O, ce smintire! De unde ºi cum a pãtruns
în sufletul omului aceastã poftã
nebunã…? Vai nouã dacã ajungem a fi
mai fãrã de minte decât animalele
necuvântãtoare…! Voi însã care
sãvârºiþi acest pãcat aþi fãcut neamul
omenesc mai necinstit decât
dobitoacele, cãci îl batjocoriþi prin
asemenea fapte, batjocorindu-vã ºi voi
înºivã. Însã de unde ºi cum s-a nãscut
acest rãu? Din necunoºtinþa de
Dumnezeu. Când unii scot din sufletul
lor teama de Dumnezeu, atunci toate
cele bune fug de la dânºii”.

Observãm din cele de mai sus ºi
din studiile unor eticieni cã pãcatul
sodomiei ºi cele asemenea lui au fost
numite:

- pãcat cumplit de greu

- rânduieli împotriva firii
- fapte de ruºine
- patimi de ocarã
- poftã nebunã
- plãcere smintitã
- eºec moral ºi existenþial
- spurcãciune
- monstruoasã nebunie
- pãcat strigãtor la cer
- abuz sãlbatic
- batjocurã asupra neamului

omenesc
- cei ce fac unele ca acestea nu

vor moºteni împãrãþia lui Dumnezeu.

4) Între fantezie ºi realitate
Cei care au „milã”, „toleranþã” ºi

„duioºie” faþã de homosexuali îºi
hrãnesc aceastã atitudine din filme,
povestiri ºi ficþiuni care nu au nici o
legãturã cu realitatea. Dupã ce, de pildã,
un telespectator naiv ºi credul se uitã la
un film de dragoste dintre douã
persoane de acelaºi sex, se înduioºeazã
ºi lãsându-se manipulat de fantezia unui
regizor spune: „Dacã ei se iubesc… de
ce nu ar putea sã înfieze ºi copii?!”
Studiile riguroase ºi statisticile aratã o
faþã monstruoasã ºi necunoscutã a
homosexualitãþii. ªi anume:

- în realitate homosexualii îºi
schimbã partenerii în medie de 20 de
ori pe an.

- iar cei care se „cãsãtoresc” trãiesc
împreunã în medie un an ºi jumãtate.

- sunt chinuiþi de ispita de a abuza
mereu pe alþii.

- mor cu 20-30 de ani mai înainte
de vreme, fie de o boalã cu transmitere
sexualã, fie prin sinucidere.

- sunt mai mari consumatori de
droguri ºi alcool.

- în cazul homosexualilor ºi
lesbienelor, riscul depresiei ºi al
tulburãrilor mentale este de patru ori mai
mare, iar tentativele de sinucidere este
de aproximativ de opt ori mai mare
decât la persoanele heterosexuale
cãsãtorite (cãsãtorie întemeiatã prin
însoþirea dintre un bãrbat ºi o femeie).

- 68% din toate crimele din SUA
au avut autori homosexuali.

Aºadar, ceea ce vãd
oamenii în filme ºi citesc în



Nr. 3 / iul-sept 20187SAREA PÃMÂNTULUI

poveºtile de dragoste despre
homosexuali ºi lesbiene sunt

minciuni care pot fi denunþate printr-o
elementarã prezentare a realitãþii. Iar cei
care se înduioºeazã ºi le susþin doleanþele
lor nu numai cã nu au dragoste faþã de
ei, dar fac un mai mare rãu atât lor cât ºi
societãþii în care trãiesc. Dacã cineva îºi
gãseºte plãcerea sã se tãvãleascã în
noroi, îmi arat dragostea faþã de el
ridicându-l, dar dacã „îi tolerez alegerea”
ºi îi spun cã ºi aceastã opþiune a lui este
un mod de a fi, nu numai cã nu-l iubesc,
ci îi fac cel mai mare rãu, iar eu îmi trãdez
conºtiinþa pentru cã îl mint.

5) Scoaterea creºtinilor în
afara legii

Legalizarea sodomiei implicã scoaterea
creºtinilor practicanþi în afara legii. Iatã
câteva exemple care confirmã acest fapt:

- În anul 2013 o fotografã din statul
american New Mexico a fost pedepsitã
cã a refuzat sã lucreze la nunta unui
cuplu de lesbiene. Fotografa motivase cã
imaginile ei aveau sã promoveze lucruri
pe care religia sa nu le acceptã.

- O florãreasã din Washington s-a ales
cu dosar la procuraturã dupã ce a refuzat
sã furnizeze aranjamente florale pentru o
nuntã între persoanele de acelaºi sex.

- Deþinãtorii unei locaþii de nuntã din
statul Iowa au fost agresaþi verbal, dupã
ce au refuzat unui cuplu de homosexuali
organizarea nunþii în locaþia lor.

- În Suedia, un pastor care a susþinut
o predicã despre Sodoma ºi Gomora a
fost condamnat la o lunã de închisoare
pentru cã ar fi comis „violenþã verbalã”
împotriva homosexualilor.

- Un preot romano catolic din statul
american Minnesota a fost ameninþat de
un judecãtor cu pânã la un an de
închisoare pentru „delictul” de a refuza
angajarea ca învãþãtor a unui homosexual
cu un precedent moral inacceptabil.

- Preoþii pot fi hãrþuiþi prin procese,
întrucât nu vor mai putea prezenta
sodomia ca fiind împotriva poruncilor lui
Dumnezeu, în unele þãri fiind chiar obligaþi
sã oficieze „cãsãtorii” între persoanele
de acelaºi sex (ex. Danemarca).

6) Existã un singur remediu:
pocãinþa

Celor care sunt înclinaþi sã ne
învinuiascã de fanatism ºi fundamen-
talism le rãspundem simplu: suntem

strãini de fanatism aºa cum strãin de
aceastã vinã este cel care aprinde
lumina într-un loc întunecos, mizerabil
ºi plin de primejdii necunoscute.

Mulþi din cei cãzuþi în cursele
acestor perversiuni, dupã ce au fost
ajutaþi sã iasã la luminã ºi la libertate,
au mãrturisit cã cei ce le-au spus
adevãrul pe nume le-au fãcut cel mai
mare bine.

Sfântul Apostol Pavel, dupã ce a
enumerat unele pãcate foarte grave
datoritã cãrora oamenii nu pot sã
moºteneascã Împãrãþia lui Dumnezeu,
a spus credincioºilor din oraºul Corint
cã odinioarã erau stãpâniþi ºi ei de
aceste pãcate, dar prin propovãduirea
cuvântului lui Dumnezeu, prin
convertire ºi botez, s-au sfinþit, s-au
curãþit ºi s-au spãlat: „Nu vã amãgiþi:
nici desfrânaþii, nici închinãtorii la idoli,
nici adulterii, nici malahienii, nici
sodomiþii, nici furii, nici lacomii, nici
beþivii, nici batjocoritorii, nici rãpitorii nu
vor moºteni împãrãþia lui Dumnezeu.
ªi aºa eraþi unii dintre voi. Dar v-aþi
spãlat, dar v-aþi sfinþit, dar v-aþi
îndreptat în numele lui Hristos ºi în
Duhul Dumnezeului nostru” (I Corinteni
6, 9-11).

Aºadar, este pocãinþã! Biserica
osândeºte pãcatul, dar vrea ºi lucreazã
pentru salvarea pãcãtosului. Misionarul
creºtin, în timp ce aratã pãcãtosului
mizeria în care se aflã, îl ajutã sã rupã
cursele ºi sã iasã la luminã. Este lucru
de cãpetenie ca cel în cauzã sã accepte
diagnosticul, sã doreascã vindecarea ºi
apoi sã urmeze traseul terapeutic
indicat.

Prin cuvintele de mai sus, Apostolul
Pavel rãspunde ºi celor care spun cã
unele persoane au o înclinaþie nativã ºi
prin urmare naturalã ºi fireascã spre
sodomie. Printr-o cutremurãtoare trezire
ºi prin pocãinþã, aceastã înclinaþie, care
în realitate este o pervertire a firii, o
gravã deformare a naturii omeneºti,
poate sã fie denunþatã ºi vindecatã, iar
omul care trãieºte aceastã experienþã
sã fie ºi curãþit ºi sfinþit.

7) Concluzii:
- revelaþia dumnezeiascã aratã cã

sodomia este un pãcat strigãtor la cer,
o patimã de ocarã.

- studiile riguroase ale cercetã-
torilor sunt în acord cu ceea ce ne

spune Biblia despre perversiunile
sexuale (sodomia, lesbianitatea,
pedofilia ºi cele asemenea lor).

- morala creºtinã ºi studiile
riguroase ne spun cu totul altceva
despre sodomie decât fanteziile duioase
ºi mincinoase cu care se hrãnesc cei ce
vãd filme ºi citesc poveºti despre
homosexuali ºi lesbiene.

- atunci când sodomiþii îºi împlinesc
patimile la umbra legii, creºtinii
practicanþi vor fi scoºi în afara legii.

- cel care trãieºte ºi simte
creºtineºte nu se mulþumeºte cã nu face
el aceste pãcate, ci îºi exprimã cu
decenþã dar ºi cu fermitate dezacordul ºi
repulsia faþã de orice perversiune sexualã.

- luptã în mod eficient împotriva
sodomiei cel care are o viaþã
duhovniceascã integralã, cel care îºi dã
silinþa sã împlineascã toatã legea lui
Dumnezeu; altfel ar însemna sã punem
„petic nou la hainã veche”.

- cãsãtoria de probã, viaþa trãitã în
concubinaj, beþia, dependenþa de micul
ecran, indiferenþa faþã de slujbele ºi
rânduielile Bisericii ºi faþã de pravila de
rugãciune de acasã, depãrtarea de
Tainele Bisericii (spovedania ºi
împãrtãºania) sunt etape care pregãtesc
legalizarea homosexualitãþii. Ruina
moralã a unei persoane sau a unui popor
nu vine dintr-o datã, ci treptat. „Oamenii
rãi ºi amãgitori vor merge din rãu în mai
rãu…” (II Timotei 3, 13). Diavolul îi pune
pe oameni pe calea cea largã a pãcatului,
apoi nu mai are treabã cu ei, ci le spune
doar atât: „Drum bun! Ne vedem la
capãt!” (Cuviosul Paisie Aghioritul).

În zilele de 6 ºi 7 octombrie
2018, vino la Referendum!!!

Cãci cu orice fel de hranã de se
va umplea pântecele, naºte
sãmânþa desfrânãrii; asemenea
nu numai aburii vinului fac
mintea sã se îmbete, ci ºi
sãturarea de apã, precum ºi
prisosul a orice fel de hranã o
moleºeºte ºi o face somnoroasã.
În Sodoma nu aburii vinului sau
ai bucatelor felurite au adus
prãpãdul, ci îmbuibarea cu
pâine, cum zice Proorocul.
(Casian Romanul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 193, p. 133).
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aici Valea Trotuºului, Mãgura,
Cireºoaia, Coºna, Valea Caºinului,
Sticlãrie.

Implicarea preoþilor slujitori ai
Bisericii Ortodoxe din 1916-1918 nu a
fost trecutã cu vederea nici atunci ºi
nu trebuie uitatã nici acum. Activitatea
lor în rândul populaþiei civile ºi în armatã
a vizat problemele de naturã pastoralã,
socialã ºi filantropicã.

Alãturi de slujbele oficiale, pe front,
preoþii militari s-au implicat ºi în
educaþia moralã a soldaþilor, în
îngrijirea bolnavilor ºi a rãniþilor,
în organizarea de cercuri
culturale, biblioteci volante etc.

Unii preoþi au fost capturaþi
ºi trimiºi în lagãre. Unul dintre
aceºtia, pr. Constantin
Sãdeanu, din Regimentul 74
Infanterie, inclus în lagãrul de
la Siliven ºi apoi în cel de la
Orhania, ºi eliberat în 1918,
într-un memoriu scris imediat
dupã eliberare prezintã
greutãþile prin care au trecut
cei 8.000 de prizonieri de la
Turtucaia.

În acest rãzboi au fost
mobilizaþi în total 252 preoþi,
dintre care 135 au fost licenþiaþi
în Teologie, 10 absolvenþi ai
Facultãþii de Teologie, 70 sunt
cu Seminarul absolvit, 10 cu
4 clase de Seminar, 11 cu
câte 2 sau 3 clase secundare,
restul de 6 preoþi pânã la totalul
de 252 nu au o clarificare
exactã.

Sfântul Sinod în ºedinþa de la 15
mai 1915 a ales ca Protoiereu al
preoþilor de armatã pe Pãrintele
Constantin Nazarie care, într-o adresã
cãtre ierarh preciza: „Doresc ca prin
activitatea preoþilor sã facem ca
soldatul român sã meargã la luptã
încins cu arma neînvinsã a credinþei,
iar pe de altã parte, sã se întoarcã la
vatrã îmbunãtãþit  ºi renãscut
moraliceºte”. Ca protopop al preoþilor
militari, pãrintele Constantin Nazarie
era ºi ºef al Serviciului Religios al
Armatei. În acest sens, preotul
Constantin Nazarie a depus în anul
1920 un raport cu privire la activitatea

desfãºuratã în timpul rãzboiului,
document considerat operã de mare
preþ, dovadã de pricepere, de suflet
românesc ºi de jertfã pentru Bisericã
ºi pentru neam, prin care ridicã
preoþimea ºi credinþa strãmoºeascã a
neamului.

Cât priveºte biografia pãrintelui
Constantin Nazarie, el s-a nãscut la
16 martie 1865, în satul Grãdiºtea, din
fostul judeþ Tecuci (astãzi jud. Bacãu),
a urmat cursurile Seminarului Teologic
„Sf. Gheorghe” – Roman (1881-1885),

apoi pe cele ale Seminarului „Veniamin
Costache” – Iaºi (1885-1888).

În anul 1887 este trimis de cãtre
episcopul Melchisedec ªtefãnescu la
Academia Teologicã din Kiev, unde va
studia timp de 5 ani, pânã în 1893,
finalizându-ºi studiile prin lucrarea de
licenþã: „Sermones dominicates per
solu anum”. Revenit de la studii,
îndeplineºte serviciul militar, fiind
numit secretar ºi pedagog ºef al
Seminarului de la Roman, iar apoi
director al Cancelariei Romanului ºi
profesor suplinitor de geografie ºi
istorie. În 1894 se cãsãtoreºte cu
Maria Stupeanu, iar câþiva ani mai
târziu primeºte Sf. Tainã a Hirotoniei.

Tot în aceastã perioadã e numit
Director al Seminarului „Sf. Gheorghe”
– Roman. Pe 24 noiembrie 1898 este
numit director al Seminarului Central
din Bucureºti, ajungând profesor la
catedra Religie Moralã.

Din momentul alegerii ca Protopop
al Armatei, pãrintele Nazarie a realizat
peste 80 de referate sau memorii cu
privire la diverse probleme legate de
activitatea preoþi lor mil i tari
(regulamente, organizare internã,
serviciul religios, bugetul pentru

echipament, decoraþii etc.)
pe care le-a înaintat ºefului
Statului Major General al
Armatei sau anumitor
ierarhi.

În acest sens este
semnalat faptul cã
„preoþimea noastrã în
actualul rãzboi ºi-a fãcut
datoria cu prisosinþã...”

Privind atent activitatea
celor peste 250 de preoþi
înrolaþi în Campania din
1916, se observã cã
aproximativ un sfert dintre
aceºtia au fost decoraþi cu
diverse ordine ºi medalii
româneºti sau strãine.

Pentru meritele sale în
sprijinul Bisericii, Armatei ºi
Patriei, preotul Constantin
Nazarie a fost decorat cu
Ordinul „Steaua României”
în grad de Ofiþer, Crucea
Comemorativã ºi cu Ordinul
„Sf. Ana”.

Despre pãrintele Nazarie, un alt
preot patriot Constantin Galeriu
remarca: „Spiritul ºi activitatea sa de
teolog ºi pedagog, preot ºi pãstor,
îndrumãtor al clerului ºi slujitor al vieþii
obºteºti ºi patriotice l-au ajutat sã
poarte o amprentã vie ºi practicã.
Credea puternic cã viaþa omeneascã
nu se poate dezvolta fãrã un criteriu
moral”.

În acest sens, existã o l istã
(pomelnic) a preoþilor militari care sunt
pomeniþi pe altarul de jertfã al neamului
nostru.

Recunoºtinþã eternã tuturor eroilor
preoþi jertfiþi pentru credinþa strãbunã
a neamului nostru!

Preoþi de armatã în Primul Rãzboi Mondial
(urmare din p. 1)

Necontenire
Tãcerea-i tãiatã în mine
de un fulger de tren pe dindouã.
Doi ochi înroºiþi de aerul despicat
fug peste linii sub luciu de rouã
ascunse de noapte într-un punct depãrtat.
Goana nebunã aprinde mai tare stelele-n cer
ºi inima umple golul dintre secunde.
Prin gãri
speriatele linii fug paralele.
Se-nalþã batiste,
prin timp strãbãtut punctând nostalgii.
Între þipãt de prunc
ºi ultima ºoaptã-aburitã de moarte,
îmbrãþiºarea de linii cu luciu de soare
nãzuieºte odihna prin sufletu-mi zare
într-un punct bãnuit mereu mai departe…
Mereu mai departe.

Valeriu Filimon, Tãrâmuri imaginare – Poezii,
Edit. Paco, Bucureºti, 2001, pag. 24-25
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Atunci când, în 2009, Stephen
Castles ºi Mark Miller au publicat
lucrarea Era migraþiei, legãtura dintre
fenomenul religios ºi cel al migraþiei nu
a fost menþionatã în niciunul dintre
capitole. Mai târziu, în 2011, cercetãtori
aparþinând Academiei Americane a
Religiilor (AAR) au organizat la San
Francisco o întâlnire, unde au fost
prezentate diferite studii de caz ºi opinii
legate de aceastã problematicã foarte
actualã. O atenþie deosebitã o întâlnim
ºi în cercetarea teologicã, mai ales în
domeniul unei ramuri foarte importante
a acesteia, anume Misiologia. De
aceea, Asociaþia Internaþionalã de
Studii Misiologice (IAMS) îºi va dedica
tematica conferinþei din 2012 migraþiei
ºi influenþei religiei asupra acesteia.
Care sunt motivele acestei creºteri a
interesului pentru migraþie în lumea
teologicã de astãzi?

Într-un articol intitulat Nãvala
migranþilor: O teologie a migraþiei
în sec. al XXI-lea, Gioachino Campese
descoperã trei factori principali ai
acestui avânt:

1. Factorul social. Tehnologia
modernã a comunicaþiilor, procesele
economice ºi schimbãrile politice ºi
culturale au dus la o mutare fãrã
precedent a oamenilor zilelor noastre,
dintr-un loc într-altul.

2. Factorul teologic. Începând
cu anii 1960 ºi 1970, Biserica creºtinã
s-a concentrat din ce în ce mai mult pe
studiul istoriei umane, ca experienþã vie
a  dialogului cu Dumnezeu.

3. Factorul practic-misionar.
Deoarece migraþia reprezintã astãzi o
provocare la adresa Bisericii, au apãrut
noi întrebãri ce trebuie abordate din punct
de vedere teologic (Care este relaþia
dintre apartenenþa la o anumitã þarã ºi
cea la o anumitã religie? Cui aparþii, din
punct de vedere jurisdicþional? º.a.).

Privitã prin aceastã prismã,
Misiologia poate fi definitã ºi ca acel
domeniu al teologiei care studiazã, la
nivel local ºi global, comunitãþile
creºtine, pe mãsurã ce acestea
traverseazã diferite bariere religioase ºi
culturale. Concret, ne referim la acele
descrieri ale întâlnirii dintre creºtinism

Migraþia ºi misiunea Bisericii
Studiu scris de Kari Storstein Haug, profesoarã de Misiologie la Facultatea de Teologie

din Oslo, Norvegia, apãrut în International Rewiev of Mission, nr. 107, iunie 2018, pag. 279-283.
ºi alte religii, precum ºi ale diferitelor
moduri în care creºtinismul îmbracã o
nouã formã în interiorul altor culturi. În-
tr-unul din studiile sale recente intitulat
Religie, Migraþie, Identitate - O
abordare teoreticã, Martha Frederiks
oferã o imagine de ansamblu asupra
acestor teme. Întrebarea centralã la
care doreºte sã rãspundã este cum
afecteazã migraþia valorile spirituale ale
fiecãrei persoane în parte. Teoriile
emise ulterior, ca posibile rãspunsuri,
urmãresc diferite cercetãri ale unor
sociologi, antropologi, dar mai ales
teologi. Aceºtia din urmã au dorit sã
explice modul în care migraþia
influenþeazã credinþa, ritualul religios ºi
ce importanþã au acestea pentru
migranþi, atunci când se confruntã cu
stresul, nesiguranþa ºi provocãrile
plecãrii în strãinãtate. Aceiaºi
cercetãtori au ajuns, spre exemplu, la
concluzia cã numãrul mare de imigranþi
creºtini a dus chiar la modificarea
peisajului creºtin din þara de destinaþie.
Astfel, ia naºtere o diversitate
multireligioasã (n.n. catolici, ortodocºi,
protestanþi º.a.) dar ºi una
interreligioasã (n.n. Biserici ortodoxe
aparþinând Greciei, Rusiei, Serbiei, dar
care de multe ori pentru românii din
diaspora, de exemplu, au aceeaºi
semnificaþie, încât acestora le este
indiferent unde-ºi boteazã pruncii).

O serie de teologi au încercat,
chiar dacã uneori într-un mod primitiv,
sã traducã fenomenul migraþiei în
termeni religioºi. Astfel, în cartea sa
Migraþia ºi Teologia, Dorottya Nagy
cautã acel cadru biblic, care sã
descopere provocãrile ºi oportunitãþile
migraþiei. Textele scripturistice, adesea
menþionate, includ, mai întâi, fragmente
referitoare la vieþile ºi experienþele
migratoare, precum cele ale lui Avraam
ºi Rut, sau ale lui Israel în deºert. Apoi
întâlnim exemple ce subliniazã tradiþiile
biblice de a oferi ospitalitate strãinilor,
iar în al treilea rând, texte care se
concentreazã asupra aspectelor
morale ale întâlnirilor interpersonale ºi
interreligioase (porunca iubirii
aproapelui, exemplul samarineanului
milostiv ºi criteriile Judecãþii de Apoi).

Pe de altã parte, problemele
nenumãrate ridicate de migraþia actualã
fac din aceasta o mare provocare
pastoralã ºi misionarã, dând naºtere
unei aºa numite teologii a non-migraþiei,
fundamentatã pe texte biblice, care
aratã cã de multe ori drepturile ºi
libertãþile fundamentale ale creºtinului
sunt încãlcate flagrant în timpul
migraþiei sale. Acest tip de teoretizare
negativã poate fi echilibrat prin acea
perspectivã asupra migraþiei, ca
,,lucrare a lui Dumnezeu.” Poate fi
înþeleasã ca un ,,semn al vremurilor”,
iar o citire corectã a acestui ,,semn”
va duce la o înþelegere ºi cunoaºtere
mai profundã a lui Dumnezeu, a naturii
Lui ºi a relaþiei Sale cu lumea.

Toate acestea conduc la
necesitatea ca Biserica sã-ºi
îndeplineascã misiunea sa sfântã în
rândul migranþilor. În studiul sãu
Misiune ºi Migraþie ,  teologul
Stephen Bevans afirmã cã problema
migraþ iei  este parte a misiuni i
Biseric i i ,  iar în înþelegerea sa
cuprinzãtoare include mãrturisirea
credinþei ,  s luj i rea, dialogul
interrel igios, împãcarea cu
Dumnezeu, toate însoþite de smerenie
ºi curaj. De asemenea, acelaºi autor
constatã cã existã foarte puþine studii
privind modul în care migranþii, ca
,,receptoare” ale misiunii Bisericii, o
experimenteazã ºi o percep pe
aceasta. Experienþa migraþiilor poate
astfel sã ofere noi înþelesuri ºi
conþinuturi misiunii Bisericii în general.
Spre exemplu, subl ini ind cã
Dumnezeu vine la noi ca Strãin,
migraþia poate deveni, în mod simbolic,
modalitatea  de pãstrare a tradiþiei
creºtine, primitã de la înaintaºi.
Diaspora ne obligã sã regândim
misiologia, astfel încât misiunea sã fie
mai puþin preocupatã de graniþe ºi
teritorii ºi sã se preocupe mai mult de
proclamarea ºi întruparea Evangheliei
printre oamenii care au nevoie de ea
oriunde s-ar afla.

ªi tradus de Preot Dr. Daniel
NICHITA
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã APOSTOL

Trecerea în zbor peste Carpaþi a
constituit o temerarã dorinþã ºi o
arzãtoare speranþã a primilor aviatori
români, iar realizarea acestei
performanþe s-a bazat pe eforturi
susþinute, talent, cutezanþã, curaj
nemãsurat  spirit de sacrificiu.

Prima tentativã a fost fãcutã în
septembrie 1913 de Aurel Vlaicu,
pionierul aviaþiei noastre, însã aceasta
s-a soldat cu moartea realizatorului
primului zbor cu un aparat mai greu
decât aerul în România. Dupã accidentul
aerian de lângã Câmpina în care Vlaicu
ºi-a frânt aripile încrezãtoare în viitorul
aviaþiei, timp de aproape patru ani nici
un aviator român, civil sau militar, nu a
mai cutezat sã-ºi îndrepte aparatul de
zbor spre crestele împãdurite ale
Carpaþilor. În timpul Primului Rãzboi
Mondial însã, doi zburãtori români,
cãpitanul Mircea Zorileanu ºi
locotenentul Vasile Niculescu, ºi-au
înscris numele în glorioasele pagini ale
istoriei aviaþiei române, realizând marea
ºi temerara performanþã pentru vremea
de atunci de a trece în zbor peste
Carpaþi, îndeplinind, primul, misiuni
aeriene de luptã, iar cel de-al doilea, o
misiune istoricã demnã de a fi
consemnatã cu veneraþie ºi cunoscutã
de generaþiile urmãtoare. Cu aceastã
dorinþã, ne propunem ºi noi sã prezentãm
câteva dintre performanþele celor doi
iluºtri aviatori români ale cãror nume au
intrat în legendã ºi vor fi mereu în
panteonul neamului românesc.

Astãzi, numele lui Mircea Zorileanu
este rostit cu veneraþie de aviatorii
români ºi mulþi cetãþeni ai capitalei ºtiu
cã pe strada Paris se aflã un original ºi
impunãtor monument care-i poartã
numele.

Nãscut la 14 octombrie 1883, la
Bucureºti, Mircea Zorileanu a urmat

cursurile ªcolii de ofiþeri de Infanterie ºi
Cavalerie pe care a  absolvit-o în anul
1905, fiind avansat la gradul de
sublocotenent ºi repartizat la un regiment
de cavalerie. Câþiva ani mai târziu a cerut
sã fie admis printre ofiþerii selecþionaþi
de Ministerul de Rãzboi pentru a urma
ªcoala de Pilotaj de la Cotroceni.
Pasiunea lui pentru zbor s-a nãscut odatã
cu primele ascensiuni aeriene executate
de Aurel Vlaicu în anul 1911 pe dealul
de la Cotroceni. Alãturi de hangarul unde
Vlaicu îºi adãpostea avionul conceput ºi
construit de el, de la Arsenalul Armatei,
din Dealul Spirii, Gheorghe Valentin
Bibescu, posesor al unui brevet de
zburãtor eliberat de Aeroclubul Franþei,
a construit un nou ºi spaþios hangar.

Punând bazele unei ºcoli de pilotaj,
el a achiziþionat din Franþa câteva
avioane „Bleriot”, iar primii ofiþeri care
ºi-au manifestat dorinþa sã urmeze
aceastã ºcoalã au fost tinerii locotenenþi
de Cavalerie Mircea Zorileanu ºi
Nicolae Capºa cãrora li s-a alãturat un
ofiþer de marinã. Dupã intense
antrenamente la sol ºi unele zboruri la
altitudini de 100-200 metri deasupra
aerodromului, cei trei cursanþi au fost
brevetaþi. În toamna anului 1911, au
participat la manevrele desfãºurate în
zona Roman-Paºcani unde, pentru prima
datã, spaþiul aerian al Moldovei a fost
survolat de avioane pilotate de militari.
Din anul 1912, Mircea Zorileanu a fost
numit instructor de zbor la ªcoala de
Pilotaj de la Cotroceni contribuind la
formarea cadrelor necesare primelor
unitãþi de aviaþie pe care le-a avut Armata
Românã în timpul Primului Rãzboi
Mondial. Avansat la gradul de cãpitan în
anul 1914, a fost numit comandant de
escadrilã ºi a îndeplinit numeroase ºi
periculoase misiuni în anii 1916-1917,
fiind primul pilot din Aviaþia Românã care

a trecut peste Carpaþi în zbor ºi a
executat misiuni de luptã pe timp de
noapte. Avându-l la bordul avionului sãu
pe locotenentul ªtefan Stãnescu în
calitate de observator, cãpitanul Mircea
Zorileanu a decolat în noaptea de 12/
13 iunie 1917 la ora 1:50, de la un
aerodrom din Moldova, în condiþiile
când zborurile de noapte nu erau
practicate, a trecut peste Carpaþi ºi a
bombardat cu o uimitoare precizie o
fabricã de la Covasna folositã de trupele
germane precum ºi triajul gãrii Braºov
unde se gãseau numeroase trupe
inamice.

Apariþia unui avion românesc la
Braºov a constituit o mare surprizã
pentru comandamentul austro-german
cu privire la posibilitãþile aviaþiei române,
curajul ºi spiritul de sacrificiu dovedit
de aviatorii noºtri. Trecerea peste arcul
carpatic la o altitudine de 1600-1800 de
metri fãrã aparatura de bord necesarã
zborurilor pe timp de noapte precum ºi
pentru identificarea cu precizie a
obiectivelor ºi lovirea acestora, într-o
etapã în care posibilitãþile tehnico-tactice
ale avioanelor erau modeste, nu putea
fi realizatã decât de un aviator ca
Mircea Zorileanu.

„Prin firea lui de boem” arãta un
prieten al sãu, generalul de mai târziu
Gheorghe Negrescu, „dar cu o mare
dispoziþie de poetizare a meseriei
periculoase de zburãtor, Zorileanu,
cu o vie inteligenþã ºi imaginaþie,
aducea totdeauna o notã originalã
în zborurile sale ºi o viziune
îndrãzneaþã în posibilitãþile
aviaþiei… Era însã gata pentru orice
întreprindere de zbor ce ar fi ieºit
din comun”.1

În anul 1918, a fost avansat la
gradul de maior ºi decorat cu
„Virtutea Militarã”, „Coroana
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României” ºi ordinul „Mihai
Viteazul” clasa a III-a. Pe

lângã un bun ºi curajos aviator, Mircea
Zorileanu a fost ºi scriitor. Scurta
perioadã pe care a trãit-o dupã rãzboi i-a
oferit rãgazul necesar sã mediteze mai
mult la înþelesul adânc al cuceririi
înãlþimilor albastre ºi sã-ºi sintetizeze
gândurile în câteva lucrãri literare citite
cu mult interes mai ales de zburãtorii
români. El a legat atât de armonios
aviaþia de literaturã cum pânã la el nu
reuºise s-o facã altcineva, scriind:
„Caravana”, „Peste Carpaþii noºtri” ºi
„Ion Pripitu, poºtaº aerian”.

Evocãrile lui din aceste cãrþi, care
surprind prin autenticitatea relatãrilor,
sunt strãbãtute de un fierbinte patriotism,
de dragoste pentru pãmântul românesc,
de încredere în viitorul aviaþiei române.
În acest sens, maiorul aviator Mircea
Zorileanu scria în capitolul „Disertaþie
asupra aviaþiunei”, din lucrarea sa
„Peste Carpaþii noºtri”: „Viitorul ce ne
preparã zborul este de aºa naturã cã
orice avion care se desprinde de
pãmântul românesc va duce cu el
România ºi poporul ei, iar la
aterizare peste nouã mãri ºi peste
nouã þãri, va trebui sã se simtã
România ºi prestigiul ei.”2

În anul 1918, dupã un grav accident
petrecut la Bârlad ºi în urma unei boli
cronice de plãmâni, a fost silit sã plece
în Italia pentru tratament. Aici, la 10
ianuarie, s-a stins din viaþã, având vârsta
de numai 35 de ani. „Noi, zburãtorii”,
scria generalul Gheorghe Negulescu,
„pãstrãm o duioasã amintire
memoriei lui Mircea Zorileanu pentru
înaltele lui calitãþi de zburãtor, pentru
tot avântul ce a pus el în promovarea
aviaþiei române, pentru zbuciumul
luminat al minþii ºi inimii lui în
descifrarea viitorului aviaþie române
ºi mondiale, pentru fantezia sa de
zburãtor”3

Dupã Mircea Zorileanu, al doilea
zburãtor român care s-a avântat peste
Carpaþi a fost locotenentul Vasile
Niculescu. Evenimentul a precedat
Marea Adunare Naþionalã de la Alba
Iulia, Vasile Niculescu fiind primul
mesager al Guvernului român însãrcinat
sã treacã munþii în zbor pentru a-i

contacta pe românii de peste munþi în
vederea pregãtirii istoricei Adunãri de
la Alba Iulia la 1 Decembrie 1918.
Proaspãtul absolvent al ºcolii primare,
Vasile Niculescu a urmat, din dorinþa
pãrinþilor, cursurile seminarului teologic.
I-a fost dat însã lui Vasile Niculescu ca,
în loc sã se facã preot, sã devinã pilot
pe avioane de vânãtoare. Drumul de la
seminarul teologic la ªcoala de Pilotaj
de la Tecuci a trecut mai întâi prin
câteva unitãþi de Infanterie. A absolvit
seminarul exact în anul izbucnirii Primului
Rãzboi Mondial. Conform legislaþiei de

atunci, tânãrul absolvent a fost
încorporat ºi trimis sã-ºi satisfacã stagiul
militar la ºcoala militarã de ofiþeri de
rezervã. A promovat cursurile acesteia
obþinând gradul de sublocotenent de
infanterie în momentul când România a
fost prinsã, la 15 august 1916, în mrejele
rãzboiului. Renunþând la preoþie,
sublocotenentul Vasile Niculescu ºi-a
fãcut cu cinste ºi devotament datoria în
funcþia de comandant de pluton pe timpul
luptelor desfãºurate în toamna anului
1916 pentru apãrarea trecãtorilor
Carpaþilor Meridionali. Aflând de un
ordin al Marelui Cartier General, prin
care comandanþii de unitãþi trebuia sã
recruteze tineri pentru aviaþie,
sublocotenentul Vasile Niculescu nu a
pregetat sã cearã sã fie trimis la ªcoala
de Pilotaj de la Tecuci. Pentru a doua
oarã, drumul vieþii sale era schimbat. În

condiþiile când întreaga Armatã Românã
renãºtea pe teritoriul Moldovei pentru a
stãvili ºi zdrobi, în vara anului 1917,
ofensiva lui Mackensen, supranumit
„spãrgãtorul de fronturi”, Vasile
Niculescu, împreunã cu alþi 23 de ofiþeri,
a deprins tainele zborului. A obþinut
brevetul de pilot ºi gradul de locotenent
în aviaþie, armã care l-a consacrat ºi pe
care a îndrãgit-o cu toatã fiinþa sa. În
timpul marilor bãtãlii de la „Porþile
Moldovei”, locotenentul Vasile
Niculescu a executat numeroase misiuni
de luptã alãturi de piloþii Grupului I
Aviaþie, unde fusese încadrat. Niciuna
dintre acestea nu i s-a pãrut mai
interesantã ca cea executatã dupã
terminarea acestor bãtãlii ºi cu care a
intrat triumfal în istoria glorioasã a
aviaþiei române sub genericul „Zborul
Marii Uniri”.

Dupã ce, la 18 octombrie 1918,
deputatul Alexandru Vaida Voievod
anunþa, de la tribuna Camerei, Guvernul
maghiar ºi opinia publicã din strãinãtate
hotãrârea cu privire la dreptul exclusiv
al reprezentanþilor aleºi de poporul
român de a reprezenta Transilvania, s-a
constituit, la 25 octombrie, la Budapesta,
Consiliul Naþional Român ca „unic for
care reprezintã voinþa poporului român
ºi se bazeazã pe libera hotãrâre
asiguratã de curentul vremii ºi de voinþa
popoarelor.”4

În ºedinþa Consiliului Naþional
Român Central þinutã în casa lui ªtefan
Ciceo-Pop, din Arad, s-a hotãrât
trimiterea unor reprezentanþi la Iaºi, cu
scopul de a restabili contactul cu
Guvernul Regatului României. Aceastã
misiune era consideratã ca fiind
vitalã…, „atitudinea României, prin
poziþia ºi relaþiile sale diplomatice,
având sã fie determinantã pentru
desfãºurarea ulterioarã a eveni-
mentelor.”5

Aºa cum relateazã comandorul
George Paul Sandachi în cartea sa
„Zborul Marii Uniri – de la Bacãu la
Blaj”, datoritã importanþei misiunii ºi din
cauza insecuritãþii drumurilor spre
Moldova, au fost pregãtite trei echipe.

Echipa alcãtuitã din Petre Popovici
ºi sublocotenentul Emil Colbazi
care urma sã treacã pe la
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Predeal, împiedicatã de trupe
germane în retragere ºi de un
viscol puternic, s-a întors din

drum.
Echipa formatã din dr. Nicolae

Bãlan, profesor la Institutul Teologic
din  Sibiu, mitropolitul de mai târziu
al Ardealului, ºi cãpitanul Precup
Vasile, fost ofiþer în armata austro-
ungarã, a plecat de la Sibiu la 14
noiembrie 1918 ºi a ajuns la Iaºi dupã
trei zile de mers cu automobilul prin
Mediaº, Târgu Mureº, Reghin,
Bistriþa, Vatra Dornei.

A treia echipã a reuºit sã treacã în
Moldova pe la Vârciorova ºi s-a întors
la Alba Iulia cu un rãspuns abia în ziua
precedentã deschiderii Adunãrii.

Aºa cum ne informeazã în
continuare comandorul George Paul
Sandachi, Nicolae Bãlan a luat contact
cu prim ministrul Constantin Coandã, cu
generalul Constantin Prezan, cu fraþii
Ionel ºi Vintilã Brãtianu, cu Nicolae
Iorga ºi cu alþi oameni politici români,
constatând cã oficialitãþile de la Iaºi erau
lipsite de informaþi actualizate cu privire
la situaþia din Transilvania. A continuat
seria întrevederilor cu diplomaþi francezi,
englezi ºi americani acreditaþi în
România ºi a expus pe larg „voinþa
nestrãmutatã a poporului român din
Ungaria ºi Transilvania de a se uni
cu Regatul României.”6

S-a hotãrât ca echipa sã se întoarcã
ducând cu ea o scrisoare din partea lui
Ion I.C. Brãtianu, datatã 18 noiembrie
1918, prin care se recomanda
organizarea unei Adunãri Naþionale la
Alba Iulia care sã fie cât mai impozantã
ºi „la care sã fie de faþã pãturile cele
mai largi ale poporului”. Expedierea
documentului în timp oportun era
periclitatã de faptul cã drumurile spre
Transilvania erau nesigure din cauza
viscolului care le blocase cât ºi de faptul
cã dincolo de arcul carpatic existau
multiple elemente ostile. În aceste
condiþii s-a luat hotãrârea ca scrisoarea
sã fie expediatã la destinaþie cu avionul,
fiind ales ca punct final al traiectului
oraºul Blaj datoritã rezonanþei sale
istorice de la 1848 ºi faptului cã
arhidieceza de acolo era una dintre cele
mai puternice din Transilvania

cuprinzând judeþele Sibiu, Fãgãraº,
Braºov, Târnava Mare ºi Trei Scaune,
ceea ce fãcea posibil ca documentul sã
fie difuzat cu rapiditate pe o arie
geograficã extinsã.

În seara zilei de 18 noiembrie 1918,
Grupul I Aviaþie se afla pe terenul de
zbor de la Mãrgineni, localitate situatã
la nord-vest de Bacãu. Ninsese mult ºi,
aºa cum îºi amintea Vasile Niculescu,
„nori joºi, mohorâþi acopereau
vederii noastre Carpaþii, numai ici,
la câteva minute de zbor de noi”.7

Se primeºte un ordin transmis prin
telegraf din partea Marelui Cartier
General instalat la Iaºi, iar operatorul din
tura operativã prezintã documentul
comandantului grupului: „Pregãtiþi un
avion care sã aterizeze la Blaj.
Pasagerul, sosind, va da lãmuriri.”

Cu peste un secol în urmã, una
dintre ilustrele figuri ale aviaþiei române,
comandorul aviator Andrei Popovici,
care l-a avut subaltern pe locotenentul
Vasile Niculescu, a relatat cu multã
cãldurã  modul cum s-a desfãºurat
misiunea ordonatã în luna noiembrie
1918 de Grupul 1 Aviaþie de la Bacãu.
Ne facem o datorie de credinþã, atât faþã
de autorul relatãrii, cât ºi faþã de eroul
acestei misiuni, de a înfãþiºa faptele aºa
cum au  fost descrise de comandorul
Andrei Popovici. „În scopul
îndeplinirii în cele mai bune condiþii
a misiunii, comandantul grupului –
maiorul aviator Enescu Atanase a
cerut zburãtorilor sãi un voluntar
pentru aceastã grea misiune. Dintre
cei ce s-au oferit, alege pe
locotenentul aviator Vasile
Niculescu. Cu grija pãrinteascã pe
care i-au cunoscut-o toþi cei ce au
servit sub ordinele sale, comandantul
grupului ia toate mãsurile pentru
pregãtirea unui avion cãruia i se face
o revizuire completã (datã fiind
lungimea traiectului a fost nevoie sã
i se adapteze rezervoare suplimentare
pentru benzinã). Ca observator
pentru aceastã misiune a fost destinat
de Marele Cartier General în
persoana unui ofiþer ardelean care
a adus de la Iaºi toate lãmuririle
necesare asupra misiunii ce trebuia
îndeplinitã. Cu avionul supraîncãrcat

cu combustibil ºi o mare cantitate de
manifeste tipãrite, încredinþate de
Marele Cartier General pentru a fi
aruncate peste satele ºi oraºele
Ardealului, eroicul  echipaj a decolat
în ziua de 23 noiembrie 1918 de pe
aerodromul de campanie de la Bacãu.
Erau prezenþi la aceastã emoþionantã
plecare, plinã de pericol, dar ºi de
mândrie româneascã, comandantul
grupului ºi întregul corp al aviatorilor
militari. Avionul a decolat de pe
aerodromul acoperit de zãpadã, pe
un ger cumplit ºi s-a îndreptat spre
Carpaþi. Cu el zbura viitorul patriei
româneºti.

Reuºi-vor aviatorii oare? Munþii
sunt încã în ceaþã ºi norii groºi
acoperã înãlþimile pânã la jumãtatea
lor. Sã se întoarcã cumva înapoi? Cu
toatã lipsa de vizibilitate ºi a
instrumentelor speciale de navigaþie
ºtiinþificã, echipajul, hotãrât a
înfrunta orice pericol, trece Carpaþii
la aproape 3000 m înãlþime, în
necunoscut ºi pe un ger cumplit. Dar
iatã parcã, o razã de luminã, apoi o
altã razã de luminã. Prin ferestrele
norilor se proiecteazã meleagurile
ardelene. Dupã douã ore ºi 15 minute
de zbor se aflau deasupra Blajului
unde, la micã înãlþime, au aruncat
manifestele. Câteva minute mai
târziu, avionul a aterizat pe Câmpia
Libertãþii, aproape de Crucea lui
Avram Iancu, chiar lângã oraºul
Blaj.“8

În scurt timp de la apariþia avionului
ºi aruncarea manifestelor ºi pânã la
aterizare, Câmpia Libertãþii se
înþesase deja de numeroºi români de
prin toate satele dimprejur care, în
cãruþe, cãlãri sau chiar pe jos, au
alergat sã-i salute pe zburãtorii
avionului mesager. Când cei doi
zburãtori au coborât din carlinga
avionului, urale însoþite de nenumãrate
strigãte, ca pornind dintr-un singur
glas, spuneau „Trãiascã România
Mare“. Mesagerii aerului au fost
ridicaþi ºi purtaþi pe sus, în triumf
spontan. La umbra aripilor acestui
avion, sufletele celor 18
milioane de români, care
aºteptau unirea lor definitivã,
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parcã s-au întâlnit. Niciodatã
vreo valizã diplomaticã nu
aducea vreun document mai

important ca acela adus de mesagerul
înaripat. Profesorii dr. Macovei ºi dr.
Precup au adresat salutul lor de bun
sosit în numele românilor transilvãneni.
Aparatul a fost pãzit, voluntar, de o
gardã alcãtuitã din 18 studenþi români
care, pentru orice eventualitate,
primiserã din partea gãrzilor ce pãzeau
oraºul Blaj o mitralierã. Alaiul s-a
îndreptat cãtre oraº. Aici, drapelele
tricolore româneºti decorau
balcoanele ºi ferestrele caselor. Cu
aclamaþii ce nu mai conteneau,
echipajul a fost condus la reºedinþa
mitropolitului, unde a fost întâmpinat
de preotul Vasile Suciu, mai târziu
mitropolit de Blaj. Acest ilustru român
a hotãrât întrunirea imediatã a
Comitetului Naþional, al cãrui
preºedinte era, pentru a discuta ºi
hotãrî acþiunea determinatã de mesajul
Marelui Cartier General Român.
ªedinþa  avusese loc în cursul nopþii ºi
în mijlocul unei înãlþãtoare stãri
sufleteºti, dupã cuvântãri care au stors
lacrimi de fericire ºi entuziasmul
tuturor, s-a hotãrât, în unanimitatea
Comitetului Naþional, alipirea
Ardealului ºi Banatului la Piatra Mamã
ºi þinerea unei mari Adunãri Naþionale
la Alba Iulia în ziua de 1 decembrie
1918. În zorii zilei de 24 noiembrie, pe
când echipajul se pregãtea sã se
îndrepte spre Câmpia Libertãþii pentru
a-ºi lua zborul înapoi, cãtre þarã, au
sosit delegaþii de la Alba Iulia pentru
a-i saluta pe mesageri. Tot în acel
moment a apãrut ziarul „Unirea“ din
Blaj, care a publicat un articol intitulat
„Prima solie“. În timp ce locotenentul
Niculescu îºi pregãtea avionul de zbor
(uleiul îngheþase ºi încãlzirea
motorului a cerut un mare efort),
blãjenii au intonat cântece naþionale
patriotice, iar carlinga avionului a fost
acoperitã cu numeroase buchete de
flori.

Plin de mândrie pentru misiunea
istoricã pe care o îndeplinea, dar ºi
sufocat de emoþia despãrþirii, echipajul
a adresat câteva cuvinte de mulþumire,
iar dupã câþiva zeci de metri de rulare,

avionul a decolat la ora 11:00, a.m.,
ducând în sãrmanele sale pânze visele
celor care îºi puseserã credinþa în
succes ºi toatã speranþa, s-a ridicat
pentru a duce la Iaºi nepreþuitul tezaur.
Zborul s-a terminat în excelente
condiþii ºi Marele Cartier General de
la Iaºi a intrat, în ziua urmãtoare în
posesia rãspunsului mult aºteptat.
Dupã aceastã istoricã misiune,
locotenentul Vasile Niculescu a servit
în cadrele aviaþiei noastre militare mulþi
ani dupã actul istoric de la 1 decembrie
1918, la pecetluirea cãruia ºi-a adus o
importantã contribuþie. A urcat pe
treptele ierarhiei militare pânã la gradul
de maior. În funcþia de comandant de
escadrilã, i-a avut ca elevi pe câþiva
dintre piloþii aviaþiei române care, în anii
dintre cele douã rãzboaie mondiale, au
dus gloria aripilor româneºti pe culmi
al acrobaþiei aeriene – Dumitru
Popescu, nelipsit de la marile mitinguri
aeriene ºi competiþii de zbor. Vasile
Niculescu a insuflat dragostea  pentru
zbor marelui as al aviaþiei de mai târziu,
- Alex – Alexandru Papanã.

Puþini sunt acei care astãzi îºi
amintesc de zborul executat în plinã
iarnã de locotenentul aviator Vasile
Niculescu din Grupul 1 Aviaþie, peste
Carpaþii împãduriþi ºi cuprinºi de ceaþã.
Tot atât de puþini sunt acei care  cunosc
rolul istoric al „Primei solii“, aºa cum
au denumit-o cronicarii ziarului
„Unirea“. Aceastã evocare aminteºte
generaþiilor tinere de un nume care nu
trebuie uitat.

1 General Maior Dr. Vasile Apostol, General
de brigadã (r) Dr. Constantin Ucrain, În
slujba þãrii, Editura ProTransilvania,
Bucureºti, 2001, p. 92;
2 Ibidem, p. 93;
3 Ibidem.
4 Comandor George Paul Sandachi, Zborul
Marii Uniri – de la Bacãu la Blaj, Editura
Romived Publishers, 2018, p. 9;
5 Ibidem;
6 Ibidem, p. 10;
7 Ibidem, p. 11;
8 General maior Dr. Vasile Apostol, General
de brigadã (r) Dr. Constantin Ucrain, Idem,
p.  95.

Familia este cea mai veche
instituþie pe care o cunoaºte omenirea.
Familia a ocupat dintotdeauna un loc
central în învãþãtura creºtinã referitoare
la viaþã. Conform doctrinei ortodoxe,
familia reprezintã un aºezãmânt
dumnezeiesc ºi constituie temelia vieþii
de obºte. ªtim prea bine cã nevoia de
familie a fost impregnatã în constituþia
lui Adam (fãcut dupã chipul lui
Dumnezeu, adicã al nevoii de celãlalt).
Aceastã nevoie a fost împlinitã prin
lucrarea Evei din coasta lui Adam: „Nu
este bine sã fie omul singur; sã-i facem
ajutor potrivit pentru el” (Facere 2, 18).

Familia a apãrut în momentul în care
a fost adusã la existenþã Eva, iar
binecuvântarea lui Dumnezeu s-a
rãsfrânt asupra întregului neam
omenesc: „Creºteþi ºi vã înmulþiþi ºi
umpleþi pãmântul ºi îl supuneþi” (Facere
1, 28).

Tot ceea ce existã în forma actualã
este rezultatul verbelor pe care
umanitatea ºi le-a asumat: creºtere,
înmulþire, umplere a pãmântului ºi
supunerea acestuia. Iar aceste realitãþi
au apãrut pe aceleaºi premise: familie
formatã din bãrbat (devenit tatã), femeie
(devenitã mamã) ºi copii. Nu trebuie sã
citim Sfânta Scripturã (unii chiar nu o
fac) pentru a confirma. Toate legile de
existenþã si guvernare ale lumii subscriu
acestei realitãþi

Familia se întemeiazã prin legãtura
dintre bãrbat ºi femeie, binecuvântatã
de Dumnezeu în faþa Sfântului Altar prin
Taina Sfintei Cununii. Aceastã legãturã
rãsare din imboldul firesc sãdit de
Dumnezeu în om: „De aceea va lãsa
omul pe tatãl sãu ºi pe mama sa ºi se
va alipi de femeia sa ºi vor fi amândoi
un trup” (Efeseni 5, 31).

Instituþia familiei trebuie sã
fie fundamentatã pe legãtura
dintre un singur bãrbat ºi o

Preot Lucian Dumitru
VARTOLOMEI

Familia –
garanþia
trainicã

a societãþii
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singurã femeie, conform
Scripturii: „Fiecare bãrbat sã-ºi
aibã femeia sa ºi fiecare femeie

sã-ºi aibã bãrbatul sãu” (I Corinteni 7,
2). Într-o familie creºtinã, femeia trebuie
sã fie o partenerã de viaþã în adevãratul
sens al cuvântului ºi împreunã-lucrãtoare
cu bãrbatul în toate.

În contextul contemporan modern,
foarte multe din problemele esenþiale
ale naturii umane devin actuale. Între
acestea, la loc de frunte ºi insistent
dezbãtutã, este ºi problema familiei, o
noþiune ºi o realitate cu un orizont ºi
un conþinut vast ºi dinamic.

În optica ºi logica creºtinã, familia
este inseparabilã de cãsãtorie, mai
precis de cãsãtoria ca Tainã, fiind
practic imposibil sã le abordãm distinct.

Din relatarea biblicã (Facere 1, 28
ºi 2, 23-24, se desprinde clar scopul
cãsãtoriei: întrajutorarea ºi rãspunderea
reciprocã a soþilor în toate împrejurãrile
vieþii, cât ºi naºterea ºi creºterea de
copii. Cel care a sãdit în firea omului
tendinþa de unire a bãrbatului cu femeia,
pentru a naºte ºi creºte copii, a þinut
seama ºi de greutãþile cu care se cresc
copiii pânã ce ajung sã-ºi câºtige
existenþa prin munca lor; de aceea a ºi
pus o limitã în firea femeii, pentru
naºterea de copii, la o vârstã care îi va
îngãdui sã poatã creºte, în aceleaºi
bune condiþii ºi pe ultimul copil ca ºi
pe cei nãscuþi mai înainte. Biserica
Ortodoxã Românã, socotitã ca cea mai
legatã instituþie de neamul nostru,
pentru rolul pe care l-a îndeplinit pe tot
parcursul formãrii lui ºi dupã aceea în
toate împrejurãrile grele în care a fost
nevoit sã trãiascã în provincii despãrþite,
a legat de conºtiinþa românilor care se
cãsãtoreau, o datã cu binecuvântarea
cãsãtoriei lor (unindu-i pentru toatã
viaþa), ºi datoria patrioticã de a naºte
cât mai mulþi copii ºi de a-i creºte ºi
educa în aºa fel încât, cu toatã starea
de umilinþã în care erau þinuþi în
societate, sã fie mândri de originea ºi
neamul lor. Pentru întãrirea acestei
conºtiinþe, Bisericã Ortodoxã venea în

sprijin ºi cu exemplul familiilor preoþilor
ei. În acelaºi scop, în mãsura în care
împrejurãrile i-au îngãduit sã aibã un cler
mai bine format din punct de vedere
cultural, Biserica Ortodoxã a îndeplinit
ºi rolul de luminãtoare a poporului,
fãcând din tindele bisericilor ºi ale
mãnãstirilor primele ºcoli pentru copiii
neamului.

Familia va fi mereu formatã din
mamã, tatã ºi copii. Celelalte forme
monstruoase au existat dintotdeauna
ºi, la drept vorbind, nu ne mai
impresioneazã. Problema apare când
acestea vin ca un cuc: aruncã puii
normali ai firescului, pentru a-ºi „planta”
progeniturile hidoase în cuibul minþilor
noastre. Familia va fi doar familie; nu
tradiþionalã sau modernã. Nu putem
inventa cercul pãtrat, oricât i-am cãuta
colþul. Grija cea mare este sã pãstrãm
cu sfinþenie ceea ce este firesc.

Familia este formatã, conform
tuturor opinilor sãnãtoase, aºa cum o
ºtim. Celelalte idei nu sunt decât
structuri parazitare care se hrãnesc ca
toþi paraziþii: se instaleazã în corpurile
sãnãtoase pentru a le fura seva. Chiar
dacã se ascund tenace, rãmân corpuri
strãine care infesteazã organismul
sãnãtos, provocând riscuri mari, chiar
ºi moartea. Seva pe care o doresc sunt
copiii care (spre surprinderea lor) se
nasc numai în familii fireºti; chiar dacã
s-a inventat eprubeta, copiii provin tot
din mamã ºi din tatã. ªi mai ales, de la
Dumnezeu.

Nevasta ascultã de bãrbat pentru
cã, indiscutabil, el e capul familiei, copiii
nu crâcnesc în faþa pãrinþilor, iar în casã
ordinele se executã, nu se discutã.
Aceasta este reþeta pe baza cãreia
funcþiona familia tradiþionalã, în care
ierarhia stabilea clar cine pe cine
ascultã, iar rolurile erau bine delimitate
ºi de necontestat: bãrbatul aducea cele
necesare în casã, femeia vedea de
gospodãrie, creºtea copiii ºi îngrijea
pãrinþii ºi socrii bãtrâni ºi bolnavi
împreunã cu care trãiau sub acelaºi
acoperiº. Astãzi, în familia modernã, în

relaþia dintre soþi, cuvintele-cheie sunt
cooperarea ºi egalitatea, problemele se
discutã, iar deciziile se iau de comun
acord. Copiii sunt încurajaþi sã-ºi
exprime nemulþumirile, educaþia lor
implicã negociere, iar libertatea de care
se bucurã e mai mare. Rolurile
partenerilor ºi-au modificat, de
asemenea, graniþele: femeia ºi bãrbatul
aduc bani în casã fãrã diferenþe prea
mari între sumele câºtigate, muncesc
la fel de mult în afara familiei, iar
creºterea ºi educarea copiilor sunt
transferate în bunã mãsurã în seama
bunicilor, a bonelor ºi a instituþiilor de
profil. Toate aceste modificãri aduse de
tranziþia cãtre modernism sunt
acceptate cu seninãtate de unii, însã
respinse vehement de alþii.

Din punctul de vedere al credinþei
creºtine, familia reprezintã o ºcoalã a
virtuþilor, un altar de jertfire al sinelui, spre
înãlþarea unui mod comunitar de viaþã,
bazat pe dragostea ºi dãruirea reciprocã
a soþilor unul faþã de altul ºi al
amândurora faþã de copiii cu care
Dumnezeu le binecuvânteazã ºi le
împodobeºte existenþa. Aºezatã pe
iubirea reciprocã izvorâtã din sinceritate,
ea rãspunde acelui dor fiinþial al omului
de a avea un „acasã”, un loc privilegiat
ºi binecuvântat în care sã îºi gãseascã
de fiecare datã refugiu, alãturi de
persoanele iubite, cãrora sã le
împãrtãºeascã trãirile sale intime, pentru
a pãºi mai departe ºi alãturi de ei prin
evenimentele ºi experienþele vieþii.

Într-o familie creºtinã, soþul ºi soþia
sunt împreunã sfãtuitori ºi lucrãtori în
dobândirea mântuirii personale, a
mântuirii sufletului pereche, a casei sau
cãminului cu care Dumnezeu le-a
binecuvântat viaþa ºi, în mãsura în care
este posibil, a celor apropiaþi, prin tot
exemplul ºi îndemnul cãtre fapta cea
bunã. „În Hristos ºi în Bisericã”, relaþiile
dintre cei doi soþi sunt spiritualizate,
înduhovnicite, în sensul cã, având drept
Cap pe Hristos, soþii sunt împreunã egali
între ei ºi vrednici colaboratori cu Hristos
în lucrarea desãvârºirii spirituale.
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SFÂNTUL IOAN ROMÂNUL
ªI ROBIA LA HOMOSEXUALI

strigã împreunã cu noi robul noului
Putifar. Deci, l-a rânduit pentru început
la muncã si lnicã ºi ,  vãzându-l
preafrumos la înfãþiºare, s-a aprins de
drãceascã poftã pentru el. Avea ºi ea,
ca ºi turcul ucis, sãmânþa desfrâului
încolþitã în blestematul pãmânt al
inimii .  Dorindu-l  cu înfocare, a
încercat la început sã-l ademeneascã
cu fãgãduinþa cã-l va lua de soþ dacã
s-ar lepãda de credinþa creºtinã ºi s-ar
face mahomedan. „Cercat-a noua
Dalilã sã te înduplece spre pãcãtuire,
cu ispitirile farmecelor trupeºti ºi cu
ameninþãrile cumplitelor chinuri; dar
tu, înþelepte, ai lepãdat cu scârbire
amãgirile ei stãruitoare, dorind a te
încununa cu nevestejitele cununi, din
mâna Ziditorului”,  ne dezvãluie
Cântarea a 9-a a Canonului. Slava
Stihoavnei Vecerniei Mici laudã însã
biruinþa Românului :  „Ruºinatã
rãmânând ismaeliteanca cea pãgânã,
înfuriatu-s-a ca oarecând Irodiada ºi
a cerut capul tãu, Ioane Mucenice, cel
ce ai purtat cu vrednicie numele
Mergãtorului-Înainte al Domnului...“

Bãgat fiind la închisoare, noua
Dalilã venea zilnic la temniþã încercând
necurmat sã-l înduplece pe Ioan sã-i
facã voia. Vãzându-i însã împotrivirea,
a cerut sã fie omorât, astfel cã a fost
înãlþat în spânzurãtoare în ziua de 12
mai din anul mântuirii 1662.

Ca oarecând Iosif în Egipt ºi ca
tânãrul Ioan Valahul în urmã cu peste
300 de ani, un numãr însemnat de fii
ai poporului nostru au ajuns astãzi robi
cu trupul la strãini de neamul nostru,
ba chiar ºi de credinþa noastrã. Slava
Cântãrii a 5-a a Canonului Sfântului ne
mãrturiseºte însã cã, „robit fiind cu
trupul de cãtre cei de alt neam, mãrite,

ai rãmas slobod cu duhul, Ioane. ªi
pãzindu-þi curãþia trupului neîntinatã,
te-ai fãcut vrednic sãlaº al luminii celei
de sus”.

Ce ne pot mãrturisi tinerii noºtri
români robiþi în metropolele lumii în
care miºunã homosexualii ca pe
strãzile Sodomei ºi în care casele de
toleranþã îºi afiºeazã la vitrine marfa
pregãtitã pentru vânzare?

Cei ce v-aþi nãscut din pãrinþi de bun
neam ºi binecredincioºi, care v-aþi
deprins de la dânºii a pãzi legea
creºtineascã în curãþie ºi, mai ales, aþi
gustat ºi aþi vãzut cã bun este Domnul,
ce mãrturie a credinþei daþi acum când
v-aþi întins corturile pânã la Sodoma?

„Arãtatu-te-ai, prea înþelepte
Ioane, tânãr ºi prea frumos ostaº al
lui Hristos; ºi te-ai încununat cu
diademã de mult preþ, ºi cu porfira
sângiuir i lor tale curate, care
împodobeºte Biserica lui Dumnezeu ºi
pe cei binecredincioºi îi veseleºte...
Noul pãtimitor Ioan ne cheamã sã ne
ospãtãm cu bucurie din masa
rãsplãtirii nevoinþelor lui, cu care
hrãneºte spre mântuire pe cei ce
cinstesc cu credinþã sfânta pomenire
a lui“ (Cântarea a 6-a a Canonului).

Voi, fii ai neamului românesc, ce
ospãþ pregãtiþi celor care v-au nãscut
ºi pe braþe v-au legãnat cu cântarea
„Aliluia”?

Dar cei ce i-aþi nãscut, ce faceþi
acum pentru ca ei sã facã cinste
neamului românesc ºi nu batjocurã?
Nu puþini sunt azi reprezentanþi ai
poporului care fac afirmaþii în totalã
contradicþie cu spiritul bunei-cuviinþe
româneºti ce a dat Sfinþi de care se
bucurã acum Biserica.

Iatã douã de groaznicã mãrturie:
„Legalizarea practicãrii prosti-

(urmare din p. 2) tuþiei ar avea ºi câteva consecinþe
bune: stoparea bolilor, ar intra
bani în plus la bugetul Statului ºi
s-ar reduce infracþionalitatea“; sau,
referindu-se la drepturile sporite
pentru homosexuali, „a trebuit sã
legiferãm dreptul fiecãrui individ
de a face ce vrea cu trupul sãu în
intimitate“  (Valer iu Gheorghe,
deputat  – 1998).  Acelaºi
mãrturiseºte în schimb cã este
ortodox cu întreaga familie ºi cã îºi
face semnul crucii nu pentru a fi vãzut
la televizor, ci pentru cã aºa simte el
cã trebuie sã facã.

Cine ar trebui oare sã le spunã
acestor români cã li-e prea micã
pielea de oaie cu care ºi-au acoperit
mintea demonizatã de propunerile
sodomenilor!?

Pe canalele mediatice, acestea
sunt ºi astãzi sfaturile celor de acasã.
Pe cele ale Bisericii-mamã, care a dat
Sfinþi de vârste diferite, vin chemãri la
mântuire: „Adu-þi aminte de mine
neîncetat, Preasfântã Stãpânã, ºi nu
mã lãsa sã pier în gâtlejul balaurului
celui de foc. Ci, ca o Maicã a Celui
Milostiv, ajutã-mã sã intru în cãmara
Mirelui ceresc împreunã cu fecioarele
cele înþelepte ca sã mã mântuiesc eu,
ticãlosul“ (încheierea Cântãrii a 9-a a
Canonului Sfânt Nou Mucenic Ioan
Românul).

Suntem liberi! Sã nu intrãm în
jugul robiei de care s-a ferit Sfântul
Ioan Românul .  Robia d in t i t lu
pândeºte sã se strecoare în Grãdina
Maic i i  Domnului .  Sã- i  þ inem
împreunã,  cu toþ i i  ch iar,  uº i le
zãvorâte, lâsând pe Dumnezeu sã
judece între unii ºi alþii. ªi vai de
acela care va cãdea sub judecata
Dumnezeului celui viu!
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Înaltpreasfinþite,
bine aþi venit,
în Mina Salina,
la sarea pãmântului,

Catren la întâmpinarea IPS Ioachim

„Iatã Eu astãzi þi-am pus
înainte viaþa ºi moartea,

binele ºi rãul… Alege viaþa
ca sã trãieºti tu ºi urmaºii
tãi.” (Deuteronom 30,15/19)

M-am gândit la acest text
scripturistic din Deuteronom, deoarece
mi se pare extrem de relevant pentru
tumultul ºi avalanºa de comentarii,
discuþii, controverse ºi polemici legate de
Referendumul din 6-7 octombrie 2018
pentru definirea cãsãtoriei ca „ uniunea
liber consimþitã dintre un bãrbat ºi o
femeie”. În esenþã, credem cã despre
aceasta este vorba: poporul român este
chemat sã aleagã BINELE! Dincolo de
acest adevãr, comentariile ºi discuþiile pot
fi de orice naturã (juridicã, politicã,
administrativã, civicã, jurnalisticã etc.),
însã ceea ce ar trebui ºtiut ºi înþeles acum
de cãtre toatã lumea este importanþa
capitalã a acestui moment pentru
sãnãtatea moralã  ºi spiritualã a neamului
nostru.

Nu avem voie sã pierdem aceastã
ocazie de a mãrturisi adevãrul,
normalitatea, credinþa, indiferent de
atitudinile potrivnice ºi uneori
rãutãcioase, duse pânã la extrem. La
acest demers ne obligã conºtiinþa
noastrã, firescul natural al creaþiei ºi, nu
în ultimul rând, rãspunsul în faþa  lui
Dumnezeu.

Pentru a lãmuri anumite întrebãri sau
controverse,vom expune în cele ce
urmeazã, câteva idei extrase din
materialul seminarului de informare,
organizat în vederea mobilizãrii ºi
participãrii la Referendum: Ce este  un
Referendum?; De ce avem nevoie
de el?; Rãspunsuri pentru
clarificarea câtorva temeri
nejustificate despre Referendum.;

ALEGE BINELE, ALEGE VIAÞA
Care ar putea fi consecinþele
nevalidãrii lui?

Ce este  un Referendum?
„Referendumul este consultarea

directã a cetãþenilor unei þãri,
chemaþi sã se pronunþe prin vot,
asupra unui proiect de lege de o
deosebitã importanþã pentru stat,
sau asupra unor probleme de interes
general. […] Demersul are la bazã
o iniþiativã cetãþeneascã de
modificare a definiþiei întemeierii
familiei prin cãsãtorie, prevãzutã în
articolul 48, aliniatul 1, din
Constituþia României («familia se
întemeiazã pe cãsãtoria liber
consimþitã dintre  un bãrbat ºi o
femeie, pe egalitatea acestora ºi pe
dreptul ºi îndatorirea pãrinþilor de
a asigura  creºterea, educarea ºi
instruirea copiilor»)”.

Subliniem faptul cã iniþiativa
demarãrii procedurilor pentru iniþierea
unui Referendum pe aceastã temã, nu
aparþine Bisericii Ortodoxe,
stigmatizatã, acuzatã ºi rãstignitã în
acest rãstimp, ci COALIÞIEI
PENTRU FAMILIE, care a decis
demararea procedurilor de revizuire a
Constituþiei pe aceastã temã, încã din
toamna anului 2015. Este vorba de o
iniþiativã civicã, fãrã personalitate
juridicã, neafiliatã la vreun partid politic
sau confesiune.

De ce avem nevoie
de Referendum?

· „Pentru cã este expresia
suveranitãþii noastre naþionale
(Constituþia României articolul 2 –
Suveranitatea naþionalã aparþine
poporului român, care o exercitã
prin organele sale reprezentative,

constituite prin alegeri libere,
periodice ºi corecte, precum ºi prin
REFERENDUM.).

· Pentru cã 14 state europene au
definit deja în constituþiile lor
cãsãtoria ca fiind uniune dintre un
bãrbat ºi o femeie, apãrându-ºi astfel
copiii ºi viitorul ca naþiune (ex.
Ungaria, Croaþia, Polonia, Slovacia
etc.).

· Pentru cã definirea constitu-
þionalã a cãsãtoriei înseamnã
apãrarea libertãþii noastre, a culturii,
civilizaþiei ºi concepþiei de viaþã
româneºti ºi nu îngrãdeºte nici un
drept fundamental al omului.

· Pentru cã majoritatea poporului
român nu poate trãi la remorca
ideologiei de gen, introdusã, fãrã voia
noastrã, în manualele ºcolare ºi în
vieþile noastre.

· Pentru cã orice minoritate îºi
poate trãi în libertate propriul stil de
viaþã, fãrã însã a impune majoritãþii
dictatul ideologic propriu, introdus
deja prin propagandã în educaþia
copiilor noºtri.

· Pentru cã nu este Referendumul
unui partid sau al clasei politice (n.b.
nici al Bisericii), ci al celor 3 milioane
de semnãturi ºi al celorlalte milioane
de români care vor veni la vot.”

Rãspunsuri
pentru clarificarea

câtorva temeri nejustificate
despre Referendum.

1. Existã alte prioritãþi decât
definirea cãsãtoriei: sãrãcie, corupþie
etc..

Fals: provocãrile unei societãþi
nu se rezolvã neapãrat pe
rând, ci pentru a fi rezolvate
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ºi în paralel. Mai mult, în timp
ce provocãrile amintite
(sãrãcia, corupþia) necesitã

efort susþinut pe zeci de ani, dacã nu
cumva sunt perpetue, revizuirea
Constituþiei este, în schimb, o
problemã rezolvabilã one-off, dintr-o
datã.

2. Revizuirea nu rezolvã pro-
blemele familiei

Fals: Nici legalizarea altui gen de
cãsãtorie nu rezolvã problemele
familiei; în realitate, revizuirea nici nu
ºi-a propus sã rezolve problemele
familiei, ci sã protejeze instituþia
cãsãtoriei de diluarea  semnificaþiei
sale, de extinderea la cuplurile de
acelaºi sex ºi de posibile alte
extinderi ulterioare (numãrul
partenerilor etc.).

3. Familia tradiþionalã este un
focar de violenþã, alcoolism, abuz.

Fals:  Nu instituþia familiei
(tradiþionalã sau nu) este cauza
violenþei, alcoolismului ºi abuzului în
societate; cauzele sunt multiple ºi nu
se regãsesc în ideea de familie
tradiþionalã. Apoi, violenþã ºi abuz se
regãsesc ºi în interiorul familiilor ºi
cuplurilor non-tradiþionale (inclusiv
cele de aceleaºi sex) în aceeaºi
mãsurã, ba chiar, dupã unele studii
într-o mãsurã mai mare în cadrul
unor astfel de cupluri. În fine,
revizuirea nu se referã la familia
tradiþionalã, ci la cãsãtoria naturalã.

4. Revizuirea este inutilã,
pentru cã nu aduce nimic nou, deja
Codul Civil reglementeazã cãsãtoria
bãrbat-femeie.

Fals: Un cod civil se poate
schimba în parlament, fãrã ca voinþa
popularã sã fie chestionatã.(N.b. Un
articol din Constituþie nu se poate
schimba, decât prin Referendum.)

5. Iniþiativa este antieuropeanã,
putinistã, fascistã.

Fals: Definiþia legalã a
cãsãtoriei, doar în înþelesul propriu
al termenului, nu a avut nici o
legãturã cu fascismul, a fost (ºi încã
mai este în destule cazuri)instituþia
statului democratic occidental, nu
doar a Rusiei, ºi este o opþiune
recunoscutã de Curtea Europeanã a
Drepturilor Omului.

6. Revizuirea atacã familia
monoparentalã sau alte tipuri de
familii.

Fals:  Revizuirea nu are ca obiect
familia, care include ºi relaþiile de
filiaþie ºi rudenie subsecventã, ci doar
cãsãtoria; prin urmare, explicitarea
noþiunii de cãsãtorie conform
înþelesului sãu propriu nu afecteazã
familiile constituite în virtutea filiaþiei
(familiile monoparentale).

7. Revizuirea este rezultatul
amestecului Bisericii Ortodoxe
Române sau a altor culte în politica
statului român.

Fals: Biserica, cultele susþin o
propunere, aºa cum orice altã
organizaþie non-guvernamentalã are
dreptul sã îºi susþinã propria agendã
(de la drepturile animalelor, la anti-
corupþie), dar nu dispun dacã
propunerea nu e adoptatã conform
mecanismelor statului secular.

8. Referendumul dezbinã ºi
divizeazã societatea.

Irelevant: Orice temã implicã
tabere pro ºi contra. Alegerile ºi
democraþia implicã pluralitate de
pãreri ºi dezbatere, nu e nimic
anormal în împãrþirea societãþii în
aderenþi la opþiuni diferite.”

Care ar putea fi
consecinþele nevalidãrii lui?

Nevalidarea Referendumului poate
avea în viitor urmãri dintre cele mai
grave.

A consemnat,
Preot Ioan Vasile PANÞÎRU

1. „Adopþia de copii. Doi bãrbaþi
vor putea sã înfieze un copil. Studiile
ºi mãrturiile cutremurãtoare ale
copiilor crescuþi în astfel de cupluri
aratã traumele prin care aceºtia trec.

2. Reeducarea copiilor prin
intermediul ºcolii. De la vârste mici,
în ºcoalã, copii vor fi învãþaþi cã douã
fete se pot cãsãtori între ele ºi doi
bãieþi se pot cãsãtori între ei.
Comportamentul acesta le va fi
prezentat ca o alternativã normalã în
viaþã (exemplu: King & King – o
poveste de dragoste între doi prinþi
care se iubesc ºi se cãsãtoresc).

3. Limitarea libertãþii de
exprimare ºi credinþã. Cei care îºi
exprimã dezacordul faþã de cãsãtoria
între persoane de acelaºi sex pot fi
amendaþi, concediaþi, trimiºi la
cursuri de reeducare sau chiar la
închisoare. În Danemarca, preoþii sunt
obligaþi sã cãsãtoreascã cupluri de
acelaºi sex.”

Având în vedere aceste câteva
considerente, este evident cã suntem în
faþa unei mari responsabilitãþi privind
Patria, Biserica ºi Neamul pentru
care mii de martiri ai neamului s-au jertfit
de-a lungul istoriei noastre zbuciumate.
În faþa unei astfel de provocãri, nouã nu
ni se cere astãzi jertfa sângelui, ci doar
o pãrticicã din timpul nostru pentru a fi
prezenþi ºi a ne spune pãrerea potrivit
conºtiinþei noastre. Lipsa de atitudine,
indiferenþa,neimplicarea, nepãsarea ºi
neasumarea identitãþii naþionale ºi de
credinþã, pot avea drept consecinþã
îmbolnãvirea spiritualã ºi mentalã a
neamului. Dacã ne pasã de viitorul  þãrii,
al Bisericii ºi al urmaºilor noºtri, vom fi
prezenþi atunci când  ni se cere  sã
mãrturisim adevãrul.
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În anii din urmã, o multitudine de
asociaþii ecologiste din toatã lumea
încearcã sã apere, salvând ce se mai poate
din Creaþia lui Dumnezeu adesea
profanatã de inconºtienþa unora care,
pentru a câºtiga ceva trecãtor, sunt gata
sã distrugã cele aºezate pe raþiunea
dummnezeiascã spre a fi nemuritoare.
Referatul biblic al Creaþiei ne obligã sã
avem evlavie faþã de ceea ce mâna lui
Dumnezeu a plãsmuit, încercând, pe cât
ne stã în putere, sã nu atingem, prin
nepriceperea omeneascã afectatã de
pãcat, cele ce foarte bine au fost create ºi
aºezate.

În ziua a ºasea, ca o coroanã a
Creaþiei, a fost plãmãdit Adam din coasta
cãruia, drept ajutor ºi parte din el,
Dumnezeu i-a adus-o lângã sine pe Eva,
femeia care împreunã cu bãrbatul ei avea
sã contituie modelul primar ºi veºnic al
familiei creatoare, la rândul ei, asemenea
Preasfintei Treimi.

Astãzi suntem nevoiþi sã mãrturisim,
între altele, ºi pentru apãrarea Familiei
formatã dintr-un bãrbat ºi o femeie, o
datorie de conºtiinþã creºtineascã pentru
protejarea a ceea ce a creat Dumnezeu în
ziua a ºasea, dacã se cere aceasta sã o
facem chiar cu preþul vieþii, precum
asociaþiile ecologiste apãrã ceea ce
Dumnezeu a creat în zilele anterioare. Iatã
o ºtire apãrutã mai demult în media
româneascã care are un tâlc special pentru
frãmântãrile actuale.

ªtirea anunþa cã în Munþii Piatra
Craiului este o rezervaþie de lupi ocrotiþi
de niscaiva strãini care vin ºi-i admirã aici,
la noi, ei neavând în þara lor astfel de
sãlbãticiuni. În zona respectivã, însã,
existã stâne de oi, ºi ciobanii sunt nevoiþi
sã le apere chiar cu preþul sacrificãrii
lupilor. Dar, pentru a  nu fi stârpiþi, strãinii
au construit în jurul turmelor garduri de
sârmã pe care le-au legat la curent electric,
astfel încât sã fie ferite ºi turmele ºi sã fie
pãstraþi ºi lupii spre desfãtarea lor.

În situaþia actualã a neamului nostru
când ne pregãtim pentru referendumul

LUPII DIN „PIATRA CRAIULUI“
anunþat întru apãrarea familiei aºa cum
Dumnezeu a creat-o, ºtirea aceasta parcã-i
fãcutã de multã vreme sã ne atragã atenþia
cât de pe neobservate putem deveni robi
pãcatului dacã nu suntem atenþi la
chemarea vremii de acum. Poporul român
s-a luptat în decursul istoriei sã fie liber ºi
i-a reuºit adeseori aceasta cu mare rãsunet.
Astãzi parcã prea ignorant îºi întinde cu
plãcere mâinile sub lanþurile pe care le-a
urât în toatã istoria lui: prin robia la litera
drepturilor omului, la robia pãcatului.

Ce cautã strãinii iubitori de lupi pe
plaiurile mioritice ale noastre? Oare sã
admire „turma“ Ortodoxiei pe care Pãsatorul
cel Bun o duce la pãºunile cele verzi de pe
cei mai frumoºi munþi ai þãrii? Nicidecum.
Ci sã admire aceºti „lupi“ care urmãresc sã
împrãºtie ºi sã nimiceascã turma Domnului.
Sã-i ocroteascã pe cei fãrãdelege de mânia
viitoare ºi sã-i ajute sã se înmulþeascã
nestingheriþi. Sã înconjoare apoi cu ei turma
lui Hristos pentru atacul ºi sfâºierea finalã.

Iatã ºi un alt exemplu din care putem
învãþa ceva. Învãlmãºeala de azi se poate
asemãna cu spaima ce i-a cuprins pe evrei
când cei zece soli netrebnici i-au înºelat cu
invazia uriaºilor canaaniþi pste corturile ºi
trupurile lor. Oameni cârtitori ºi cu ochii
mereu sclipind cãtre idolatria vecinilor,
poporul ales se depãrtase prea mult de
Dumnezeul libertãþii ºi de dulceaþa
poruncilor, tânjind prea des dupã
„usturoiul“ robiei. În aceastã ameþealã
pãcãtoasã, cucerirea Canaanului era o
himerã în inimle lor, un vis înºelãtor de care
îl învinuiau pe Moise, conducãtorul lor, ºi
pe care erau gata sã-l linºeze în nisipul
pustiului.

Aceste pendulãri grave ale evreilor n-au
rãmas însã fãrã rãspuns. ªi nici permisiunile
scandaloase ale sufletului românesc nu se vor
strecura neobservate de Ochiul veºnic treaz al
lui Dumnezeu. Întotdeauna prezentul este un
rod al trecutului. Cum de viitor se face
responsabil prezentul.

Se socoteºte Biserica Ortodoxã
ocrotitã de cineva plin de milã pentru ea?
Nimeni sã nu se înºele! Oricând i se poate

lua „curentul“ de la gardul ocrotitor,
oricând se poate emite o lege în care nu
bãrbatul ºi femeia înseamnã „doi soþi“ ci
altcineva aiurea, doi bãrbaþi sau douã
femei. ªi nici un „drept“ nu se va afla în
litera Constituþiei care sã poatã stãvili furia
atee ºi sodomicã care sã-ºi facã legea în
turma Domnului.

Nãdejdea ne stã însã în adevãrul cã
nici porþile iadului nu vor putea birui
Biserica. Doar cã va trebui sã stopãm
demagogia ºi josnicia discursurilor
electorale pervertite, insuficienþa spiritualã
într-un astfel moment de crizã ºi, mai ales,
cochetarea cu idolatrii întru cãlcarea
poruncilor dumnezeieºti. Altfel, ne
aºteaptã ceea ce Apusul suferã deja:
pustiirea întru pregãtirea unei alte
conºtiinþe româneºti ºi creºtineºti pe care
numai un cuptor încins peste mãsurã ar
mai putea-o scoate aºa cum era odatã, pe
vremea Voievozilor.

Vrea cineva sã i se îngrãdeascã
pajiºtea? Sã nu mai avem voie a predica
Evanghelia ºi în afara zidurilor bisericii? Sau
nici înlãuntrul ei cu libertatea de pânã acum?
Asta sã însemne oare gardul ce împiedicã
pe lupi sã pãtrundã în tinda oilor, dar nici
ca oile sã pascã dincolo de el? Sã poatã
pãgânii sã-ºi înmulþeascã în voie, în
moºtenirea noastrã, odraslele lor, fãrã ca
noi sã putem lua mãsuri tocmai din pricina
acestui gard ce se vrea a fi ocrotitor? Cãci
asta ar însemna protecþia lupilor din Piatra
Craiului, dacã ar fi sã extindem pilda în
actualitatea Þãrii ºi a Bisericii.

Cititorule, Dumnezeu are nevoie de
tine sã-i aperi obiectul Creaþiei Sale din a
ºasea zi, familia ca icoanã a Preasfintei
Treimi niciodatã altfel decât constituitã din
bãrbat, femeie ºi copii. Þine minte: Dacã-L
ajuþi pe Dumnezeu acum, când are nevoie
de „DA“-ul tãu, El te va umple de
binecuvântãri toatã viaþa. Ce puþin trebuie
sã-I dai ºi ce mult îþi dã ca recompensã
Dumnezeu! Meritã sã faci acest efort pe 6
ori pe 7 octombrie 2018. Fii tare!

Preot Petru RONCEA
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Ne amintim cu toþii din Sfânta
Evanghelie de tâlharul cel credincios
ºi pocãit pe care l-a dus Domnul Iisus
Hristos în Rai.

Întocmai cu acela ºi luând exemplul
lui, au mai fost ºi alþii de-a lungul istoriei
care au gãsit  în cele din urmã calea spre
mântuire.

Iatã doar douã exemple:
Un tâlhar din Antiohia, care ucisese

mulþi oameni ºi-i tâlhãrise, fugind de
ostaºi, s-a refugiat lângã stâlpul
Sfântului Simion. Aici, timp de ºapte
zile, cãzu la rugãciune cãtre Dumnezeu,
mãrturisindu-se ºi plângând cu
„plângere mare”, încât ºi cei ce erau
acolo, vãzând pocãinþa ºi plângerea lui,
se umileau. Iar apoi îºi dãdu duhul.

Sosind ostaºii sã-l prindã, le-a spus
Cuviosul:

„Cel ce l-a adus pe el la mine, Acela
în mulþime de oaste cereascã a venit ºi l-a
luat pe el la Sine, curãþit prin pocãinþã”.

ªi întorcându-se aceia, au spus în
cetate cele ce de la Cuviosul au auzit ºi
au vãzut... (Proloagele, vol. 1, p. 49-50,
Craiova, 1991).

În afarã de acest tâlhar pocãit, mai
putem sã ne îndreptãm gândul spre un
alt exemplu ºi mai elocvent, cel al unui
tâlhar ajuns sfânt...

Acest sfânt ºi cuvios, Pãrintele
David, a fost ºeful a peste treizeci de
tâlhari, fãcând multe rãutãþi ºi pe mulþi
ucigându-i.

Odatã, venindu-ºi în fire, s-a gândit
la viaþa sa ºi, temându-se de Dumnezeu,
cã a fãcut atâtea rãutãþi, a lãsat pe
tovarãºii sãi ºi s-a dus la o mânãstire
dorind sã fie cãlugãr. Dar aici, vãzându-l
cã este bãtrân, i-au spus cã nu va putea
rãbda, cã în mânãstire este multã
ostenealã ºi mare înfrânare.

Vãzându-se refuzat, a spus cine
este ºi cã, dacã nu-l primesc sã-ºi plângã
la ei pãcatele, va veni  cu ceilalþi tâlhari, îi
va ucide pe toþi ºi va risipi mânãstirea...

Auzind acestea, fu cãlugãrit.
Din acel moment a început a se nevoi

cu înfrânarea ºi cu smerenia, încât i-a
ajuns pe cei ºaptezeci cãlugãri din
mânãstire ºi totdeauna pe toþi îi învãþa ºi
tuturor sporire le era.

Odatã, aflându-se în chilia lui, i-a
apãrut Arhanghelul Gavriil zicându-i:
„Davide, te-a iertat pe tine  Domnul de
pãcatele tale ºi acum vei face minuni”.

Iar el a rãspuns: „Nu pot sã cred
aceasta, cã m-a iertat pe mine de acele

TÂLHARUL AJUNS SFÂNT
multe pãcate ale mele, în atât de puþinã
vreme, cã sunt pãcate grele ºi mai multe
decât nisipul mãrii”.

Iar îngerul, spre încredinþare, i-a spus
cã va muþi.

David a ripostat: „Când, adicã, în
tâlhãrie eram ºi necuvioase lucruri fãceam
ºi mult sânge vãrsam, atunci nu mi-ai
legat limba, nici nu m-ai omorât pe mine,
iar acum, când vreau sã slujesc Domnului
ºi sã-I aduc laudã, acum limba mea o legi,
ca sã nu grãiesc?”

Deci i-a zis lui îngerul: „Sã grãieºti,
când pe Dumnezeu vei slãvi ºi te vei ruga
Lui, dupã rânduialã, iar, afarã de aceea,
sã taci!”

Iar, mai pe urmã, David, cu puterea
lui Dumnezeu, multe minuni a sãvârºit:
pe orbi a luminat, pe ºchiopi i-a fãcut sã
umble, pe îndrãciþi a vindecat ºi cânta în
bisericã la rugãciune, iar alt cuvânt nu-l
putea grãi. (Idem, pp. 57-58)

Aºadar, concluzionând, vedem cã toþi
avem o ºansã de mântuire, deci sã n-o
pierdem...

Ava Amonie învãþa zicând: „De va
voi omul, de dimineaþa pânã seara
ajunge la mãsura dumnezeiascã”.

Dar trebuie mai întâi „sã ne venim în
fire”, apoi sã ne hotãrâm ºi sã trecem la
fapte, zi de zi, ceas de ceas, clipã de

clipã, având dorinþa fierbinte de a face doar
cele plãcute lui Dumnezeu ºi pentru
mântuire, cãci toate celelalte sunt doar
deºertãciuni... Obiºnuindu-ne cu acest
stil de viaþã, ne va fi din ce în ce mai uºor,
pentru cã Dumnezeu nu ne va lãsa singuri
în efortul nostru...

Deci, cu ce sã începem?
„Lucrul principal este rugãciunea”,

ne învaþã Sfântul Teofan Zãvorâtul („Viaþa
duhovniceascã ºi cum o putem dobândi”,
Iaºi, 2006, p. 272)

„Urmeazã apoi strãdania pentru
faptele bune. Împreunã cu asta trebuie
sã citeºti ºi sã ai discuþii cu folos
duhovnicesc. Trebuie sã faci rugãciunile
ºi cititul zilnic din Scripturã, precum ºi o
prefacere lãuntricã – sã renunþi la tine
atunci când este necesar, sã fii înfrânatã
la mâncare, somn, distracþii ºi în toate
plãcerile ºi sã te îndrepþi pe drumul
continuu al defãimãrii de sine ºi al
înfrânãrii. Iatã întregul drum al curãþirii
de patimi. Ai început sã mergi deja pe
acest drum. Dumnezeu sã te ajute!”
(idem).

Iatã ce o învãþa Sfântul Teofan pe o
tânãrã care-l întrebase dacã e normal
sau este o boalã în calea dorinþei de a
avea o viaþã fericitã în lume. Odatã, aflatã
la un bal, în timp ce dansa, a vãzut într-o
strãfulgerare nemurirea propriului ei suflet
ºi a fost izbitã de gândul cã toatã
aceastã învârtealã de dans era cu
desãvârºire zadarnicã. Rãspunsul la
întrebarea ei a reprezentat o
corespondenþã care a alcãtuit apoi
volumul mai sus menþionat.

Tot aici, Sfântul  completeazã:
„Cele trei virtuþi fundamentale

sunt frica de Dumnezeu, rugãciunea
ºi mila faþã de aproapele.”

Iar dacã vrem sã parcurgem viaþa cu
folos, trebuie sã þinem cont ºi de aceste
coordonate:

„Primul prieten este nevoinþa, care
te duce pe calea cea dreaptã; al doilea
este curãþia, care te ia la Ceruri; ºi al
treilea prieten este milostivirea, care te
va duce fãrã fricã la Însuºi Împãratul,
Dumnezeu”.

Deci, în funcþie de ceea ce dorim sã
facem din viaþa noastrã ºi în funcþie de
unde vrem sã ajungem, putem acþiona în
consecinþã, având totuºi în vedere cã
miza este colosalã...

Presb. Aurelia GENES

Sã nu dãm pricinã de smintealã
conºtiinþei noastre, ci sã luãm
aminte la noi înºine întru frica
lui Dumnezeu, pânã când se va
dezrobi ºi ea dimpreunã cu noi,
ca sã se facã între ea ºi noi unire
deplinã. Ea va fi atunci paznica
noastrã, arãtându-ne fiecare
lucru de care trebuie sã ne
ferim. Dacã însã nu o vom
asculta, se va depãrta de la noi
ºi ne va pãrãsi ºi vom cãdea în
mâinile vrãjmaºilor, care nu vor
mai avea milã de noi. Cãci iatã
cum ne-a învãþat Stãpânul
nostru, zicând: „Împacã-te cu
pârâºul tãu, pânã eºti încã pe
cale cu el“… ºi cele urmãtoare.
Pârâºul este conºtiinþa, fiindcã
se împotriveºte omului ce vrea
sã facã voia trupului, iar dacã
acesta nu vrea sã o asculte îl dã
pe mâna vrãjmaºilor sãi.
(Isaia Pustnicul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 479)
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Într-un peisaj de poveste, luni, 20
august 2018, la Schitul Sf. Eftimie cel
Mare  din cartierul Poieni, localitatea
Tg. Ocna, a avut loc cea de a patra
ediþie a ,,Concursului de toacã ºi ie
moldoveneascã”.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfin-
þitului Pãrinte Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului ºi Bacãului, s-au adunat aici,
la picioarele eroilor cãzuþi pe masivul
Cireºoaia în Primul Rãzboi Mondial, un
numãr de 50 de tineri care au vrut sã-ºi
demonstreze mãiestria la ,,cântecul
toacei”, dar ºi sã arate frumuseþea ºi
eleganþa costumului popular autentic
moldovenesc.

Totul a debutat în liniºtea dimineþii
când trilurile pãsãrilor s-au îmbinat
perfect cu slujba Utreniei ºi a Sfintei
Liturghii sãvârºite sub protia pãrintelui
inspector Daniel  Marari, delegat al
Centrului Eparhial, de un sobor
impresionant de preoþi, la altarul de
varã al sfintei mãnãstiri. În timpul
Sfintei Liturghii, s-a oficiat o slujbã de
pomenire pentru eroii cãzuþi la datorie
pe aceste meleaguri ºi pentru fãuritorii
Marii Uniri din 1918, apoi o parte dintre
tineri au primit Taina Sfintei
Împãrtãºanii.

La hora de suflet cu strãbunii
La finalul slujbei, pãrintele

inspector a transmis mesajul
Înaltpreasfinþitului Pãrinte Ioachim ºi
a rostit un cuvânt de învãþãturã în
care a evidenþiat importanþa prezenþei
tinerilor în Sfânta Bisericã ºi faptul
cã în portul popular se pãstreazã
identitatea poporului român. S-a
cântat apoi Imnul Naþional ºi s-a
înconjurat biserica într-o ,,horã
misticã a unirii” de cãtre preoþi ºi
concurenþi. Apoi toþi participanþii s-au
adunat în jurul troiþei-toacã ziditã
special de pãrintele stareþ Claudiu
Panþîru care ºi-a dorit ca acest
concurs de toacã ºi port popular sã
rãmânã o tradiþie a schitului „Sfântul
Eftimie cel Mare” ºi competiþia a
început. Organizaþi pe categorii de
vârstã, toþi tinerii ºi-au demonstrat
dexteritatea. A urmat momentul
jurizãrii, timp în care toþi cei prezenþi
s-au putut bucura de agapa creºtinã
pregãtitã cu dragoste de preacuviosul
pãrinte stareþ Claudiu.

La festivitatea de premiere, toþi
tinerii prezenþi au fost rãsplãtiþi pentru
efortul lor.

 Pãrintele protoiereu Ioan
Bârgãoanu a rostit un cuvânt de
mulþumire profesorilor de religie
îndrumãtori ºi  preoþilor pentru
rãbdarea ºi dãruirea de care au dat
dovadã, credincioºilor ºi copiilor
pentru prezenþã ºi în special celor doi
organizatori, protosinghelului Claudiu
Constantin Panþîru, stareþul schitului
„Sfântul Eftimie cel Mare”, ºi
pãrintelui Cristian Mazilu de la
parohia Poieni care au reuºit ºi în
acest An Centenar sã-ºi demonstreze
dragostea de neam ºi de patrie prin
organizarea acestui frumos
eveniment.

Preot Benone Paul VÃSÂI



Nr. 3 / iul-sept 2018SAREA PÃMÂNTULUI 21

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Pãrinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului
ºi Bacãului, în perioada 23-28 iulie 2018,
la Parohia Buna Vestire, din Tg. Ocna,
s-a desfãºurat ªcoala de varã „Credinþã,
Joc, Creaþie”, ediþia a II-a, în parteneriat cu
ªcoala Gimnazialã Nr. 1 ºi cu ªcoala
Gimnazialã nr. 2 din Tg. Ocna.

Sub coordonarea preotului paroh
Vasile Ion Panþîru ºi a profesorului de
Religie Ortodoxã, Chiticaru Oana,
ªcoala de varã a avut un program
specific dupã structura taberelor
desfãºurate pe teritoriul Mitropoliei
Moldovei ºi Bucovinei. Cei 230 de copii
înscriºi cu vârste cuprinse între 5 ºi 14
ani au fost împãrþiþi în 9 grupe ºi au
participat la 9 ateliere zi de zi, astfel încât
toþi copiii au trecut pe la toate atelierele,
învãþând lucruri noi ºi atractive. Atelierele
au fost susþinute de cãtre cadrele
didactice de la cele douã ºcoli partenere,
trezind în sufletele copiilor bucuria,
entuziasmul ºi credinþa în Hristos:
Atelierul de Gastronomie, Atelierul Hand
Made, Atelierul de Dezvoltare Personalã,
Atelierul de Muzicã, Atelierul de Picturã,
Atelierul de Creaþie Istoricã, Atelierul
„Protejãm Natura”, Atelierul Sportiv.

Implicaþi în acest proiect au fost 45
de voluntari, cadre didactice ºi tineri
liceeni, care au susþinut activitatea ºcolii
zilnic în intervalul dintre orele 8.00-14.00.
În prima zi de ºcoalã, copiii au fost
binecuvântaþi prin slujba de Tedeum
oficiatã de cãtre pãrintele protoiereu Ioan
Bãrgãoanu ºi pãrintele paroh. Fiecare
zi din ªcoala de varã a început cu
rugãciunea de dimineaþã, cu intonarea
imnului þãrii, înviorare ºi cuvânt de folos
susþinut de preotul paroh Ion Vasile
Panþîru. În fiecare zi, copiii s-au bucurat
de invitaþi deosebiþi care le-au deschis
orizontul cãtre deprinderi, cunoºtinþe

230 de copii ºi 45 de voluntari
la ªcoala de varã „Credinþã, Joc, Creaþie”,
 Ediþia a II-a, Parohia Buna Vestire Tg. Ocna

practice ºi valori culturale: Jandarmeria
oraºului Tg. Ocna, ISUJ Bacãu, Poliþia
Bacãu, Compartimentul Prevenþie ºi
Serviciul Criminalisticã, Poliþia Tg. Ocna
- Serviciul  de Circulaþie Rutierã, Aliona
Vacari (prezentare de ie româneascã),
Radu ºi Sebastian, doi tineri muzicieni
premiaþi în Olanda la importante
festivaluri ºi concursuri naþionale (vioarã
ºi pian).

Suportul material, financiar ºi
logistic pentru buna desfãºurare a
activitãþii a fost asigurat de cãtre parohie:
5 corturi la punctele de lucru, 20 mese,
40 bãnci, hârtie coloratã, topuri hârtie,
carioci, creioane colorate, foarfece,
lipici, aracet, ºerveþele, perforator, sfoarã,
blocuri desen, pensoane, culori guaºã,
lut pentru modelat, capsator, pixuri,
lavandã, baloane, mingi, coarde, saci
rafie, fluier, linguri lemn, ouã, fainã, ulei,
lapte praf, stafide, zahãr, biscuiþi, cacao,
margarinã, unt, nucã de cocos, nuci,
esenþe rom/vanilie, susan, cabanos,
telemea, aluat, mãnuºi de unicã
folosinþã, bandã dublu adezivã, produse
de igienã etc.

Zilnic, între ateliere, fiecare copil a
primit la pauzã covrigi, cornuri, banane,
eugenii, biscuiþi ºi apã. La punctul de
primire, cadrul specializat a asigurat
permanenþa serviciului medical al ªcolii
de varã. Fiind Anul centenar al Marii Uniri

de la 1918, copiii au fost conºtientizaþi
de importanþa momentului istoric
învãþând ºi interpretând, la Atelierul de
Muzicã, Imnul de stat ºi cântecul „Þara
mea-i un colþ de rai”. Atelierul de creaþie
istoricã i-a provocat pe copii sã trãiascã
povestea vie a eroilor neamului nostru
prin prezentãrile power-point ºi filmuleþe
cu caracter istoric.

În ultima zi, voia bunã, jocul, hora
româneascã ºi festivitatea de premiere
au fost elementele care au contribuit la
sporirea entuziasmului din sufletul
copiilor. Toþi copiii au fost premiaþi cu
diplome, cu CD-uri (poze si filmuleþe din
perioada ªcolii de varã), o hartã a
României Mari personalizatã, dulciuri ºi
sucuri.

Numãrul mult mai mare de copii
participanþi ºi voluntari, faþã de prima
ediþie a anului trecut, aratã interesul,
entuziasmul ºi implicarea sporitã a
tuturor care au format o familie ºi o
bisericã vie timp de o sãptãmânã.
Aprecierile pozitive si mulþumirea
pãrinþilor precum ºi ale celor care au luat
cunoºtinþã de activitatea ºcolii sunt
garanþia faptului cã scopul acestui
demers cultural, educativ ºi spiritual a
fost atins.

Prof. Religie Ortodoxã
Oana CHITICARU
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Pe mãsurã ce comunismul va
deveni din ce în ce mai agresiv Biserica
Ortodoxã sperã sã-ºi gãseascã utilitatea
în cadrul noii societãþi, iar oamenii din
administraþia bisericeascã se succed
rapid. Astfel Protopopul Mihail Puºcalãu
nu rezistã în funcþie decât un an ºi trei
luni, pânã la 6 Septembrie 1946, fiind
înlocuit cu Preotul Iconom Ioan Mocanu
care vine cu un discurs mult mai adecvat
timpurilor noi: „Trãim timpuri de mari
transformãri sociale, când þara noastrã
este aºezatã pe temelii mai drepte, mai
bune ºi mai sãnãtoase. La aceste
transformãri trebuie sã depunem eforturi
uriaºe din partea tuturor, mai ales cã
avem de învins o sumedenie de greutãþi
ca: urmãrile unui rãzboi nejust, a (sic!)
unei secete generale ºi rezerva ºi rea
voinþa (sic!) a unora din fii þãri (sic!), de
a sprijini acest efort. Cum patria noastrã
scumpã a fãcut ºi face apel la toþi fii
(sic!) ei, de a o sprijini, iatã cã în biserici
(sic!) noastre strãmoºeºti i se deschide
un câmp mai vast în misiunea sa. Ei îi
revine sarcina de a lupta contra lãcomiei
ºi patimei de dominare, de a sprijini ºi a
ridica pe cei oropsiþi de soartã ºi de a
restabili echilibrul social ºi moral
zdruncinat de criminala politicã fascistã
imperialistã” (Adresa Protoieriei cãtre
Parohia Slãnic nr. 1022 din 16
Septembrie 1946).

Dacã în anul 1945 preoþii erau
îndemnaþi sã depoziteze ºi sã sigileze
în încãperi sau dulapuri cu sertare
speciale orice publicaþie periodicã sau
neperiodicã care prin conþinut putea
dãuna bunelor relaþii cu Aliaþii, în anul
1946 parohiile ºi mãnãstirile sunt
obligate sã predea prefecturilor de judeþ
„sub luare de dovadã” cãrþile „epurate”
a cãror listã este publicatã în Monitorul
Oficial (Adresa Protoieriei cãtre Parohia
Slãnic nr. 1056 din 5 Octombrie 1946).

Presiunea asupra preoþilor creºte ºi
mai mult, dupã cum reiese dintr-o citaþie
a Parchetului tribunalului Bacãu:
„Reprezentantul Parohiei Sf. Gheorghe
sat Slãnic Cerdac […] este citat sã se
prezinte la Parchetul trib. Bacãu de
urgenþã pentru a da relaþii asupra modului
cum sunt conservate, administrate ºi
realizate scopurile sau condiþiunile sub

Biserica din Slãnic în perioada
de început a Regimului Comunist

care s’au fãcut donaþiile la acea Parohie”
(Citaþia nr. 4343/17 Octombrie 1946).

Adresa Primãriei oraºului Bãile
Slãnic nr. 1705 din 5 Noiembrie 1946
transmite preotului o copie a ordinului
Prefectului: „…sã luaþi mãsuri pentru
sãrbãtorirea zilei de 7 Noiembrie a.c.
aniversarea marei revoluþii sovietice,
þinându-se cuvântãri din partea delegaþilor
subfilialã A.R.L.U.S.1 locale ºi
autoritãþilor administrative. În ziua de 8
Noiembrie a.c. veþi comunica telefonic
Preturii (Tg. Ocna n.n.) felul cum a decurs
sãrbãtorirea ºi numãrul participanþilor”.

Alegerea organelor parohiale
(Consiliul ºi Comitetul parohial) devine
în anul 1946 o activitate a parohiei ce
trebuie verificatã de organele de poliþie,
dupã cum se vede într-o adresã a
Episcopiei (nr. 283 din 15 Ianuarie
1946): „La raportul C. Voastre Nr. 80/
945 vi se rãspunde cã aveþi aprobarea
noastrã sã faceþi alegerea organelor
parohiale conform regulamentului în
vigoare. Veþi obþine însã în prealabil
aprobarea organelor de poliþie ºi
siguranþã pentru þinerea adunãrii
parohiale”, iar pe o invitaþie la conferinþa
preoþilor, trimisã de Protoierie (nr. 1244
din 7 nov. 1946), apare o ºtampilã cu
„Votaþi soarele”!

Pãrintele paroh Dumitru
Gâdinceanu este nevoit sã adopte în
anul 1946 limbajul de propagandã
specific puterii comuniste într-o cerere
adresatã ministrului Afacerilor Interne
prin care cere un teren pentru parohia
Slãnic necesar întreþinerii preotului:
„Fiind în posesia acestui teren, vom
munci cu toatã râvna pentru a aduce la
bun sfârºit amenajarea lui, urmând
astfel deviza Guvernului democratic a
D-lui Dr. Petru Groza «Nicio palmã de
pãmânt sã nu rãmânã nelucrat»” (Act
nr. 128/8 Noiembrie 1946, Dosarul
anului 1946, Arhiva Parohiei Slãnic).

De remarcat în dosarul anului 1946
din Arhiva Parohiei Slãnic este faptul
cã declaraþii le de botez ale
credincioºilor (probabil copiile unor
originale înmânate solicitanþilor) au fost
scrise de pãrintele Gâdinceanu pe
verso-ul unor hãrþi militare germane din
timpul rãzboiului. Pe una dintre aceste

hãrþi apare clar anul 1941, iar pe alta
este scris: „Grundkartenwerk: Planul
Director de Tragere 1:20000 des rumän.
Militärgeogr. Instituts” cu o legendã
bilingvã (Zeichenerklärung). Hãrþile
prezintã regiuni din Odesa ºi Basarabia:
Gnadenfeld, un sat din raionul Sãrata,
regiunea Odesa din Ucraina (satul a fost
locuit de germanii basarabeni),
Þariceanca, Rãileanca (Rajljanka),
Ivaneºtii-Vechi, Ivanovca, Chiºinãu
(Kischineff), Tatarbunar ºi Hofnungsfeld2

(tradus prin Câmpia Speranþei).
Presiunea politicã asupra parohiei

Slãnic, în anul 1948, este foarte mare,
dupã cum se vede dintr-o adresã a
Primãriei Slãnic, datatã 20 martie
19483, cãtre Pãrintele Gâdinceanu:
„Aduceþi la cunoºtinþa populaþiei cã
slujba religioasã va începe la orele 5
dim. ºi se va sfârºi la orele 7 ½
dimineaþa, pentru ca populaþia sã poatã
fi gata de plecare la orele hotãrâte”.
Adresa nu spune unde va pleca
populaþia (ºtia pãrintele, cu siguranþã),
dar i se ordonã ora 5 dimineaþa pentru
începerea slujbei ºi doar douã ore ºi
jumãtate rezervate Utreniei ºi Sfintei
Liturghii.

Prefectura trimite ºi ea ordine
pentru sãvârºirea unui „tedeum” în ziua
de 9 mai4 „de douã ori zi istoricã. -9
Mai 1877 a fost proclamatã
independenþa þãrii de sub stãpânirea
turceascã iar la 9 Mai 1945 oºtile
democrate în frunte cu armata roºie
eliberatoare au înfruntat pe cotropitorii
hitleriºti, fasciºti care subjugase Þara
ºi ne-au batjocorit tineretul”.

Nici pisaniile bisericilor nu scapã de
cenzurã: ordinul Protoieriei
„Trotuº”5 (nr. 835/5 August 1948)
anunþã cã „toate parohiile care
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1 Preºedinte al acestei asociaþii – Asociaþia
Românã pentru strângerea Legãturilor cu
Uniunea Sovieticã, o asociaþie al cãrei
scop declarat era cunoaºterea reciprocã
ºi promovarea legãturilor de prietenie

Asociaþia „Sfânta Anastasia
Romana” din Târgu-Ocna a organizat, în
perioada 13-17 august, în comu-
nitate, ªcoala de varã „Nu uita cã eºti
român”. Aceastã activitate este parte a
unui proiect mai amplu finanþat de Consiliul
Judeþean Bacãu, în baza legii 350/2005,
denumit CENTENAR ªI UNITATE:
IZVOR DE ÎNÞELEPCIUNE ªI
PUTERE”.

Activitãþile ªcolii de varã s-au
desfãºurat pe parcursul unei întregi
sãptãmâni în strânsã colaborare cu
Parohia „Sfântul Ioan” ºi a avut 160 de
participanþi din rândul tinerilor din
comunitate. A fost o sãptãmânã plinã de
activitãþi frumoase, inedite, ce au captivat
pe tineri ºi i-au fãcut sã fie mândri cã
sunt români ºi sã arate acest lucru tuturor.
Atelierele în care s-a lucrat au
fost: Atelierele de creaþie, Atelierele de
hand-made, Atelierul „ªtiaþi cã...”,
„Biserica: spaþiu de comuniu-
ne” ºi „Sportul pentru toþi”. În cadrul

ªcoala de varã „Nu uita cã eºti român”

Preot Silviu BUTUCARU –
Preºedintele Asociaþiei

„Sfânta Anastasia Romana”

Preot Cãtãlin ILIE

acestor ateliere, participanþii au
confecþionat drapele naþionale, au
modelat aluat în formã de steag, cruce,
þarã, au vizionat
filme legate de
Anul Centenar,
au fãcut coroniþe
de eroi pe care
le-au depus la
monumentele din
zonã ºi s-au
întrecut în diverse
jocuri sportive.
Unul dintre
m o m e n t e l e
remarcabile a
fost excursia ºi
picnicul de pe muntele Mãgura, copiii
vizitând muzeul de acolo, dar ºi
Mãnãstirea Mãgura Ocnei, unde au fost
primiþi de maicile din obºtea mãnãstirii.
Totodatã, prin sprijinul Primãriei Târgu-
Ocna, în fiecare zi o grupã de tineri a
mers la piscina din Complexul „Mãgura

au la biserici pisanii cu numele
foºtilor membrii ai familiilor
domnitoare” vor fi cercetate de

organele Ministerului de Culte, iar formula
de pomenire a „Capului Statului” devine
„Membrii Prezidiului Republicii Populare
Române, pentru sãnãtatea ºi mântuirea
lor”.

dintre România ºi U.R.S.S. – era însuºi
pãrintele Gâdinceanu cf. Raportului cãtre
Episcop nr. 27/13 Martie 1946 (Dosarul
anului 1946, Arhiva Parohiei Slãnic).
2 Înainte de cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial exista un sat cunoscut sub
numele de Hoffnungstal (azi Þebrîkove)
în Ucraina, regiunea Odesa, populat de
germanii pontici.
3 Nr. 652/20 III 948, scrisã cu creionul!
4 Ordinul intrat 999/14.05.1948, înregistrat
la parohie cu nr. 73/15.V.948. Dosarul
anului 1948. Arhiva parohiei Slãnic.
5 Începând cu 15 iulie 1948, se schimbã
titulatura Protoieriei „Trotuº” în „Protoieria
Tg.-Ocna, Jud. Bacãu” cf. Circularei nr.
859/1 septembrie 1948.

Parc”. Fiecare zi a debutat cu
rugãciunea menitã sã deschidã
participanþilor dorinþa de activitãþi.

În toate activitãþile, tinerii au fost
sprijiniþi de o echipã de 25 de voluntari
ºi 20 de formatori care au coordonat
fiecare atelier, precum ºi pe copiii
împãrþiþi în grupe conform categoriilor
de vârstã. Sãptãmâna a culminat cu
ziua de vineri, 17 august, când a avut
loc marºul participanþilor spre
esplanada din faþa Primãriei, acolo unde
i-au aºteptat reprezentanþi ai
autoritãþilor locale, ai Consiliului
Judeþean Bacãu, ai DGASPC Bacãu,
precum ºi toþi pãrinþii sau tutorii celor
participanþi. Dupã ce au interpretat
cântece patriotice, au împãrtãºit
impresiile acestei sãptãmâni ºi au fost
premiaþi, alãturi de voluntarii ºi
formatorii implicaþi în desfãºurarea
„cursurilor” ªcolii de varã „Nu uita cã
eºti român”.
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În privinþa consumului de cãtre om
a laptelui animal, existã pãreri pro ºi
contra, acesta fiind un subiect extrem de
controversat atât între specialiºti, cât ºi
la nivel de consumatori. Existã specialiºti
care susþin cã laptele de vacã, oaie sau
caprã poate fi ideal doar ca hranã a
viþeilor, mieilor sau iezilor (atâta vreme
cât n-au fost înþãrcaþi) ºi este departe de-a
fi un aliment perfect pentru specia umanã,
iar ca unul dintre argumentele pentru
aceastã afirmaþie este procentul de 60%
dintre oameni care prezintã, în diferite
grade, intoleranþã la lactozã. Pe de altã
parte, existã nutriþioniºti care recomandã
prezenþa laptelui animal în dieta umanã
ºi spun cã este o excelentã sursã de
proteine, calciu, potasiu, vitamina B12 ºi
vitamina D.

Avantajul laptelui de origine
animalã îl reprezintã conþinutul
proteic ridicat, calitatea superioarã
a proteinelor, faptul cã e sursã
naturalã de calciu ºi vitamina D ºi
echilibrul dintre aceste componente.
Existã totuºi variante de lapte de soia
care conþin aceeaºi cantitate de
proteine ca laptele de vacã, ceea ce
le fac comparabile cu acesta, deci prima
variantã de luat în calcul dacã se doreºte
înlocuirea lui. Cele mai sãrace în conþinut
proteic sunt laptele de migdale, orez,
cocos ºi caju.

Oamenii consumã de mult timp lapte
din nuci sau seminþe. În Asia, de exemplu,
laptele de soia ºi de orez reprezintã
alimente tradiþionale. În general, laptele
vegetal este o bombã energeticã, plinã
de minerale, vitamine ºi grãsimi bune,
care nu îngraºã, ci menþine silueta ºi
pãstreazã sistemul cardiac în condiþie
optimã. În plus, dacã sunteþi vegetarieni,
þineþi post ori nu toleraþi laptele de vacã,
atunci laptele vegetal este varianta idealã
pentru micul dejun. Odatã cu înaintarea
în vârstã, corpul nostru nu mai poate
digera laptele. Laptele de origine animalã
are un nivel ridicat dintr-un carbohidrat
numit lactozã. Pentru ca laptele sã poatã
fi digerat, este nevoie ca în stomac ºi în
intestinul subþire sã existe o enzimã
specificã numitã lactazã – menitã sã

Lapte vegetal vs lapte animal
descompunã – în zaharuri simple –
lactoza. Însã omul a fost programat ca,
dupã „înþãrcare”, sã piardã capacitatea
de a produce aceastã enzimã cu ajutorul
cãreia poate digera lactoza din lapte. O
altã enzimã care ajutã la digerarea laptelui
este renina, care este produsã cu uºurinþã
de cãtre stomacul copiilor mici, însã
stomacul adulþilor nu o mai produce. În
aceste circumstanþe, dacã bei lapte, poate
apãrea senzaþia de balonare, crampe,
greaþã ºi, eventual, diaree.

Pentru ca organismul nostru sã
poatã absorbi calciul, are nevoie ºi de
prezenþa anumitor minerale, cum ar fi
magneziu ºi bor (element care se gãseºte
exclusiv în vegetale) ºi pe care laptele
de vacã nu le conþine. De asemenea,
cercetãrile au arãtat cã, pentru a se
asimila calciul în mod eficient, raportul
calciu/fosfor trebuie sã fie mai mare de
1,7. Dar brânza – care conþine cea mai
mare cantitate de lapte concentratã – are
un raport de 1,2. Spre deosebire de acest
produs de origine animalã, raportul calciu/
fosfor în toate produsele de origine
vegetalã este mai mare de 2. Spre
deosebire de laptele de origine animalã,
laptele vegetal NU conþine cazeinã,
grãsimi animale sau lactozã, ci grãsimi
de origine vegetalã, nesaturate. Cazeina
este cea mai acidifiantã proteinã de
origine animalã pe care cercetãrile
recente au identificat-o ca fiind substanþa
cu cel mai relevant efect cancerigen
dintre cele pe care le consumãm. La
aceasta se adaugã ºi faptul ca laptele
conþine factori de creºtere care pot
deveni pentru organismul uman
stimulatori de tumori.

Prin înmuierea seminþelor timp de
48 de ore, s-a observat cã putem creºte
cantitatea de fier de la 7 mg/100 g produs
la 45 mg/100 g produs, dupã care nu mai
este recomandat sã fie lãsate la înmuiat,
deoarece cantitatea de fier scade rapid.
Din acest punct de vedere, produsele
vegetale ºi în special soia, alãturi de alte
leguminoase (fasole, linte, nãut, mazãre),
dar ºi de frunzele de pãtrunjel (19 mg/
100 g produs) distrug mitul conform
cãruia carnea este cel mai bogat aliment

în fier (cantitatea de fier din carne este
de 1,5-4 mg /100 g produs).

Dacã în uleiul de in raportul
acizilor graºi omega 6/omega 3 este
chiar de 1:1 (pentru ca organismul
nostru sã funcþioneze normal acest
raport ar trebui sã fie sub 3), în lactate
acest raport este de 50:1. În aceste
condiþii, laptele devine un aliment pro-
inflamator (agraveazã astmul, infecþiile
cronice ale urechii, eczemele, produce
ºi accentueazã mucozitãþile la nivel
nazal, digestiv, respirator).

Un pahar cu lapte de soia, în
funcþie de producãtor, poate conþine
mai puþine proteine ºi calciu vs lapte
de vacã (6 grame de proteine vs 8
grame) sau aceeaºi cantitate de
proteine ºi calciu. De aceea trebuie
sã citiþi eticheta ºi sã vã asiguraþi cã
varianta de lapte de soia aleasã este
fortifiatã cu vitamina D ºi calciu.
Atenþie ºi la variantele cu arome,
pentru cã pot conþine o cantitate mai
mare de carbohidraþi, comparativ cu
variantele simple.

Cât de sãnãtos este laptele de soia
depinde foarte mult de cât este de
procesat, de unde provine materia
primã, ce ingrediente mai conþine ºi
care este cantitatea consumatã.
Trebuie sã vã asiguraþi cã soia
folositã la prepararea lui este
100% organicã, nu din culturi
modificate genetic, despre care nu
este foarte clar cât de sãnãtoase sunt.
Cantitativ, specialiºtii susþin cã o porþie
pe zi (echivalentul unui pahar de lapte)
este suficient.

 Laptele de migdale este fãcut
din migdale mãcinate ºi apã. Un pahar
de lapte de migdale este sãrac în calorii
ºi poate avea chiar mai puþin de 30 de
calorii, atât timp cât nu este îndulcit.
Deºi migdalele sunt o sursã bunã de
proteine, laptele de migdale este sãrac
în proteine, carbohidraþi, calciu ºi lipide
(dar existã variante fortifiate cu calciu
ºi vitamina D). Poate fi o alegere bunã
pentru persoanele cu intole-
ranþã la lactate sau soia, ºi
veganii cãrora nu le place
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laptele de soia; dar nu este atât
de nutritiv ca cel de origine

animalã sau din soia. Laptele de orez
poate fi o alternativã uºor de digerat,
fãrã gluten, pentru persoanele cu
multiple alergii alimentare, care nu
tolereazã laptele de soia sau care au
alergie la nuci. Dezavantajul acestui
lapte este conþinutul bogat în calorii,
carbohidraþi ºi relativ sãrac în nutrienþi.
Nu conþine proteine, dar existã variante
fortifiate cu vitamina D ºi calciu. Poate
provoca malnutriþie, dacã este
administrat la copii ca unicã sursã de
proteine.

Laptele de caju are o aromã
dulce ºi cremoasã ºi este folosit
frecvent la supele cremã sau sosuri.
Textura sa e foarte apropiatã de cea a
laptelui integral de vacã, are mai puþine
calorii comparativ cu laptele degresat
(aproximativ 25 calorii/pahar), foarte
puþine proteine ºi nu conþine zahãr.
Poate fi încercat de cei care doresc
sau trebuie sã evite produsele lactate
animale, soia ºi glutenul.

 Laptele de cocos nu conþine
proteine ºi poate fi bogat în grãsimi. În
funcþie de producãtor, un pahar de
lapte de cocos poate avea de la 45 de
calorii la 500 de calorii ºi între 0.1 ºi 23
grame de grãsimi saturate la 100 grame
de lapte. Nu conþine calciu sau
vitamina D, dar pot exista variante
fortifiate cu aceºti nutrienþi.

Teoretic se poate face lapte vegetal
din orice fel de seminþe. Toate sunt
pretabile pentru un lapte sãnãtos ºi
delicios. Ideal este ca laptele vegetal sã
conþinã cât mai puþine ingrediente:

– soia, cereale (orez, ovãz, porumb)
sau seminþe (cânepã, mei, hriºcã, dovleac,
floarea soarelui, nuci, migdale);

– un îndulcitor (zahãr invertit, miere
de albine, sirop de agave sau de stevie);

– apã (apa platã de izvor, apã
alcalinã);

– opþional, se adaugã pentru gust:
bananã, 2-3 curmale, vanilie, rom, cacao,
scorþiºoarã, pudrã de roºcove, etc.

 Se pun toate ingredientele într-un
blender ºi se amestecã. Apoi se filtreazã
ºi se consumã rece.

Presb. Drd. Ing. Nicoleta
VARTOLOMEI

Un student, obosit ºi înfometat,
a intrat într-un restaurant sã-ºi
potoleascã foamea. Abia a început
sã mãnânce, când un bãrbat, ca de
vreo patruzeci de ani, a intrat ºi s-a
aºezat la aceeaºi masã.

De pe faþa noului venit se putea
cunoaºte cã este un om amãrât,
un suflet zbuciumat ºi cuprins de
deznãdejde.

Studentul, crescut în credinþa
creºtinã, iubitor de Dumnezeu ºi
de aproapele, a fost adânc
impresionat de înfãþiºarea lui, iar o
voce lãuntricã îl îndemna zicând:

– Apropie-te de acest om ºi
vorbeºte cu el!

Cu puþinã sfialã, studentul a
intrat în vorbã. La început
convorbirea a fost cam rece, dar
mai pe urmã studentul, cu
bunãtatea, blândeþea ºi dragostea
sa, a reuºit sã câºtige încrederea
strãinului ºi sã-i afle necazurile.

Terminând de mâncat, au
plecat împreunã ºi inima strãinului
s-a deschis tot mai mult. Studentul
a aflat, astfel, cã acest om nu
înþelegea rostul adevãrat al vieþii, ci
avea pãreri cu totul greºite în
aceastã privinþã.

Pr. Dr. Dumitru I. BODALE,
Trãiri în Hristos, Colecþia
Teologicã „Cuvântul Vieþii”, 1985,
Detroit, Michigan

Sunt un om nou
Sub înrâurirea acestor pãreri

ºi-a cheltuit tinereþea în petreceri
nesocotite ºi fãrã cumpãt, ºi-a
destrãmat sufletul ºi acum nu mai
are nici un reazem în viaþã; se simte
singur ºi plictisit de lume, nu mai are
încredere în nimeni, nici în
Dumnezeu, nici în oameni ºi nici în
el însuºi.

Îngrozit de cele auzite,
studentul i-a vorbit despre
adevãratul rost al vieþii, despre
bunãtatea lui Dumnezeu, despre
putinþa iertãrii lui ºi a îndreptãrii din
calea întunericului, dacã s-ar
întoarce la Dumnezeu.

Dupã o convorbire de câteva
ceasuri, s-au despãrþit. Ca
încheiere, studentul i-a spus:

– Nu ºtiu ce vei primi din toate
sfaturile ºi lãmuririle mele, totuºi
nãdãjduiesc cã vorbele mele nu vor
rãmâne fãrã folos pentru sufletul
dumitale. Gândeºte-te bine cã încã
nu-i târziu sã te îndrepþi. Ai putinþa
sã devii om nou ºi folositor þãrii ºi
Bisericii. Dumnezeu te aºteaptã,
Dumnezeu îþi vrea mântuirea. Nu
refuza aºteptarea ºi bunãtatea lui
Dumnezeu!

Peste câtva timp, studentul a
primit o scrisoare cu urmãtorul
cuprins: „Îþi mulþumesc din suflet
pentru învãþãmintele ce mi-ai dat.
Puþin a lipsit sã nu mor. Chiar în ziua
aceea mã hotãrâsem sã mã
împuºc. Dumnezeu te-a trimis la
timp în calea mea. M-ai scos din
rãtãcire. Sunt un om nou. Cercetez
biserica în fiecare Duminicã ºi
sãrbãtoare. Mi-am mãrturisit
pãcatele la preot ºi am primit Trupul
ºi Sângele Domnului din potirul
Sfintei Împãrtãºanii. Mã nevoiesc,
cu ajutorul lui Dumnezeu, sã pãºesc
pe noua cale ce mi s-a deschis în
viaþa mea. Sunt un om nou.”

Pastel
Se rãsuceºte prin ploaie pãmântul
ºi vântul
se sfâºie lung printre ramuri.
Luminile curg galbene prin geamuri…
asfaltul luceºte de beznele nopþii
ºi-naltul,
foºnind de ploaie ca o betealã,
ne-nfãºoarã-mbrãþiºarea
în strada târzie ºi goalã.

Valeriu Filimon, Tãrâmuri
imaginare – Poezii, Edit.
Paco, Bucureºti, 2001, pag.
23-24
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Târgu-Ocna - vedere panoramicã

(urmare din p. 1)
aproape toatã luna, au fost zone din oraº
care au avut de suferit din cauza cantitãþii
mari de precipitaþii, fiind inundate atât de
apele râului Trotuº cât ºi de râul Slãnic ºi
de apele pâraielor ce traverseazã oraºul.
În perioada inundaþiilor, oraºul a fost
vizitat de cãtre demnitari ai statului român
ºi reprezentanþi ai instituþiilor judeþene
care au analizat la faþa locului efectele
inundaþiilor, propunând în acelaºi timp
mãsuri urgente de remediere a
stricãciunilor provocate de ape.  Pe raza
noastrã de competenþã nu au fost
înregistrate victime ºi nici nu au fost
locuinþe avariate, pagubele constând în
distrugerea unor diguri, deteriorarea
drumurilor, inundarea curþilor ºi a mai
multor suprafeþe de grãdini ºi terenuri
agricole. Cu pricepere ºi cu
profesionalism, autoritatea publicã localã
a reuºit sã înlãture efectele acestor
inundaþii, pagubele provocate fiind reduse.
Cu toate necazurile despre care am
vorbit, ploile au fost un dar pentru
culturile agricole, cultivatorii nemaiavând
nevoi sã-ºi ude culturile pe care le au în
proprietate.

Dar, aºa cum spuneam,
activitãþile desfãºurate au fost diverse.
Astfel, au continuat lucrãrile de
amenajare a parcãrilor pe str. Cãpitan
Buºilã, cu parcarea din zona blocurilor,
parcarea de la Halta Saline ºi parcarea
din zona pieþii agroalimentare, lucrãri
cuprinse în proiectul de „Modernizare
4 strãzi în oraºul Tg. Ocna,  judeþul
Bacãu”, finanþat prin Programul
Naþional de Dezvoltare Localã si parþial
susþinut cu fonduri de la bugetul local. În
cadrul aceluiaºi proiect, s-au terminat
lucrãrile de asfaltare pe str. Tãbãcari
unde s-au terminat ºi  trotuarele, iar în
prezent se lucreazã la acostamente.

Au continuat lucrãrile prevãzute în
proiectul „Reabilitare strãzi în oraºul
Tg. Ocna, judeþul Bacãu” cu exe-
cutarea infrastructurii ºi turnarea
covorului asfaltic pe str. Salinei, str.
Avram Iancu ºi str. ªtefan
Constantinescu, strãzi pe care se
lucreazã la efectuarea trotuarelor. Sunt

pregãtite pentru asfaltare Str. Vasile
Alecsandri ºi str. Gura Slãnic, în perioada
urmãtoare intrând in procesul de
reabilitare ºi modernizare ºi celelalte trei
strãzi cuprinse in proiect: Str. Pârâul
Vâlcica, str. Poet Ion Grãmadã ºi str.
Coasta Mãgurii.  Pe strãzile Avram Iancu
ºi ªtefan Constantinescu, cu fonduri de
la bugetul local, au fost executate
branºamentele la noile reþele de apã ºi
canalizare edificate cu fonduri europene.
Aceste lucrãri vor continua cât condiþiile
atmosferice vor permite, societãþile
constructoare dispunând de forþa de
muncã, utilaje ºi materiale necesare
terminãrii lucrãrilor in termenul prevãzut
în contract.

Licitaþia pentru achiziþia serviciilor
de întocmire a proiectului tehnic  pentru
obiectivul „Valorificare turisticã ºi
modernizare infrastructurã specificã
în staþiunea balneoclimaticã Tg.
Ocna”, proiect finanþat cu fonduri
nerambursabile prin Programul
Operaþional Regional 2014-2020, se aflã
în etapa de evaluare a ofertelor depuse,
dupã care se va trece la întocmirea
proiectului tehnic ºi avizarea acestuia de
cãtre autoritatea de implementare.
Organizarea licitaþiei pentru lucrãrile de
execuþie va fi demaratã pânã la sfârºitul
acestui an, termenul estimat în proiect
pentru execuþie fiind de 24 de luni de la
data primirii de cãtre constructor a
ordinului de începere a lucrãrilor.

Pentru cele 4 proiecte finanþate prin
Programul Naþional de Dezvoltare
Localã, etapa 2, ºi anume: „Construire
ºi dotare centru multifuncþional tip
creºã în zona Tiseºti, oraºul Tg.
Ocna, judeþul Bacãu”, „Reabilitare,
modernizare ºi dotare grãdiniþa
Piticot A, oraºul Tg. Ocna, judeþul
Bacãu”, „Reabilitare, modernizare ºi
dotare grãdiniþa Piticot B, oraºul Tg.
Ocna, judeþul Bacãu” ºi „Moder-
nizare ºi dotare Colegiu C. Negri,
oraºul Tg. Ocna, judeþul Bacãu” sunt
lansate licitaþiile în sistemul electronic de
achiziþii publice, urmând ca dupã stabilirea
ofertelor câºtigãtoare pentru întocmirea
proiectului tehnic sã se treacã la

urmãtoarea etapã, de licitaþie pentru
realizarea lucrãrilor de execuþie.
Termenul de realizare pentru aceste
obiective este de 3 ani.

Aºa dupã cum se poate vedea, se
lucreazã cu spor la construcþia blocului
C8 de pe str. 1 Mai, investiþie finanþatã
de Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe
Bucureºti. Blocul  C8, va avea 48 de
unitãþi locative ºi va fi destinat închirierii
pentru tineri. Dacã timpul va permite,
constructorul ne asigurã cã va respecta
termenul de execuþie de 12 luni de la data
începerii lucrãrilor, respectiv în  luna
februarie 2019,  când noii locatari vor
putea intra în aceste spaþii moderne.

O altã investiþie la care se lucreazã
este aceea care priveºte „Reabilitarea,
modernizarea, extinderea ºi dotarea
Casei de Culturã“ – proiect finanþat de
Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei publice prin Compania
Naþionalã de Investiþii. Societatea care
executã lucrãrile, aflate ºi acestea în
grafic, dispune de cele necesare pentru
finalizarea lor la termenul stabilit în
contractul de  execuþie.

Aºteptate ºi foarte necesare, vã
informãm cã au început lucrãrile de
reabilitare a drumului DJ 116 ce duce la
Mãnãstirea Mãgura Ocnei, lucrãri ce se
executã cu fonduri de la Consiliul
Judeþean Bacãu. A fost decopertatã o
porþiune a acestui drum, se lucreazã la
sistemul de susþinere ºi  realizarea de
apãrãtori, la sistemul de preluare a apelor
pluviale, iar apoi se va trece la refacerea
covorului asfaltic. Aceste lucrãri sunt
foarte complexe ºi nu se pot desfãºura
decât dacã vor fi condiþii atmosferice
prielnice, constructorul fiind preocupat de
efectuarea lucrãrilor de bunã calitate
pentru a oferi siguranþã circulaþiei rutiere
ce se va desfãºura pe acest drum. Avem
promisiuni din partea constructorului ºi a
finanþatorului potrivit cãrora, dacã timpul
va permite, lucrãrile de reparare ºi
reabilitare vor fi încheiate pânã la sfârºitul
acestui an.

Vã informãm cã, printr-un contract
de comodat încheiat pe o duratã
de 5 ani, cu posibilitate de

O varã cu multe activitãþi
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prelungire, Oraºul Tg. Ocna a
primit de la Agenþia Naþionalã
de Administrare Fiscalã Oneºti,

spaþiul de la parterul blocului F1, care a
fost reamenajat ºi compartimentat
corespunzãtor pentru  activitãþi ale
Companiei de utilitãþi publice Tg. Ocna,
care deja funcþioneazã în acel
amplasament.

Am avut grijã ca spaþiile verzi ºi
floricole din parcuri ºi din incintele
blocurilor din oraº sã fie îngrijite, de aceea
s-a cosit iarba de câte ori a fost nevoie ºi

s-au efectuat lucrãri de întreþinere
specifice pe tot parcursul verii. În Parcul
Mãgura au fost deschise cele doua
piscine, locurile de joacã pentru copii au
fost completate cu echipamente noi ºi s-au
întreþinut corespunzãtor cele existente. Pe
strãzile din cartiere, afectate de ploile din
luna iulie, a fost transportat balast, acestea
fiind scarificate ºi nivelate. S-au curãþat
de asemenea ºanþurile ºi rigolele aferente
strãzilor afectate ºi s-au aplicat marcaje
rutiere pe strãzile asfaltate.

Dar pe lângã aceste activitãþi
edilitar-gospodãreºti ºi de întreþinere,
edilii oraºului au fost implicaþi ºi au
sprijinit realizarea de acþiuni cu caracter
educativ, cultural, religios, sportiv,
divertisment etc. Astfel, la mijlocul lunii
august, a devenit o tradiþie sã fie
organizate  „ Zilele oraºului”, tradiþie ce
a fost respectatã ºi în acest an, pentru a
XVIII-a datã! În perioada 17-19 august,
au fost organizate, în cadrul acestor
manifestãri, întreceri sportive,
spectacole artistice, prezentãri de carte,
au fost sãrbãtorite cuplurile care au
împlinit 50 de ani de cãsãtorie. Pe scena
amenajatã în Parcul Mãgura au urcat
în seara de sâmbãtã invitaþii oraºului:
reprezentanþi ai instituþiilor judeþene,
primari din localitãþile învecinate,

personalitãþi locale, invitaþi din localitãþi
din Republica Moldova ºi Ucraina
înfrãtiþe cu oraºul nostru, alþi invitaþi. Cu
aceastã ocazie au fost premiate familiile
care au copii minori gemeni. În cele trei
seri, pe scena amenajatã au evoluat
artiºti ºi formaþii locale, formaþii invitate
din Republica Moldova ºi Ucraina,
precum ºi formaþii de renume cum a fost
Trupa VOLTAJ care a încheiat
„apoteotic” manifestãrile din acest an.

 Printr-un parteneriat al oraºului
Tg. Ocna cu  ªcoala Naþionalã de

Pregãtire a Agenþilor de Penitenciare
Tg. Ocna, parteneriat devenit ºi acesta
tradiþie, joi, 30 august 2018, începând
cu ora 09:00, în piaþeta oraºului staþiune
Tg. Ocna, a avut loc festivitatea de
absolvire a promoþiei 2018 –
„CENTENARUL MARII UNIRI” a
ªcolii Naþionale de Pregãtire a
Agenþilor de Penitenciare Tg. Ocna.
Cuprinºi de emoþii, în prezenþa
ministrului justiþiei, domnul profesor

universitar doctor Tudorel Toader, a
familiilor lor ºi a întregii comunitãþi,
elevii ªcolii au rostit jurãmântul de
credinþã, asumându-ºi, odatã cu acesta,

o viaþã dedicatã serviciului patriei ºi
ordinii de drept. La acest moment
solemn, au fost alãturi de cei 284 de
elevi ai ªcolii ºi domnul comisar ºef de
penitenciare Cristian Pleºa – director
general adjunct al Administraþiei
Naþionale a Penitenciarelor din
România, ªeful Direcþiei Generale
Management instituþional din
Administraþia Naþionalã a
Penitenciarelor din Republica Moldova,
directorul Academiei Administraþiei
Penitenciare din Republica Cehã,
domnul Frantisek VLACH, specialiºti
ºi foºti directori din cadrul
Administraþiei Naþionale a
Penitenciarelor din România, specialiºti
din cadrul Administraþiei Naþionale a
Penitenciarelor din Republica Moldova,
directori ai unitãþilor de penitenciare,
reprezentanþii KRUS-Norvegia,
reprezentanþi ai Centrului Naþional de
Dezvoltare a Învãþãmântului
Profesional ºi Tehnic din cadrul
Ministerului educaþiei, cercetãrii,
tineretului ºi sportului, reprezentanþi ai
instituþiilor de învãþãmânt liceal ºi
universitar, reprezentanþi ai instituþiilor
din sistemul de apãrare, ordine publicã
ºi siguranþã naþionalã, reprezentanþi ai
autoritãþilor publice locale, reprezentanþi
ai organizaþiilor sindicale, precum ºi 14
reprezentanþi ai promoþiei ªcolii
Naþionale de Pregãtire a Agenþilor de
Penitenciare 1998.

Festivitatea s-a încheiat cu defilarea
absolvenþilor, moment aºteptat ºi rãsplãtit
cu aplauze de cãtre cei prezenþi
la eveniment.
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Începutul de an ºcolar a
adunat în curþile instituþiilor de

învãþãmânt din oraºul nostru, în data de
10 septembrie, preºcolarii ºi ºcolarii
pregãtiþi pentru începerea cursurilor. La
toate grãdiniþele ºi ºcolile au fost
efectuate, în perioada vacanþei, lucrãri
de igienizare ºi completare cu mobilier
ºcolar, au fost reparate, acolo unde a fost
necesar, împrejmuirile, s-au obþinut
avizele ºi autorizaþiile prevãzute de lege
pentru desfãºurarea în bune condiþii a
activitãþilor specifice. Cadrele didactice
au pregãtit sãlile de curs ºi au primit copii
cu manuale noi ºi flori, gata fiind pentru
un nou început.

Pentru sfârºitul lunii septembrie,
suntem pregãtiþi sã primim oaspeþi care
vor participa la ediþia din acest an a
concursului „Cãlãtorie între cer ºi pãmânt
2018”, cu plecare ºi sosire în Tg. Ocna,
cursã ce oferã un traseu unic în lume.

Este singurul concurs cu traseu care sã
intre în subteran, sã parcurgã tunelurile
din minã ºi apoi sã iasã iar la suprafaþã.
În prima zi va avea loc Maratonul „Trail
Run”, iar în a doua zi concursul de mtb
cu o lungime totalã de aproximativ 15
km din care jumãtate la suprafaþã,
jumãtate în subteran. Vom reveni cu
amãnunte.

În realizarea tuturor acestor
activitãþi, ne-am bucurat de sprijinul ºi
implicarea consilierilor locali, ale
cetãþenilor, cãrora le solicitãm în
continuare implicare, pentru cã numai
împreunã vom reuºi sã ducem la bun
sfârºit iniþiativele propuse. Primarul
oraºului, domnul ªtefan ªilochi, ceilalþi
factori de rãspundere din conducerea
oraºului, Consiliul local, va asigurã de
toatã deschiderea ºi disponibilitatea în
rezolvarea grabnicã a problemelor pe care
le veþi sesiza.

Cãci aºa cum mai marele
bucãtarilor din Babilon a
dãrâmat zidurile Ierusalimului,
adicã ale sufletului paºnic,
trãgându-l cu meºteºugul bucã-
tãriei spre plãcerile trupului, tot
aºa pâinea de orz a Israeliþilor,
rostogolindu-se, a rãsturnat
corturile Madianiþilor. Fiindcã
hrana sãrãcãcioasã, rostogo-
lindu-se ºi înaintând mult,
risipeºte patimile curviei. Cãci
Madianiþii poartã simbol pati-
milor curviei, fiindcã ei sunt cei
ce au adus desfrânãrile în Israel
ºi au amãgit mare mulþime
dintre tineri. ªi foarte potrivit zice
Scriptura cã Madianiþii aveau
corturi, iar Ierusalimul zid, cãci
toate cele ce înconjoarã virtutea
sunt întãrite ºi sigure, iar cele ce
susþin pãcatul sunt formã ºi cort,
nedeosebindu-se întru nimic de
nãlucire.
(Nil Ascetul, Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p. 256).

Cãci precum moara, câtã vreme
e miºcatã de apã, nu se poate
opri de la sine, dar stã în
puterea morarului sã macine
grâu sau neghinã, tot aºa ºi
cugetarea noastrã, fiind mereu
în miºcare, nu poate sta fãrã
gânduri, dar stã în puterea
noastrã sã gândim cele duhov-
niceºti sau cele trupeºti.
(Casian Romanul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 167).


