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Preot Daniel NICHITA

Cãlãtoria Postului Mare are ca destinaþie întâlnirea cu Hristos
înviat, iar în aceastã perioadã, fiecare sfârºit al sãptãmânii este
un timp anticipativ al bucuriei împãrtãºirii din Lumina nemuririi.
De aceea, sâmbetele Postului Mare sunt considerate zile de

Dumnezeu
S-a fãcut pãrtaº

suferinþelor noastre

În general, orice lucrare sfântã,
sãvârºitã în Bisericã, nu-l priveºte doar
pe primitorul acesteia, pruncul, în cazul
Botezului, mirii, la Cununie, sau bolnavii
ce se roagã pentru sãnãtate, în slujba Sf.
Maslu. Unind în sine tot ceea ce existã,
Biserica a urmãrit încorporarea fiilor ei
ca mãdulare ale aceluiaºi Trup, Hristos.
Fiecare creºtin botezat devine frate al
celuilalt de lângã el, încât dobândirea

„Doamne, nu am
om!“  Ioan 5, 7

Praznicul luminos al Pogorârii
Duhului Sfânt sau al întrupãrii Bisericii
este sãrbãtoarea care ne aduce aminte
de momentul în care s-a zãmislit în
pântecele corifeilor lui Hristos,
în aceastã conºtiinþã ºi inimã
comunã a Apostolilor în

Lucrãrile
Duhului Sfânt

în Bisericã

Am trecut cu
bine ºi primãvara
anului 2019 care a
fost uneori ca o iarnã autenticã, alteori, ca o varã timpurie! Au
fost zile friguroase, chiar cu îngheþ la nivelul solului, dar ºi zile
cu temperaturi destul de ridicate. Toate aceste capricii ale
vremii nu ne-au împiedicat sã ne desfãºurãm  acþiunile pe care
le-am prevãzut încã de la începutul acestui an.

Din activitãþile
noastre

Sfântul Marcu Ascetul, într-una din
lucrãrile sale, spune: „Când îþi aduci
aminte de Dumnezeu, înmulþeºte
rugãciunea, pentru ca atunci când
Îl vei uita, Dumnezeu sã-ªi amin-
teascã de tine”.

În prezent, a vorbi despre rugãciu-
ne poate pãrea o zãdãrnicie, însã
rugãciunea ca dialog între om ºi Dum-
nezeu este o respiraþie a sufletului, a
inimii omului.

Rugãciunea –
viaþa sufletului
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mijlocul cãrora se afla Maica Domnului ca icoanã a
Bisericii, un nou Trup al lui Hristos care avea sã se

numeascã Biserica Lui.
Cu 33 de ani în urmã, Acelaºi Duh Sfânt avea sã Se

pogoare peste Maica Domnului care se afla la un izvor de
apã, dupã Tradiþie, în Nazaret, ºi acolo, în urma dialogului
pe care Sfântul Arhanghel Gavriil l-a avut cu Sfânta Fecioarã
Maria, când ea a zis „Fie mie dupã cuvântul tãu!”, atunci
Duhul Sfânt a fãcut ca în pântecele ei sã ia chip Iisus Hristos,
sã Se zãmisleascã Fiul lui Dumnezeu. Aceeaºi lucrare avea
sã o facã Duhul Sfânt mai târziu, la cincizeci de zile dupã
Învierea Domnului din morþi ºi la zece zile dupã Înãlþarea Sa
la cer, când avea sã Se coboare în foiºorul Cinei de Tainã
din Ierusalim unde erau adunaþi Ucenicii împreunã cu Maica
Domnului. În chip de limbi ca de foc, a coborât Duhul Sfânt
peste Ucenicii Domnului, fãcând sã se zãmisleascã, în
comuniunea lor, în unitatea lor în jurul Maicii Domnului, un
nou Trup, tainic, al lui Hristos, care avea sã se numeascã
Biserica Lui. Sfântul Pavel, în dese rânduri în Epistolele sale,
are sã pomeneascã despre Biserica lui Hristos, despre acest
Trup al Domnului care are o formã vãzutã, aºa cum vedem
noi o bisericã, de exemplu, care are un zid, o formã materialã,
aºa precum era ºi Trupul Mântuitorului zãmislit în pântecele
Maicii Domnului, ceva pipãibil, carne ºi oase, oricând gata
sã primeascã lovituri cu pietre din partea iudeilor, ceea ce
avea sã pãtimeascã chiar în Nazaret. În acelaºi timp, în
Trupul Lui era prezentã firea Lui dumnezeiascã, ceea ce
însemna cã El era Om ºi Dumnezeu în acelaºi timp. În
acelaºi fel ºi Biserica Lui, care este Trupul Lui tainic, se
aratã într-un chip vãzut prin noi, credincioºii care formãm
acest Trup al lui Hristos, prin clãdirea bisericii, dacã e sã ne
gândim la bisericã-locaºul de cult. Dar în ceea ce noi vedem
ºi pipãim se ascunde prezenþa lui Dumnezeu, firea Lui
dumnezeiascã pe care nu o vedem, aºa cum nici iudeii
odinioarã nu vedeau în Iisus Hristos pe Dumnezeu, adicã
firea Lui dumnezeiascã, ci Îl vedeau doar ca om. Când oamenii
erau întrebaþi cine este El, ce spun ei despre Iisus, unii
spuneau cã este un proroc, cã este un om deosebit, dar
foarte greu era pentru cineva sã spunã cã este Fiul lui
Dumnezeu. Pentru o astfel de afirmaþie, potrivit Legii, trebuia
sã fii omorât, pentru cã aduceai blasfemie lui Dumnezeu
zicând cã un om este ºi Dumnezeu în acelaºi timp. Pentru
asta Hristos Domnul a ºi fost dat la moarte, pentru cã a zis:
Sunt Fiul lui Dumnezeu. ªi fariseii au zis: Ce ne mai trebuie
altã vinã? Iatã, El a spus-o cu gura Lui cã este Fiul lui
Dumnezeu. Ce meritã un astfel de om? ªi poporul a strigat:
Sã fie rãstignit, sã fie dat la moarte, pentru cã a zis despre
Sine cã este Fiul lui Dumnezeu!

Mântuitorul, în multe rânduri, a amintit Ucenicilor Sãi
cã va veni o vreme când ei înºiºi vor face lucrãri mai mari
decât a fãcut El. ªi acea vreme va fi atunci când va coborî
Duhul Sfânt peste ei. ªi le zice Mântuitorul Ucenicilor Sãi:
„Celui ce crede în Mine, precum a zis Scriptura, râuri de
apã vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta – zice Sfântul
Evanghelist Ioan – a zis-o despre Duhul pe Care aveau sã-L
primeascã cei ce cred într-Însul”. Adicã Acel Duh Sfânt pe
Care Ucenicii aveau sã-L primeascã va face ca din pântecele
lor sã þâºneascã un izvor de apã vie, care este o icoanã a

Este o rânduialã a lui Dumnezeu, ca pe mãsurã ce
creºte trupul, sufletul sã se umple de minte, iar

omul sã poatã alege dintre bine ºi rãu ceea ce îi
place. Dar sufletul care nu alege binele nu are
minte. Toate trupurile au suflet, nu însã ºi toate

sufletele minte (Sf. Antonie cel Mare,
Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 46).
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(urmare din p. 1)

sãrbãtoare. De altfel, toate sâmbetele
anului liturgic îºi gãsesc înþelesurile în
sâmbãta învierii lui Lazãr, ca împlinire a
promisiunii lui Hristos ºi preambul al învierii
tuturor oamenilor întru El ºi în sâmbãta
Paºtilor, când moartea este înþeleasã ca
trecere spre viaþa nouã în Hristos.

Sâmbetele Postului Mare sunt zile
euharistice ºi conþin în acelaºi timp
dimensiunea învierii ca speranþã pentru cei
repausaþi care au adormit întru aceastã
nãdejde. Cele douã sâmbete subliniazã
adevãratul înþeles al morþii în Creºtinism
ºi al rugãciunii de pomenire a morþilor.

Garanþia învierii noastre
Postul Mare se încheie cu Sâmbãta

lui Lazãr, când se aminteºte de minunea
pe care a fãcut-o Hristos înainte de patima
Sa mântuitoare, consideratã cea mai mare
minune a Sa, care este, în acelaºi timp, ºi
garanþia învierii noastre. La Sfânta
Liturghie din aceastã zi, se istoriseºte întreg
evenimentul învierii lui Lazãr din morþi,
descris în detaliu de Sfântul Evanghelist
Ioan, în capitolul al 11-lea (1-45). Pericopa
evanghelicã ne propune spre meditaþie
învãþãturi soteriologice ºi eshatologice de
o mare profunzime ºi complexitate.

În sãptãmâna Floriilor, accentele
ascetico-liturgice sunt orientate spre
semnificaþiile soteriologice ale învierii lui
Lazãr ºi înfãþiºeazã pe Hristos Care Se
îndreaptã spre acceptarea de bunãvoie a
Crucii.

Deoarece în meditaþiile anterioare am
vorbit mai mult despre pocãinþã,
reconciliere ºi mântuire, vom rãmâne fideli
aceluiaºi ton elegiac, specific stãrii de
pocãinþã continuã cerutã de perioada
Pãresimilor, transfiguratoare ºi nu
desfiguratoare.

În versetul 35 al capitolului al 11-lea,
se relateazã faptul cã, în faþa mormântului
prietenului Sãu Lazãr, Iisus a plâns: ªi a
lãcrimat Iisus. Ca orice om, în faþa
mulþimii întristate ºi a bunului sãu prieten
pus de patru zile în mormânt, Iisus S-a
întristat ºi a plâns. Este semnul cã în El,
deºi locuia toatã plinãtatea dumnezeirii,

Dumnezeu S-a fãcut pãrtaº suferinþelor noastre
dispoziþiile naturale (afectele fizice) erau
active. Întrupându-Se, a devenit
asemenea nouã, vulnerabil, sensibil în
a-ªi aratã compasiunea faþã de suferinzi.
Creºtinismul, de altfel, este singura religie
în care Dumnezeu Se face Persoanã
pentru a împãrtãºi ºi primi suferinþa
creaturii, în dialog interpersonal.
Dumnezeu Se face pãrtaº suferinþelor
noastre.

Un paºte neîncetat
Moartea nu-i ceva care încheie viaþa

noastrã terestrã, ci este o realitate care
existã în noi ºi în jurul nostru. Tot Sfântul
Pavel zice cã „Noi murim în fiecare zi“
(I Corinteni 15, 31).

Fiecare moarte este urmatã de o
înviere sau de o renaºtere. Altfel spus,
orice moarte presupune o nouã formã de
viaþã. Chiar ºi existenþa noastrã
pãmânteascã este un amestec de moarte
ºi înviere. Pelerinajul nostru pe acest
pãmânt este un paºte neîncetat, adicã o
trecere permanentã prin moarte la o nouã
formã de viaþã. Spre exemplu, între
naºterea noastrã iniþialã ºi adormirea finalã,
viaþa noastrã este constituitã din moarte
ºi înviere. Urmãriþi ciclul vieþii noastre
biologice. De fiecare datã când adormim
în timpul somnului din noapte, aceastã
dispoziþie naturalã înseamnã o pregustare
a morþii; dar fiecare trezire din somnul
nopþii, dimineaþa, înseamnã o înviere din
morþi. În una dintre rugãciunile de searã
zicem: „Stãpâne, Iubitorule de oameni, au
doar nu-mi va fi patul acesta groapã? Sau
încã vei mai lumina cu ziua ticãlosul meu
suflet? Iatã, groapa-mi zace înainte ºi iatã,
moartea-mi stã înainte...“ De asemenea,
o rugãciune din spiritualitatea iudaicã
spune: „Binecuvântat eºti, Doamne,
Creatorul Universului, cãci recreezi lumea
în fiecare dimineaþã...“ Aºa va fi ºi cu
somnul final. Adormim întru Domnul ºi ne
trezim la o altã formã de viaþã, strãinã
sensibilitãþilor noastre de pe pãmânt.

Tot modelul acesta de moarte ºi înviere,
puþin diferit, îl observãm ºi în procesul
nostru de creºtere biologicã. Trecerea de
la starea de prunc la copil, de la copil la

adolescent, de la adolescent la adult, de la
adult la bãtrân înseamnã o trecere prin
moarte la o altã etapã a vieþii pãmântene.
Nu ne mai întoarcem niciodatã la starea
de dinainte; am murit faþã de acea etapã
a vieþii. Bãtrâneþea nu este un sfârºit al
etapelor vieþii, ci o împlinire a persoanei,
iar moartea nu este o fatalitate, ci o trecere,
un paºte cãtre o nouã formã de viaþã,
superioarã celei trecute. Aºadar, moartea
nu are un caracter distructiv, ci unul
constructiv. Dupã moarte vine învierea,
ºtiind cã „prin Hristos înviat viaþa
stãpâneºte ºi niciun mort nu mai este în
mormânt“.

Cu toate acestea, moartea biologicã
este simþitã ca anormalã, tragicã ºi
monstruoasã. Indiferent de realismul
nostru în abordarea fenomenului, ea naºte
dezolare ºi indignare. L-am vãzut pe
Hristos plângând în faþa mormântului lui
Lazãr. Sfântul Pavel considerã moartea
un duºman care va fi învins (cf. I Corinteni
15, 26), ceea ce înseamnã cã fenomenul
nu face parte din planul lui Dumnezeu.
Totuºi, ea este o expresie a smereniei, a
milei ºi a compasiunii lui Dumnezeu pentru
om. Ce-ar fi dacã am trãi la infinit în
aceastã lume coruptibilã ºi deºartã!?
Sensul existenþei ar fi teribil ºi insuportabil.
De aceea, Dumnezeu a lãsat acest „tunel
de scãpare“, numit „moarte“, ca sã se
plineascã toate, dupã planul Sãu.
Fenomenul nu face altceva decât sã
desfacã sufletul de trupul coruptibil, pentru
ca, dupã un timp oarecare, sã se reuneascã
într-o altã stare ºi cu alte atribute, devenind
acel trup spiritualizat ca al lui Hristos, dupã
Înviere. Cunoaºtem acest lucru încã de la
Ieremia profetul, care a vãzut aceastã
lucrare a lui Dumnezeu ºi a spus: „«Scoalã
ºi intrã în casa olarului, ºi acolo îþi voi vesti
cuvintele Mele!» ªi am intrat eu în casa
olarului ºi iatã acesta lucra cu roata ºi vasul
pe care-l fãcea olarul din lut s-a stricat în
mâna lui; dar olarul a fãcut dintr-însul alt
vas, cum a crezut cã-i mai bine sã-l facã“
(Ieremia 18, 2-3). Prin urmare, Olarul
dumnezeiesc, pe noi, vasul acesta de
pãmânt, stricat prin pãcat, îl spar-
ge, pentru a-l reface, dându-i
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Hristos a înviat!

Întâi Iunie este o zi a bucuriei de a
trãi, a luminii, a iertãrii, a continuitãþii vieþii,
o filã din calendarul existenþei noastre
care ne îndeamnã sã gândim cu speranþã
la viitorul copiilor din toate colþurile lumii,
proveniþi din familii biparentale,
monoparentale sau ocrotiþi în aºezãminte
abilitate, copii care cresc în atmosfera
binecuvântatã a unei familii sau care sunt
rãniþi de lipsa iubirii pãrinteºti.

Este o zi în care privim nostalgic
înlãuntrul fiinþei noastre, adunând
fãrâme de amintiri dintr-un timp al
copilãriei fericite ºi lipsite de griji,
ocrotiþi de zâmbetul ºi mângâierile
pãrinþilor, ºi pomenim în rugãciune, cu
recunoºtinþã, pe cei care, jertfindu-se,
ne-au nãscut ºi ne-au crescut.

Întâi Iunie e ºi o zi a meditaþiei la
sensul vieþii noastre spirituale, care

Mulþi ºi binecuvântaþi ani tuturor copiilor!
trebuie sã fie o continuã actualizare a
stãrii de nevinovãþie specifice copilãriei,
o încordare a fiinþei  în efortul de a se
menþine în starea duhovniceascã de
copil al lui Dumnezeu, de prunc ce-ºi
pune toatã nãdejdea în ocrotirea
Pãrintelui ceresc. Inocenþa copilului
este, de altfel, icoana Împãrãþiei cerurilor
ºi mãsura spiritualã la care orice pelerin
spre veºnicie trebuie sã se înalþe.

Sãrbãtoarea de astãzi este un timp
în care ne lãsãm cuprinºi de gândul la
nevinovãþia protopãrinþilor în Grãdina
Raiului, la nepãtimirea sfinþilor, la starea
de har a casnicilor lui Dumnezeu, la
vârstele vieþii spirituale a celor care,
suferind toate neajunsurile vieþuirii, ºi-au
pãstrat inima de copil.

În aceastã zi binecuvântatã, în care
copiii de toate vârstele privesc cu
nãdejde spre viitor, adresez cele mai
alese gânduri tuturor celor care nu ºi-au

pierdut fãrâma de încredere cã omul
poate fi mai bun ºi cã generaþiile actuale
ºi viitoare vor înnobila, prin reuºitele lor,
demnitatea la care omul a fost chemat
de Dumnezeu.

Mulþi ºi binecuvântaþi ani tuturor
copiilor, elevilor ºi tinerilor pentru ceea
ce sunt ºi pentru ceea ce vor sã devinã,
pentru reuºitele ºcolare sau buna
creºtere ºi, mai presus de toate, pentru
faptul cã poartã cu ei speranþa într-o
lume împãcatã cu ea însãºi, mai bunã,
mai dreaptã, mai tolerantã, mereu
capabilã de jertfire ºi  reînnoire.

Cu pãrinteascã dragoste ºi aleasã
preþuire, al vostru cãtre Domnul rugãtor,

mãreþia primordialã, cea a lui
Adam înainte de cãdere, când

acesta avea posibilitatea sã nu moarã. Deci
Dumnezeu foloseºte moartea ca un
instrument al restaurãrii noastre fiinþiale.
Totodatã, moartea nu înseamnã despãrþire,
cãci ne vom reîntâlni atât cu trupul pe care
l-am avut dintru început, cât ºi cu cei pe
care i-am cunoscut în viaþa pe care am
trãit-o pe pãmânt.

Dupã suferinþã
vine transfigurarea

Cu astfel de gânduri, sã încheiem
asceza postului ºi sã ne pregãtim de lumina
Învierii.

Sunt foarte mulþi în ultimul timp care
escamoteazã divinitatea Mântuitorului, ca
ecou al vocii Marelui Inchizitor
dostoievskian, ancoraþi în Umanism plat ºi
Existenþialism fad, spunând: prea multã
injustiþie, nedreptate, violenþã, rãu în lume;
copii handicapaþi, flãmânzi, abandonaþi,
bolnavi de boli incurabile ºi necunoscute.
Unde este Dumnezeu? El nu existã, cãci,
dacã ar exista, ar dispãrea toate acestea,
cãci ar lua în propriile mâini destinul acestor
nefericiþi. Existenþialismul ateu, preluând
fragmentar o afirmaþie a filosofului german
Friedrich Nietzsche, a lansat ideea cã

Dumnezeu a murit, iar cel ce împãrãþeºte
acum este supraomul, care vine din neant
ºi sfârºeºte în el. Unde a ajuns lumea
guvernatã de superman? Iatã finalitatea
unei astfel de gândiri nebune despre
filosofia supraomului! Sã privim doar
fresca secolului al XX-lea: rãzboi planetar,
despoþi ºi tirani capabili sã extermine
întreaga populaþie a planetei; gulaguri,
deportãri, azile pline de psihopaþi ºi
oligofreni, sãli de torturã, închisori
traumatizante, terorism, bombã nuclearã,
arme din ce în ce mai sofisticate pentru
distrugere în masã, nihilism, putrefacþie
culturalã ºi spiritualã, invidie, urã de rasã, crize
de tot felul, inversarea valorilor morale etc.

Nihiliºtii vor un Dumnezeu Care sã
schimbe aceastã frescã macabrã ºi plinã
de himere. Dumnezeu este atotputernic ºi
ar putea schimba toate, dar ar anihila
libertatea omului cãruia i-a dat pãmântul
ca un paradis, unde sã se organizeze singur,
în manierã umanã. Nu trebuie sã spunem
cã Dumnezeu îngãduie suferinþa. El Însuºi
ªi-o asumã în mod voit. Sã ne amintim cã
atunci când Iisus era în Grãdina Ghetsimani
ºi când unul dintre ucenici a scos sabia ºi a
lovit, tãind urechea unui slujitor al puterii,
El i-a zis: Întoarce sabia ta la locul ei, cã
toþi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri
(Luca 26, 52). Apoi continuã: Sau þi se

pare cã nu pot sã rog pe Tatãl Meu ºi
sã-Mi trimitã acum mai mult de
douãsprezece legiuni de îngeri? (Matei,
26,53). Dar acestea se fac pentru a se
împlini Scriptura: „Bate-voi pãstorul ºi se
vor risipi oile turmei”(Matei 26, 31). Deci,
Iisus nu uzeazã de atotputernicia Sa, ci Se
smereºte pe Sine, ascultãtor fãcându-
Se pânã la moarte ºi încã moarte de
cruce (Filipeni 2, 8). Deci Dumnezeu este
atotputernic, dar nu-L forþeazã pe om sã-L
iubeascã, El acceptând sã sufere mai
departe din cauza neputinþei omului de a
rãspunde iubirii Lui. În faþa acestei suferinþe
pe care ªi-o asumã, Iisus plânge,
lãcrimeazã. El varsã lacrimi pentru suferinþa
umanã, suferinþã care nu s-a produs din
cauza Lui. Nu Dumnezeu este cauza
suferinþei, ci rãul, care nu are nicio legãturã
cu Dumnezeu. Un sfânt aproape
contemporan, care a trãit în plinã epocã a
modernismului steril (Sf. Siluan de Athos),
contemplând fresca sinistrã a umanitãþii,
ne dã un sfat extraordinar: Þine mintea ta
în iad ºi nu deznãdãjdui!

Hristos ºtie cã dupã suferinþã vine
transfigurarea, cãci cel ce rãbdã pânã la
sfârºit acela se va mântui, adicã va vedea
Învierea lui Hristos ºi se va face pãrtaº al
acestei Învieri.

† IOACHIM,
Arhiepiscopul

Romanului ºi Bacãului
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mântuirii, ca ridicare din pãcat, se face
în comuniunea întregii Biserici, în
condiþiile în care cãderea este un fapt
personal. Modelul comuniunii este
dragostea lui Dumnezeu care se cere
recapitulatã în relaþia dintre oameni. De
aceea, Sf. Ap. Petru numeºte
comuniunea ,,pãrtãºie (n.n. participare)
la firea dumnezeiascã” (II Petru 1, 4),
ea îmbrãcând o frumuseþe tainicã ce nu
se poate comunica prin viu grai.
Imnografia bisericeascã prezintã aceastã
trecere de la cuvântul rostit, la icoana
iubirii desãvârºite a Sf. Treimi, atunci
când auzim la Utrenie: Slavã Sfintei ºi
celei deofiinþã ºi de viaþã fãcãtoarei
ºi nedespãrþitei Treimi. Acestei unitãþi
se închinã toþi credincioºii, dimpreunã cu
îngerii care cântã ,,Sfânt, Sfânt, Sfânt eºti
Dumnezeul pãrinþilor noºtri!” (Cânt. a
VII-a, Canonul Utreniei, 8 Noiembrie)

 Sensul comunitar sau conºtiinþa
apartenenþei la marea familie a fiilor lui
Dumnezeu este dezvãluitã în mod plenar
în Taina Sf. Împãrtãºanii (Euharistii),
miezul Sf. Liturghii. Aici, Mântuitorul este
prezent în mod real, sub forma pâinii ºi a
vinului. Chiar dacã la slujba din fiecare
duminicã, mai multe biserici au pe Altarul
lor Trupul Lui Hristos, nu înseamnã cã
existã mai multe trupuri sau cã Fiul lui
Dumnezeu Se împarte în mii de bucãþele.
Acest adevãr tainic este rostit de cãtre
preot în faþa Sfintei Mese, într-una din
rugãciunile de tainã: ,,Se sfãrâmã ºi Se
împarte Mielul lui Dumnezeu, Cel ce Se
sfãrâmã ºi nu Se desparte, Cel ce Se
mãnâncã pururea ºi niciodatã nu Se
sfârºeºte, ci pe cei ce se împãrtãºesc îi
sfinþeºte.” Aºadar, dacã Acelaºi Hristos
este prezent în mine, ºi Acelaºi în toþi
creºtinii ortodocºi, atunci înseamnã cã
Hristos este principiul comuniunii noastre,
dupã cum afirmã ºi Sf. Ap. Pavel: nu
mai trãiesc eu, ci Hristos trãieºte în
mine (Galateni 2, 20). Acesta este ºi
motivul pentru care cel de lângã noi nu
poate sã ne fie indiferent.

Câþi dintre credincioºi se mai
intereseazã astãzi de aproapele lor? Dacã
ar fi sã facem un studiu la nivel de
parohie, am vedea cã de foarte multe nu
putem depãºi un soi de individualism

foarte dãunãtor. Relatãm celor
din jur, cu o conºtiinþã relativ
liniºtitã, despre cum am postit,
cum ne-am spovedit ºi apoi am
primit Sf. Împãrtãºanie. Dar
ajung toate acestea, pentru a
putea afirma cã suntem în
Bisericã? În acest sens, un mare
teolog rus remarcã modul
paradoxal al creºtinului de a-ºi
manifesta credinþa: ,,El se dedicã lui
Hristos, în mod personal, ºi, totuºi, ajunge
la împlinire numai în cadrul unei
comunitãþi, în contextul unei vieþi
comune. Chiar ºi în camera sa, ca spaþiu
privat, un creºtin nu ar trebui sã se roage
pentru sine: nu este niciodatã singur,
îngenunchiat în faþa Tatãlui, Care nu este
numai al lui, ci al tuturor. Inima care se
roagã trebuie sã fie destul de mare sã
cuprindã nevoile ºi durerile tuturor celor
care suferã ºi ale unei umanitãþi, care
eventual ar putea fi salvatã”1. Tocmai
poate de aceea o neputinþã sau o
suferinþã, prezente în comunitatea
noastrã localã, indicã de fapt
incapacitatea noastrã de a fi în
comuniune unii cu alþii. În realizarea
acestei comuniuni, existã multe piedici,
dintre care am vrea sã amintim doar
câteva.

În primul rând, se vorbeºte foarte
mult despre acel ,,succes personal” sau
dorinþã de a fi socotit cât mai puternic
printre ceilalþi oameni. Nimic mai
înºelãtor, cãci Dumnezeu nu a venit în
lume pentru cei faimoºi, ci, dimpotrivã,
pentru cei pãcãtoºi, pentru sãraci ºi
pentru cei care, în general, se aflã nu în
lumina reflectoarelor, ci în umbra lor.
Suntem în comuniune de credinþã cu cei
de lângã noi doar când încetãm de a mai
cãuta succesul, dorind mai mult sã
întâlnim în viaþa noastrã Adevãrul.

O altã piatrã de poticnire este
judecarea sau vorbirea de rãu a
aproapelui, contrare poruncii formulate
de Hristos: ,,Întru aceasta vã vor
cunoaºte toþi cã sunteþi ucenicii Mei, dacã
veþi avea dragoste unii faþã de alþii” (Ioan
13, 35). Cheia trecerii acestei probe de
foc o reprezintã rugãciunea fãcutã în
special pentru cei pe care nu-i
simpatizãm neapãrat sau a cãror prezenþã

de multe ori ne deranjeazã. Rugãciunea
catalogatã drept ,,cea pentru duºmani”
poate cãpãta o claritate de cristal, nefiind
amestecatã cu anumite interese, cu slava
deºartã, slãbiciunea sentimentalã sau alte
lucruri strãine vieþuirii creºtine.

Comuniunea nu poate fi realizatã
acolo unde nu întâlnim implicare în viaþa
religioasã a comunitãþii. Biserica este
constituitã  din  clerici ºi laici, astfel încât
Trupul lui Hristos nu poate fi conceput
fãrã vreunul din aceste douã elemente.
Mireanul nu reprezintã Biserica la nivel
administrativ, însã poate foarte bine sã
o compromitã înaintea celor care au
puþinã credinþã sau sunt atei. În acelaºi
timp, mãrturia sa într-o lume ca cea de
astãzi este foarte valoroasã ºi necesarã.
Prima dintre aceste mãrturii o dã în
familie, acolo unde pãrinþii îi pot învãþa
pe copii care este sensul vieþii, ajutându-i
nu numai material, ci ºi prin prisma
nemuririi, ca orizont al vieþii duhovniceºti,
având scop ultim unirea cu Hristos. O
altã mãrturie frumoasã o dau credincioºii
laici în Bisericã atunci când fac parte
din anumite organe colective de
îndrumare (Consiliul Parohial, Comitetul
Parohial º.a.), participând ºi la viaþa
duhovniceascã a comunitãþii, au un
program de rugãciune, au duhovnic ºi
sunt prezenþi la Sf. Liturghie.

Prin urmare, a trãi în comuniune cu
ceilalþi trebuie sã fie motiv de bucurie
pentru fiecare creºtin, cãci aceasta îi
poate aminti permanent scopul sãu
ultim, anume dobândirea Împãrãþiei lui
Dumnezeu, model de iubire absolutã.

  Iisus Hristos la Scãldãtoarea
Vitezda

„Doamne, nu am om! “ Ioan 5, 7
(urmare din p. 1)

1 GEORGE FLOROVSKY, Ecumenismul, o
abordare doctrinarã, vol. I, Editor Richard
Haugh, format electronic, p. 52.
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Credinþa religioasã precum ºi
gândirea celor mai aleºi reprezentanþi
ai omenirii din toate timpurile afirmã,
pentru om, o existenþã spiritualã care
merge paralel cu viaþa trupului, dar
care depãºeºte hotarul fizicului
pentru a se prelungi dincolo, în taina
veºniciei. Aceasta este viaþa, prin
excelenþã, a omului în care intrã cu
sufletul sãu cel nemuritor ºi pentru
care Mântuitorul îl cheamã la Cina
Sa, la împãrtãºirea cu însãºi viaþa Sa.

Toate strãduinþele istorice ºi
individuale ale omului ar rãmâne fãrã
sens ºi zadarnice dacã totul s-ar
sfârºi aici, pe pãmânt, ºi dacã dincolo
n-ar fi decât veºnicia întunecatã a
nefiinþei.

Raþiunea noastrã, dacã este
sãnãtoasã, nu-ºi poate închipui o lume
fãrã sens, fãrã scop ºi nu-ºi poate
imagina cum toatã aceastã lume ar
fi ca o simplã moarã de vânt care sã
macine fãrã niciun folos atâtea
planuri ºi  gânduri înalte,  atâta
zbucium de sentimente, atâta
sete de adevãr ºi de dreptate,
atâta dor dupã o fericire care
nu existã pe pãmânt ºi dupã
suprema unire a fiinþei sale cu
Dumnezeu, atâta frãmântare
câtã cuprinde întotdeauna
adâncurile sufleteºti  ale
omului. Câtã tristeþe gãsim în
cuvintele unui om care,
dezarmat ºi obosit de neputinþa
minþii lui, a fost în stare sã
gândeascã ºi sã rosteascã:
„Mâncaþi ºi beþi, cãci dupã
moarte nu mai este nicio
plãcere!“

Dacã ne deprindem sã
adormim glasul conºtiinþei ºi
ajungem sã credem cã numai
plãcerile lumeºti sunt reale,
deºi experienþa vieþii ne aratã
cât sunt acestea de trecãtoare
ºi înºelãtoare, fireºte cã, din
acest punct de vedere, nu mai
existã nicio bucurie dincolo de
moarte.  Acolo (ne spune

Spre culmile spiritului
Mântuitorul, ar zice unii), nici nu se
însoarã nimeni, nici nu se mãritã, nici
nu mãnâncã, nici nu beau, cãci
oamenii vor fi ca îngerii din ceruri.

Dar pentru ce trãiesc totuºi
oamenii? Pentru plãcerile acestei
vieþi? Aici e greºeala multor semeni
ai noºtri care considerã plãcerile
lumeºti drept un unic scop al vieþii.

Este adevãrat cã, pentru
menþinerea ºi continuarea vieþii,
Creatorul a pus, în satisfacerea
diferitelor nevoi fizice, simþul plãcerii,
dar simþul acesta este zadarnic ºi
coboarã în sfera animalitãþii ºi chiar
mai jos de aceasta,  dacã nu-ºi
dobândeºte o armonizare în cuprinsul
vieþii noastre sufleteºti ºi în pacea
conºtiinþei noastre morale.

Noi trãim pe pãmânt, dar drumul
nostru merge ºi se sfârºeºte la cer.
Tot ce facem, deci, aici trebuie sã fie
armonios încadrat în þinta supremã a
vieþii noastre, care este unirea cu
Dumnezeu – izvorul fericirii de

veºnicã duratã, Dãtãtorul acelor
bunuri pe care nu le putem cunoaºte
cât suntem în trup, dar pe care le
presimþim cu sufletul nostru care,
urmându-ºi instinctul, ne face sã
urcãm duhovniceºte treptele desã-
vârºirii morale.

Când asculþi o simfonie muzi-
calã, când admiri un peisaj în naturã
sau pe pânza unui pictor valoros, în
faþa unui spectacol complicat pe care
ni-l oferã o piesã de teatru sau de
operã în care vedem ºi simþim
dramatica înlãnþuire a gândurilor ºi a
sentimentelor omeneºti, când citim o
carte în care s-a condensat tot ce are
esenþial ºi nobil un scriitor,  ca
sentiment ºi gândire, atunci vedem cã
liniile ºi formele frumoase ale lumii
evocã mãiestria ºi înþelepciunea
supremã a Creatorului ºi conºti-
entizãm clar cã existã ºi alte plãceri
mai presus de plãcerile fizice, anume:
plãcerea intelectualã ºi plãcerea
armoniei interioare în care se topesc

gândurile ºi sentimentele
noastre.

Înþelegem atunci cã
preocupãrile gândirii, ale
ºtiinþei ºi  ale artei nu se
mãrginesc numai la cunoaº-
terea ºi copierea naturii, cu
manifestãrile ºi cu frumuseþile
ei, ci cã ele creeazã o lume
nouã, mai frumoasã decât
însãºi natura, o lume a
sufletului nostru.

Deci sufletul îºi  are
lumea lui, lumea spiritului, din
care a plecat ºi cãtre care
merge, iar omul trece printre
florile ºi spinii pãmântului ca
sã înveþe de la acestea
vremelnicia lor, pe de o parte,
iar pe de altã parte, statornicia
eternã a existenþei, care nu
poate fi gãsitã aici, ci mai
presus de pãmânt.

Preot Cristian MAZILU

Jertfã
Azvârl în dulbinã ghiocul oracol –
apa îºi încruntã adâncul.
Golit de veºminte, chemat de Proteu
sãgeatã-nainte m-arunc
adâncul s-ating
cu palme lipite,
cu ochii deschiºi,
tãiere-n clipita vâltorii.
– Opreºte-te-oracol
                                     ºi-opreºte de poþi
cãderea adâncã

ce-nalþã pe toþi.

Al treilea cerc
O vârstã e a înþelegerii
ce creºte cu noi în istoria lumii.

Valeriu Filimon, Tãrâmuri imaginare – Poezii,
Edit. Paco, Bucureºti, 2001, pag. 26-27, 30
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Un profesor erudit, un om onest ºi
un teolog mãrturisitor, cel mai cunoscut
profesor de istoria religiilor din þara
noastrã, cu discreþia, eleganþa ºi
demnitatea care i-au caracterizat
întreaga viaþã, bogata activitate didacticã
ºi ºtiinþificã, precum ºi modul în care ºi-a
îndeplinit responsabilitãþile administrative
ºi academice care i-au fost încredinþate,
Pãrintele Prof. Dr. Nicolae Achimescu,
în seara zilei de 27 mai 2019, s-a mutat
la viaþa veºnicã.

Pãrintele Nicolae Achimescu s-a
nãscut la data de 10 august 1955, în
localitatea ªiroca, comuna Godeanu,
judeþul Mehedinþi. Dupã studiile din
localitatea natalã, între anii 1970-1975
a urmat cursurile Seminarului Teologic
din Craiova, iar între anii 1976-1980 pe
cele ale Institutului Teologic de Grad
Universitar din Bucureºti.

Între anii 1980-1982, tânãrul licenþiat
Nicolae Achimescu a urmat cursurile de
doctorat în cadrul aceluiaºi Institut, la
disciplina Istoria religiilor. În anul 1982,
a absolvit un curs de limba germanã în
cadrul „Goethe Institut”, la Erlangen ºi
Rothenburg ob der Tauber, Germania.
Între anii 1983-1984 ºi 1991-1992,
Pãrintele Nicolae Achimescu a fost
doctorand al Universitãþii din Tübingen,
Facultatea de Teologie Evanghelicã, în
calitate de bursier al organizaþiei
„Diakonisches Werk” din Stuttgart, iar
în anul 1993 a obþinut titlul de doctor în
Teologie în cadrul Universitãþii din
Tübingen, cu calificativul „cum laude”,
pentru lucrarea de doctorat Die
Vollendung des Menschen in
Buddhismus. Bewertung aus orthodoxer
Sicht (Desãvârºirea omului în budism.
Evaluare din perspectivã ortodoxã),
elaboratã sub îndrumarea a doi mari
teologi Prof. Dr. P. Beyerhaus ºi Prof.
Dr. J. Moltmann.

Între anii 1986-1991, a fost profesor
în cadrul Seminarului Teologic din
Caransebeº, pentru disciplinele: Istoria
religiilor, Teologie Dogmaticã, Îndrumãri
Misionare ºi Limba francezã. Dupã
momentul istoric al reînfiinþãrii Facultãþii
de Teologie „Dumitru Stãniloae” din Iaºi,
Pãrintele Nicolae Achimescu s-a
transferat, în anul 1993, ca lector titular

In memoriam: Pr. Prof. Univ. Dr.
Nicolae ACHIMESCU

pentru disciplina Istoria ºi filosofia
religiilor, la aceastã Facultate,
contribuind alãturi de alþi profesori la
creºterea rapidã a prestigiului noii
instituþii.

În anul 1998, a promovat
Conferenþiar titular, iar în anul 2000,
Profesor universitar. Din anul 2002 a
devenit Conducãtor de doctorat la
disciplina cãreia i-a consacrat întreaga
sa activitate: Istoria ºi fi losofia
religiilor. Pentru activitatea sa asiduã
ºi exigentã, Consiliul Profesoral al
Facultãþii de Teologie Ortodoxã din Iaºi
l-a ales Decan pentru perioada 2000-
2004, dupã ce, în perioada 1 octombrie
1993-1 decembrie 1994, a fost Decan
interimar al acesteia, o perioadã foarte
grea, în care, dupã procese numeroase
ºi istovitoare, reînfiinþata Facultate de
Teologie a redobândit clãdirea fostului
Seminar „Veniamin Costachi”,
confiscatã de regimul comunist, ºi
care, transferatã într-o stare de
degradare inimaginabilã, a presupus
eforturi imense de restaurare,
amenajare ºi dotare cu mobilier,
bibliotecã, laboratoare pentru speci-
alizãrile Secþiei Teologie – Artã Sacrã
ºi altele.

Între anii 2005-2010, a fost
Directorul ªcolii doctorale din cadrul
Facultãþii de Teologie Ortodoxã a
Universitãþii „Al. I. Cuza”. Vreme de opt
ani: 2004-2012, a fost membru în
Colegiul de Onoare al Universitãþii „Al.
I. Cuza” din Iaºi.

Tot în timpul activitãþii desfãºurate
la Iaºi, Pãrintele Nicolae Achimescu a
fost, în perioada 2000-2005, profesor
pentru disciplina Istoria ºi filosofia
religiilor în cadrul Facultãþii de Litere a
Universitãþii „Al. I. Cuza” din Iaºi,
Catedra de Literaturã comparatã ºi
esteticã.

Deºi ca un bun gospodar, la Iaºi,
Pãrintele Nicolae ºi-a rânduit ºi cele
necesare vieþii de familie, s-a decis
împreunã cu soþia sa, medicul Ana
Cornelia Achimescu ºi fiica lor Iuliana,
sã se stabileascã definitiv la
Bucureºti, în anul 2012 devenind
profesor titular al Facultãþii de Teologie
„Justinian Patriarhul” ºi în acelaºi timp

director al ªcolii doctorale din cadrul
acesteia, responsabilitate pe care a
îndeplinit-o pânã în anul 2017.

Pentru meritele sale, Pãrintele
Nicolae Achimescu a fost cinstit ºi cu
alte diverse funcþii administrative ºi de
conducere sau funcþii onorifice, dintre
care se amintesc:

· Membru al Academiei Germa-
no-Române. Forum Internaþional pentru
ªtiinþe, Eticã, Teologie, Literaturã ºi Artã
(Deutsch-Rumänische Akademie.
Internationales Forum für Wissen-
schaften, Ethik, Theologie, Literatur
und Kunst), din anul 2008;

· Director al Centrului de Studii
ºi Dialog Interreligios ºi Intercultural din
cadrul Universitãþii din Bucureºti, din
anul 2014;

· Preºedinte al Comisiei de
Teologie în Consiliul Naþional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi
Certificatelor Universitare (CNATDCU)
din cadrul Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii, din anul 2011;

· Membru în Consiliul Naþional
General al Consiliului Naþional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi
Certificatelor Universitare (CNATDCU) din
cadrul aceluiaºi Minister, din anul 2011;

· Membru în Consiliul Studiilor
Universitare de Doctorat (CSUD),
Universitatea din Bucureºti, din anul
2012;

· Expert evaluator în cadrul
Consiliului Naþional al Cercetãrii
ªtiinþifice din Învãþãmântul Superior
(CNCSIS);

· Membru fondator al Centrului
de Dialog ºi Cercetare în Teologie,
ªtiinþã ºi Filosofie, Universitatea
Bucureºti, din anul 2010;

· Membru în Colegiul de redacþie
al periodicului Ortodoxia,
revista Patriarhiei Române;
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· Membru în Colegiul
editorial al Revistei Române de

Bioeticã, din anul 2000.
· patriot autentic, analist pro-

fund, profesor erudit ºi teolog sensibil,
el a receptat cu multã durere în suflet
suferinþele sociale ale vremurilor noastre
ca: sãrãcia, depopularea þãrii, des-
creºtinarea societãþii, diminuarea
calitãþii învãþãmântului, corupþia,
plagiatul, dar ºi manipularea ideologicã
a conºtiinþelor împotriva credinþei
creºtine tradiþionale în lumea de azi.

· Ca teolog ºi slujitor al Bisericii,
fidel acesteia în orice împrejurare,
Pãrintele Nicolae Achimescu s-a simþit
personal rãnit de fiecare datã când
Biserica a fost rãnitã pe nedrept, prin
campanii de presã, prin proliferarea de
acuzaþii false din partea unor miºcãri
religioase ºi ezoterice sau a unor
miºcãri seculariste anticreºtine.

Firea harnicã ºi ordonatã a
Pãrintelui Prof. Dr. Nicolae Achimescu,
cultura credinþei, a muncii corecte ºi a
dreptãþii, culturã primitã în familie,
studiile teologice temeinice, experienþa
academicã germanã armonios altoitã
pe moºtenirea româneascã, l-au impus
în ochii tuturor ca pe un profesor
universitar de vocaþie, lãsând astãzi
posteritãþi i  imaginea celui mai
prestigios profesor ºi specialist român
al momentului în domeniul Filosofiei ºi
Istoriei Religiilor.

Strãlucit ºi pasionat cercetãtor,
Pãrintele Nicolae Achimescu a rãmas
mereu un om al credinþei. Cu prilejul
susþinerii unei teze de doctorat în
Teologie, a subliniat faptul cã „un
doctorat în Teologie nu se vrea un simplu
demers ºtiinþific abstract ºi neutral; un
doctor în Teologie ar trebui sã
descopere, dacã nu mai mult, cel puþin
armonia între ºtiinþã ºi religie, între
cultura cuvântului ºi cultura faptei, între
cunoºtinþe ºi virtuþi, având în vedere cã,
în ultima perioadã a istoriei, s-au înmulþit
cunoºtinþele, dar s-au împuþinat
caracterele”.

Ne rugãm Domnului Iisus Hristos
Cel înviat sã odihneascã sufletul sãu în
lumina, pacea ºi iubirea Preasfintei
Treimi!

A consemnat Preot Lucian
Dumitru VARTOLOMEI

,,Dacã m-aº întâlni deodatã cu un
preot ºi cu un înger,

aº saluta mai întâi pe preot, ºi
apoi pe înger”

Încã de la începutul creºtinismului
se cunosc mãrturii însemnate cu privire
la mãrturisirea credinþei creºtine, având
astfel mãrturii martirii din primele
veacuri creºtine ºi de dupã (Sf. Arhid.
ªtefan, Sf. Ignatie Teoforul etc.) apoi
cele 7 Sinoade Ecumenice etc.

  De asemenea, pe teritoriul þãrii
noastre se cunosc nume de preoþi ºi
episcopi mãrturisitori: pr. Montanus ºi
soþia sa Maxima (26 martie 304); pr.
Epictet ºi tânãrul Astion (sfârºitul sec.
III); Sf. Sava; ieromonahii Visarion ºi
Sofronie; preoþii Moise Mãcinic din
Sibiel ºi Ioan din Galeº (21 octombrie);
Mitropolitul Grigore Dascãlul; Sf.
Andrei ªaguna; în Moldova,
Mitropolitul Dosoftei etc.

Ideea inspiratã a Preafericitului
Pãrinte Patriarh Daniel de a omagia
anul acesta satul românesc face ca sã
ne aplecãm încã o datã asupra
preoþilor care odinioarã, ca ºi astãzi,
cautã sã menþinã frumuseþea
sufleteascã a satului românesc prin
credinþa ortodoxã a celor care îl
locuiesc. S-a scris în anii trecuþi de
cãlugãrii ºi preoþii care au suferit în
închisorile comuniste. Dar au fost
foarte mulþi slujitori ai Sfintelor Altare
care au suferit fãrã a fi amintiþi, iar
jertfa lor face ca satul românesc astãzi
sã fie omagiat pe bunã dreptate.

Pãrintele Constantin
Criºan – scriitor, învãþãtor,

preot al Protopopiatului
Moineºti, mãrturisitor
Pãrintele Constantin R. Criºan s-a

nãscut într-o familie de þãrani plugari
din Buda-Corbiþa, aproape de Tecuci,
la 16 noiembrie 1902.

Clerici slujitori
ai Bisericii strãmoºeºti

din satele Comunei Poduri
Este absolvent al ªcolii Normale

din Bârlad în 1921 ºi al Seminarului
Teologic din Huºi în 1923, prima
promoþie. În primii ani de dupã
terminarea ºcolii, frecventeazã
ºedinþele Academiei Bârlãdene, scrie
poezie, nuvele, teatru, predici,
colaboreazã la reviste, pregãteºte
serbãri ºi „face teatru sãtesc” (dupã
propria-i mãrturisire), proiecteazã
publicaþii literare („Orientãri”, 1932-
1938, 1940, la Moineºti).

 Cariera profesionalã o începe ca
preot paroh al parohiei Valea ªoºii, din
comuna Poduri, lângã Moineºti, judeþul
Bacãu, unde este ºi învãþãtor la ºcoala
primarã din Poduri. Dorinþa sa de a se
perfecþiona spiritual se concretizeazã
ºi prin frecventarea timp de doi ani a
cursurilor Facultãþii de Teologie la
Bucureºti. Este arestat prima datã între
15 aprilie 1952 ºi 1 septembrie 1954;
face detenþie la Canal.

Reîntors acasã, din 1954 slujeºte
ca preot la Parohia Rus-Ciutea, lângã
Bacãu.

Este arestat a doua oarã (între
1959 ºi 1964); în actul de detenþie se
specificã faptul cã este condamnat
pentru activitatea „antidemocraticã”
din perioada 1933-1937. Fiind închis la
Aiud, îºi executã detenþia la secþia a
XI-a (comitetul de lectori ºi secþia
preoþi), unde îl cunoaºte pe Bartolomeu
Anania.

Având un destin dramatic, comun
spiritelor vizionare, interogative ºi
morale, ce au suferit în a doua parte a
veacului XX supliciul umilinþei în
închisoarea comunistã, pãrintele
Constantin Criºan moare la Bacãu, la
24 martie 1985.

Pãrintele Costachi
Nemþanu

Pãrintele Costachi
Nemþanu s-a nãscut în 15
iunie 1915, în localitatea
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Obârºia, judeþul Bacãu. A
urmat ªcoala normalã în satul

natal, seminarul la Roman, iar
Facultatea de Teologie la Cernãuþi ºi
la Suceava.

În anul 1942, a fost hirotonit preot
pe seama parohiei Noua-Suliþã din
Eparhia Hotinului, ce avea sediul la
Bãlþi. În 1944, odatã cu ocupaþia
sovieticã, ºi-a lãsat casa din parohia pe
care o pãstorea ºi s-a refugiat în judeþul
Caraº-Severin, de unde s-a transferat
în 1946 în comuna Rãchitoasa, judeþul
Bacãu. Aici, la alegerile din ’46 a fãcut
parte din biroul secþiei de votare ca
delegat al Partidului Þãrãnist (Maniu).
În mai 1947, a fost arestat ºi dus în
lagãr la Craiova, unde a fost închis
pânã în luna noiembrie.

La 1 octombrie 1948, s-a
transferat în parohia Viforeni, judeþul
Bacãu, de unde în toamna lui ’49 a fost
ridicat de Securitate. Judecat de
Tribunalul Militar Galaþi, a fost
condamnat, pentru „favorizarea
infractorului”, la doi ani de închisoare
ºi trimis la Canalul Dunãre – Marea
Neagrã, de unde a fost eliberat în 1952.

Dupã eliberare, a fost preot o
perioadã îndelungatã în parohia Cornet
ºi Bucºeºti, zidind biserica din Cornet
ºi refãcând-o pe cea din Bucºeºti. A
ieºit la pensie la 82 de ani ºi a plecat la
Domnul în anul 2000, fiind înmormântat
în cimitirul bisericii „Sf. Ioan” din
parohia Bucºeºti I.

Cãlugãrul martir
Dionisie ªova

S-a nãscut în comuna Poduri,
judeþul Bacãu, la data de 30 decembrie
1901. În numeroase încercãri de
deznaþionalizare a românilor, de obligare
a cedãrii credinþei se înscrie, într-un alt
moment istoric, nu al dictatului, dar tot
al unui regim opresiv – comunismul –,
martiriul ieromonahului Dionisie ªova,
de la Mânãstirea Fãgeþel.

Cu ordinul Episcopiei Romanului
nr. 7315 din 30 decembrie 1931, a fost
hirotonisit duhovnic, de cãtre Episcopul
Vicar Ilarion Bãcãuanul, la mânãstirea
Bogdana-Bacãu. Ordinul episcopal
semnat de Episcopul Ilarion al Eparhiei
Romanului din acele vremuri îl
recomanda pe ieromonahul Dionisie
ªova ca „demn de asemenea chemare,
prin bunele sale purtãri morale”.

Prin modelul sãu de viaþã
duhovniceascã, prin curajul sãu de
mãrturisitor, pãrintele Dionisie ªova se
înscrie în galeria martirilor, morþi pentru
apãrarea credinþei în Hristos. În urma
dezgropãrii sãvârºite dupã 1990, sicriul
a fost gãsit intact, în el aflându-se
osemintele ºi reverenda pãrintelui.

 Dupã rânduiala înmormântãrii
cãlugãrilor, trupul pãrintelui ªova a fost
þinut în bisericã ºi apoi aºezat într-un
mormânt nou.

Þinând seama de împrejurãrile
vremii, de contextul politic prefigurat,

pãrintele Dionisie poate fi considerat o
victimã ºi un martir.

Preot Nicolae Teodoriu
S-a nãscut la 13 iulie 1908, în

comuna Târgu Trotuº, fiu al
credincioºilor Petrache ºi Ruxandra,
Teodoriu, familie onorabilã de buni
creºtini. El a urmat ºcoala primarã în
satul natal, apoi Seminarul Teologic din
Roman, pe care l-a absolvit în anul
1928. În anul 1930, la vârsta de 22 ani,
a fost hirotonit preot pe seama Parohiei
Bucºeºti, unde a pãstorit cu demnitate
ºi fãrã întrerupere timp de 42 de ani, de
la hirotonie ºi pânã în ultima zi a vieþii
sale.

În Parohia Bucºeºti, preotul
Nicolae Teodoriu ºi-a dovedit credinþa
prin fapte, slujind lui Dumnezeu ºi
oamenilor. În satul Cernu, filialã a
Parohiei Bucºeºti, sub priceputa sa
îndrumare, s-a construit din temelie, în
1952, o frumoasã bisericã. A fost un
neîntrecut gospodar, împreunã cu soþia
sa a construit o casã model, în care ºi-au
crescut cei 3 copii, dovedindu-se a fi
preotul care ºi-a înþeles misiunea –
chivernisindu-ºi bine casa sa ºi Casa
lui Dumnezeu.

În ziua de 5 octombrie 1972, orele
12, s-a oficiat slujba înmormântãrii de
cãtre un sobor de preoþi în frunte cu
P.C. Protoiereu Vichentie Mocanu.

  (va urma )

Preot Iulian NEAGU

Dupã ieºirea la pensie a pãrintelui
Constantin Cartas, la 1 ianuarie 1982,
pãrintele Mircea a rãmas singurul
slujitor al Bisericii în Slãnic Moldova
pânã la data de 1 aprilie 1984 când, în
postul II de preot ajutãtor, este numit
pãrintele David Isache din Dofteana,
preot tânãr, de 26 de ani, nãscut la 1
noiembrie 1958. Oficial este numit de
la 1 aprilie, dar a fost hirotonit preot
de Sfântul Gheorghe, dupã o perioadã

Preoþi ajutãtori, la Slãnic,
în timpul parohiatului pãrintelui Ilie Mircea

Preot Cãtãlin ILIE

de trei sãptãmâni de diaconie.
Absolvent al Seminarului de la
Mãnãstirea Neamþ în anul 1978 ºi al
Institutului Teologic Bucureºti în luna
iunie 1983, se cãsãtoreºte la 6
noiembrie 1983 cu Mihaela Bofan, din
Neamþ, de profesie economist.
Pãrintele David are doi copii dintre care
unul preot, Iustinian, la Dofteana.

(continuare în p. 15)
Pãrintele
David Isache

Pãrintele
Mircea Ilie
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã APOSTOL

Între dragostea de Þarã ºi trãdarea Þãrii (II)
(urmare din nr. 57)
Ordinul comandantului Corpului 4

Armatã român, generalul Eremia
Grigorescu, a avut un puternic ºi
statornic efect mobilizator pentru
întregul efectiv din subordine, iar
colonelul Alexandru Sturdza, care
aºtepta rãspunsul chemãrii sale dincolo
de linia frontului, în dispozitivul inamic,
nu auzea decât „vuietul vântului iernatic
– dincolo totul tãcea”1. Trecerea la
inamic a colonelului Alexandru Sturdza
a fost un act premeditat ºi îndelung
pregãtit pe fondul frãmântãrilor
sufleteºti prin care a trecut în timpul
campaniei din anul 1916. ªtiindu-se
supravegheat de generalul Alexandru
Averescu, care aproape intuise
intenþiile sale în urma retragerilor
anterioare nejustificate, colonelul
Alexandru Sturdza a considerat
necesar sã ofere un exemplu de
devotament ºi disciplinã care sã
deturneze orice suspiciune cu privire
la intenþiile sale.

Astfel, dupã ce armata germanã
mult superioarã numericeºte a
dezlãnþuit un puternic atac în dupã-
amiaza zilei de 8 ianuarie 1917, asupra
înãlþimii Momâia, care domina valea
ªuºiþei, reuºind sã o ocupe ºi sã
respingã trupele unui detaºament
român comandat de cãpitanul
Mãrculescu ºi sublocotenentul Ciulei,
i-a învinuit pe cei doi ofiþeri. În aceeaºi
noapte, a mers în sectorul respectiv, a
adunat trupa ºi pe ofiþerii care se aflau
în zonã ºi i-a scos în faþa frontului pe
cei învinuiþi, declarându-i vinovaþi de
retragere. „A poruncit câtorva soldaþi
sã tragã în aceºtia, iar el însuºi a
descãrcat câteva focuri de carabinã.”2

Sublocotenentul Ciulei a sãrit în apa
ªuºiþei, a mers în satul Verdea, a fost
arestat a doua zi ºi condus la brigadã.
Cãpitanul Mãrculescu, rãnit uºor de un
glonþ, a cãzut, dar dupã plecarea lui
Sturdza s-a ridicat ºi a dispãrut în
pãdure. Pentru a-ºi motiva gestul,
colonelul Sturdza a întocmit o

reclamaþie cãtre pretorul Diviziei I, în
care denatura faptele, afirmând cã o
companie a trecut la inamic, iar el,
personal, însoþit de un locotenent de
cavalerie ºi de o ordonanþã a organizat
închiderea golului creat, în timp ce
Mãrculescu împreunã cu Ciulei ºi trupa
din subordinea lor a abandonat lupta. În
urma acestei înscenãri, sublocotenentul
Ciulei a fost condamnat la moarte,
sentinþa fiind îndeplinitã în ziua de 10
februarie (stil nou) în poligonul de tragere
Bacãu. Cãpitanul Mãrculescu a
supravieþuit ºi s-a întors la Regimentul
8 Buzãu, reluând comanda companiei
sale. La 15 ianuarie 1917, Ferdinand a
vizitat marile unitãþi ale Armatei a II-a,
trecând în revistã la Caºin ºi trupele
Diviziei 8 Infanterie pe care urma sã o
comande colonelul Sturdza. Acesta l-a
condus pe Rege în unele tranºee expuse
focului inamic, încercând, aºa cum
mãrturiseºte I. Gh. Duca, „sã-l expunã
gloanþelor germane sau chiar sã-l predea
prizonier duºmanului”3. Ferdinand însã
s-a purtat elegant ºi l-a chemat pe
Sturdza în salonul sãu din trenul regal
unde i-a înmânat o
decoraþie de rãzboi.

ªtiind cã va fi trimis
departe de linia frontului,
de unde i-ar fi fost mai
greu sã dezerteze la
inamic, a considerat cã a
venit momentul sã-ºi
punã planul în aplicare,
convins fiind cã, prin
aceasta, va deveni un
salvator al patriei sale. El
urmãrea sã atragã
trupele române care se
gãseau pe front în acel
moment ºi sã formeze
împreunã cu prizonierii
români aflaþi în lagãrele din Germania
ºi Austro-Ungaria, un corp de voluntari
care, sub comanda sa, sã lupte pentru
armata germanã împotriva ruºilor pentru
a-i alunga din Moldova. La acest plan a
fost asociat ºi locotenent-colonelul

Constantin Crãiniceanu, comandantul
Regimentului 25 Infanterie, care,
potrivit unor informaþii, fusese racolat
de serviciile secrete germane când
îndeplinea funcþia de ataºat militar la
Atena ºi care urma sã treacã primul
la inamic cu trupele din subordine.

Cu o zi înainte de a trece la inamic,
colonelul Sturdza a avut o întâlnire cu
generalul Eremia Grigorescu
spunându-i cã România, pentru a nu
se prãbuºi complet, are nevoie sã
gãseascã un om energic ºi capabil care
sã schimbe întreaga situaþie, iar
generalul Eremia Grigorescu a replicat
cã „cel ce voieºte sã întreprindã o
astfel de acþiune nu poate fi decât un
nebun”4. Dupã aceastã convorbire,
Sturdza spune: „L-am pãrãsit eu,
nebunul”5.

Obligat sã pãrãseascã frontul,
colonelul Sturdza ºi-a trimis bagajul la
viitorul loc de muncã ºi, însoþit de
adjutant, locotenentul în rezervã
Constantin Wachmann6, ºi de
ordonanþa sa, caporalul Marin Nãstase,
s-a deplasat în seara zilei de 5 februarie

la foºtii subordonaþi pentru a-ºi lua
rãmas bun. Au mers cu trenul spre
Adjudul nou, au coborât într-o haltã ºi,
cu o sanie, au continuat drumul spre
Rãcoasa unde se aflau în
tranºee trupele Regimentului
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2 Grãniceri, unitate care-i
fusese în subordine înainte de

a fi schimbat din funcþie. S-a deplasat
pe ºaua dintre dealul Satului ºi dealul
Voloºcani, afirmând cã doreºte sã
viziteze sectorul înaintat al Companiei
comandate de cãpitanul Gheorghe
Polihroniade. De aici, a trecut, cu multe
peripeþii, în liniile inamice, aºa cum el
însuºi mãrturiseºte: „Când s-a înserat,
am trecut peste liniile noastre, fiind însoþit
de ordonanþa care ducea bagajele mele
destul de grele ºi jurnalul de operaþiuni
plus 13.000 de lei, banii mei proprii. Dupã
trecerea avanposturilor, am fost primit
cu focuri din flancuri. În zãpãcealã, am
pierdut ordonanþa mea din ochi7 ºi,
dispãrând din zona de foc, am intrat într-o
vãgãunã unde m-am rãtãcit ºi de
locotenentul Wachmann. Mergeam
acum singur ºi am intrat în Voloºcani
prin spatele satului. Aici am dat peste
un soldat german, m-am apropiat de el
ºi i-am spus: Te rog, du-mã la
comandantul garnizoanei. Soldatul
m-a întrebat: Sub ce nume ºi grad sã
vã anunþ? Nu te intereseazã. Atunci
el mi-a rãspuns: Domnule cãpitan, eu
trebuie sã vã leg la ochi. Fã-þi
datoria, însã lasã-mi atâta vedere
liberã ca sã pot observa drumul. El
m-a condus ºi, dupã un timp relativ scurt,
mi-a luat batista de la ochi. Înaintea mea
se afla un sublocotenent german care
îmi spuse: Domnule colonel,
dumneavoastrã sunteþi de mult
aºteptat. Cum? îl întreb eu mirat.
Adjutantul dumneavoastrã vã aº-
teaptã ºi este aici de o orã.”8

Cei doi au fost bine trataþi ºi au fost
conduºi la Soveja, la o fabricã de
cherestea unde au fost primit de
comandantul Diviziei 218 Infanterie
germanã, generalul von Gentner.
Colonelul Sturdza a cerut sã fie trimis
la Divizia 1 Cavalerie austro-ungarã, al
cãrei comandament se afla în gara
Putna, unde dorea sã facã declaraþii
oficiale. Aici, primul contact l-a avut cu
maiorul Baron Valeriu Capri, ofiþerul
translator pentru limba românã la
comandamentul Diviziei, cãruia colonelul
Sturdza i-a spus scopul venirii sale,
pentru a nu fi considerat „dezertor din
armatã sau trãdãtor de þarã”9. Astfel,

cu o voce stinsã, a spus cã România
este pierdutã, o parte fiind ocupatã de
germani, iar alta de ruºi. A subliniat cã
ruºii nu sunt aliaþi, ci adevãraþi duºmani
care prãdeazã þara, necinstesc femeile
ºi fetele, omoarã copiii, se poartã urât
cu ofiþerii români ºi intenþioneazã sã
înlocuiascã armata românã cu trupele
lor astfel încât românii sã devinã
prizonieri. Subliniind cã acestea sunt
motivele pentru care s-a hotãrât sã
treacã la acþiune, a spus de asemenea
cã s-a sfãtuit cu camaradul sãu,
locotenent colonel Crãiniceanu cu care
urma sã aibã o întâlnire în ziua de 10

februarie 1917, între orele 10 ºi 11,
dimineaþa, când urmeazã sã-i dea
rãspunsul dacã planul acþiunii sale va fi
aprobat de comandanþii armatelor
germane ºi austro-ungare.

Generalul Ruiz, comandantul
acestei Divizii, deºi iniþial nu a vrut, i-a
primit în ziua de 6 februarie pe cei doi
ofiþeri, luând act de planul colonelului
Sturdza, dar nu s-a implicat în aplicarea
acestuia, trimiþându-i a doua zi, sub
comanda ºi escorta baronului Kapri, la
Târgu Secuiesc, unde se afla generalul
von Gerock. Deplasarea s-a efectuat
cu trãsura pe o porþiune din trecãtoarea
Tichiriº-Ojdula ºi, în continuare, de la
vârful Lepºa, pe drumul de creastã
pânã la Oituz.

Au ajuns la Oituz la ora 3 p.m., iar
de acolo, împreunã cu un ofiþer german
translator, cu un automobil, au ajuns în
25 de minute la Târgu Secuiesc unde
au fost imediat primiþi de ºeful statului
major. Acesta a avut o convorbire
amplã cu Sturdza, pe parcursul cãreia
i-a adresat mai multe întrebãri, cele mai
importante referindu-se la modul cum
va acþiona corpul de voluntari români
pe care intenþiona sã-l constituie, dacã
va fi pus în situaþia sã lupte contra

propriilor fraþi. La aceste întrebãri
Sturdza a rãspuns cã trebuie evitatã
neapãrat lupta între fraþi ºi corpul de
voluntari sã fie trimis numai pe frontul
unde se gãsesc ruºi. Dupã aceastã
convorbire, colonelul Waldau s-a dus
la generalul von Gerock pentru a-l
informa asupra celor discutate, s-a
întors ºi i-a comunicat lui Sturdza cã
acesta îl va primi singur, fãrã adjutantul
Wachmann, la ora 7 seara, iar ceea ce
s-a discutat între cei doi nu s-a aflat.

Gerock i-a aprobat planul, mai ales
cã, dupã cum se exprima baronul Kapri,
acþiunea lui Sturdza a pus Europa
Centralã în miºcare, sosind telegrame
de la mareºalul von Hindenburg ºi
generalul Ludendorff, de la arhiducele
Josef ºi contele von Czernin. Toþi
aceºtia cereau rapoarte detaliate
despre acþiunile colonelului Sturdza
precum ºi acordarea unui tratament
cât mai bun. În jurnalul de operaþii al
grupului de armatã „Arhiducele Josef”
se consemna: „Intenþionez, sub

rezerva aprobãrii ºi cu luare de mãsuri
militare de siguranþã, sã aprob
încercarea de a câºtiga ºi alþi dezertori”.

Comandantul Armatei a 9-a
germane, feldmareºalul Erich von
Falkenhayn, înºtiinþat de prezenþa
colonelului român, a ordonat ca acesta
sã fie interogat cât mai curând, iar
rezultatul sã-i fie raportat imediat
telegrafic. Deoarece germanii nu erau
siguri cã ofiþerul care venise la ei era
într-adevãr colonelul Sturdza, întrucât nu
avea asupra lui niciun act de identitate
ºi nu era cunoscut de nimeni, s-a recurs
la aducerea unei persoane care sã-l
poatã identifica, apelându-se la colonelul
Randa, fost ataºat militar al dublei
monarhii în România, înainte de rãzboi.
Întâlnirea dintre cei doi a fost
prieteneascã, iar discuþiile dintre ei au
fost ample. Sturdza a dezvãluit planurile
ruºilor de transferare a armatei române
pe teritoriul lor ºi faptul cã plãnuia sã
scoatã de pe frontul român un
comandant de regiment care aºtepta sã
treacã cu unitatea în liniile germane,
precum ºi alþi doi comandanþi de
regimente care fuseserã orientaþi. El i-a
oferit lui Randa ºi informaþii
despre starea de spirit ºi

Desene reprezentându-i pe Alexandru D. Sturdza ºi Constantin Wachmann
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acþiunile liderilor români pe care
acesta le-a nota astfel: „La rege
nu se observã absolut nimic din

greutatea rãspunderii. El râde mult, nu
cunoaºte situaþiunea, socoteºte
pierderea a douã treimi din regatul sãu
ca un episod trecãtor… Brãtianu, care,
în aparenþã, este optimist, gândeºte cum
ar putea mai bine sã iasã din afacere.
Membrii parlamentului susþinuþi în bunã
dispoziþiune prin diurna suplimentarã de
100 de lei.”

Dupã stabilirea identitãþii lui Sturza,
s-a trecut la aplicarea planului sãu, deºi,
aºa cum rezultã din documentele
germane, generalul von Gerock nu
aºtepta prea mult de la acþiunea sa.
Într-o discuþie cu baronul Kapri,
generalul a afirmat: „Omul acesta este
un mare idealist, pot spune, un idealist
bolnav. Când însã un soldat face un
pas ca al lui ºi pune tot ce are mai
scump în viaþã pe o singurã carte,
trebuie în mâna cealaltã sã þie
revolverul. Dumnezeu numai sã-i dea
noroc ºi nici o decepþie. Eu personal
nu mã aºtept mult de la acþiunea lui”10.

Colonelul Sturdza a redactat,
împreunã cu locotenentul Wackmann,
un manifest care urma sã fie difuzat în
dispozitivul trupelor române (prezentat
de noi în numãrul anterior). El a fost
vãzut ºi aprobat de generalul von Gerock
care l-a amendat în partea privitoare la
eliberarea prizonierilor români,
promisiune pe care autoritãþile germane
nu o fãcuserã. Copiile manifestului
(chemãrii) s-au transmis la Cartierul
General austriac ºi la cel german.
Documentul a fost multiplicat în 15.000
de exemplare ºi urma sã fie difuzat
trupelor române prin diverse canale,
inclusiv prin împrãºtierea lor din avion
pe front ºi în spatele lui. În prima fazã,
Sturdza trebuia sã gãseascã peste 100
de prizonieri români care sã treacã în
dispozitivul armatei române ºi sã
distribuie manifestele soldaþilor ºi
ofiþerilor. O altã parte trebuia datã în ziua
de 10 februarie locotenent-colonelului
Crãiniceanu care, pe lângã aceastã
acþiune, trebuia sã distrugã liniile
telefonice din spatele frontului, sã-i
aresteze pe ofiþerii strãini ataºaþi pe lângã
unitatea sa ºi sã treacã în fruntea

regimentului sãu în liniile germane. În
legãturã cu acest plan, baronul Kapri îºi
pune întrebarea: „Cum a putut colonelul
Sturdza, un om inteligent, cult ºi
desãvârºit ofiþer, sã creadã cã o acþiune
atât de mare, grea ºi periculoasã, se va
putea vreodatã executa când ºtiut era
cã ofiþerii ºi soldaþii români îºi iubeau
mult þara ºi regele lor. Sub imperiul
acestei credinþi de care s-a lãsat robit
cu patimã nebuneascã, sperând cã
intervenþia lui va avea repercusiuni
salvatoare pentru þara sa, pe care o
credea pierdutã, s-a supus ei în chip
orbesc, fãcând fapte nenorocite ºi cu
totul lipsite de rezervele impuse de bunul
simþ, de dreapta judecatã ºi de
imperativul considerentelor morale ºi de
înalt patriotism”11.

La Târgu Secuiesc s-au stabilit
ultimele detalii între coloneii Waldan ºi
Sturdza cu privire la modul cum vor fi
trataþi militarii români cãrora sã li se
lase armele asupra lor fãrã muniþie ºi
grenade. S-au dat dispoziþiuni pentru
cantonarea trupelor ºi s-au tãiat sute
de boi ºi oi pentru hrãnirea acestora.
Generalul von Gerock a stabilit ca
Sturdza sã primeascã trupele române
la Soveja unde urma sã le prezinte
planul sãu. Dupã aceea, ele urma sã
se deplaseze peste munþi, în zona
Ojdula. Brigada 7 Cavalerie
austro-ungarã a dat un ordin
secret cãtre trupele din
subordine prin care anunþa
cã militarii români vor sã
treacã în ziua de 11 februarie
în liniile proprii. În document
se sublinia: „Chiar dacã
aceastã faptã este îmbu-
curãtoare pentru noi, trebuie
totuºi privitã cu mare
neîncredere, cãci s-ar putea
admite cã dincolo s-a
transmis o trãdare, dar e
posibil ca, în loc sã treacã la
noi în mod sincer, sã ne
trezim cu un mare atac din
partea românilor”12.

La 9 februarie, ora 5, dimineaþa,
Sturdza, însoþit de locotenentul
Wachmann ºi de contele Kapri, a plecat
spre Soveja cu automobilul pânã la
Ojdula ºi, în continuare, cãlare. La ora

12 au ajuns la Putna unde generalul von
Ruiz nu a mai dorit sã-l întâlneascã pe
Sturdza care începuse a-l cam plictisi.
La ora 14, colonelul Sturdza cu
locotenentul Wachmann, escortaþi de
un cãpitan, au plecat la Soveja unde
Sturdza urma sã aleagã dintre
prizonierii români oameni de încredere
pentru distribuirea manifestelor sale în
tranºeele trupelor române.

În ziua de 10 februarie 1917, în
pãdurea de pe dealul Cârlan, colonelul
Sturdza s-a întâlnit cu principalul sãu
colaborator, locotenent-colonelul
Crãiniceanu. Acolo, în pãdure, tranºeele
armatelor beligerante erau aproape
unele de altele, iar ofiþerii germani care
se gãseau în acel sector au fost martori
oculari la întâlnire, aºa cum se observã
în fotografie. Crãiniceanu purta o
cãciulã neagrã de miel. Dupã spusele
lui Sturdza cãtre ofiþerii germani, lui
Crãiniceanu i-ar fi fost teamã sã se
întoarcã în dispozitivul trupelor române,
deoarece ruºii îl observaserã atent în
ultimele zile. Sturdza i-a cerut imperios
sã se întoarcã ºi sã înceapã miºcarea în
seara aceleeaºi zile. Crãiniceanu a dat
curs solicitãrii, dar, în momentul
întoarcerii, la punctul Paltin, cota 799, a
fost arestat, la el gãsindu-se ºi manifestul
lui Sturdza13.

În zorii zilei de 11 februarie 1917,
au plecat din tranºeele germane 22 de
prizonieri români care aveau sarcina de
a transmite conaþionalilor lor
manifestul pregãtit de Sturdza.
Recrutarea acestor mesageri

Întâlnirea dintre Sturdza ºi Crãiniceanu
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a fost un fiasco. Din cei 180 de
prizonieri români care au fost
puºi la dispoziþia lui Sturdza,

doar 30 s-au oferit sã îndeplineascã o
asemenea sarcinã. Dintre cei 30, alþi 8
militari au refuzat în ultimul moment sã
mai participe la acþiune, iar unii, dupã
ce au ajuns în dispozitivul trupelor
române, s-au predat, dezvãluind
misiunea criminalã ce le fusese stabilitã.
Pe parcursul întregii zile de 11 februarie,
partea germanã a aºteptat ca trupele
române sã dea curs chemãrii lui Sturdza
ºi sã-ºi pãrãseascã poziþiile. Grupul
„Gerock”, Înaltul Comandament al
Puterilor Centrale ºi chiar împãratul
Carol au cerut informaþii despre
rezultatul acþiunii, dar ºtirile telefonice
care veneau de pe întreaga linie  a
frontului anunþau liniºte ºi tãcere. Aºa
cum subliniazã baronul Kapri, „trecuserã
orele 10, 11, 12, 1 ºi odatã cu ele ºi clipele
emoþionante care s-au transformat în
decepþie crudã; cãci niciun soldat român
nu s-a vãzut ºi nu a venit sã colaboreze
la planul colonelului Sturdza. Acþiunea
a eºuat, aºa cum a fost ºi de prevãzut.”14

Întors de la Soveja la Putna, în
seara zilei de 12 februarie, colonelul
Sturdza spunea: „Ne-am înapoiat cu
acþiunea nereuºitã, dar eu nu am pierdut
cu totul speranþa ºi voi încerca al doilea
plan care, sunt convins, cã va reuºi.”15

Al doilea plan prevedea organizarea
unui corp de voluntari din prizonierii aflaþi
în toate taberele austro-ungare. Când
generalul von Ruiz i-a spus în mod ironic
colonelului Sturdza: „Acum, domnule
colonel, ai sã capeþi la Bucureºti, pe lângã
generalul Mackensen, un post înalt”,
Sturdza, indignat, i-a rãspuns: „Excelenþã,
eu nu am fãcut acest pas ca sã duc aici
o viaþã comodã. Planul acesta caut sã-l
fac ca sã-mi salvez þara prin muncã grea,
uriaºã, ºi cu riscuri mari pentru mine.”

În scopul punerii în aplicare al celui
de-al doilea plan, pe baza unor înalte
aprobãri, colonelul Sturdza a pãrãsit, la
17 februarie, frontul, ºi s-a deplasat la
comandamentul Armatei 1 germane, apoi
la comandamentului grupului „Arhiducele
Josef” unde a discutat cu ºeful de stat
major al acestuia. Apoi a vizitat Budapesta
ºi Viena unde s-a întâlnit cu ofiþerul de
legãturã german pe lângã împãratul Carol

ºi cu contele von Czernin,
ministrul de externe al
dublei monarhii. Ulterior,
a plecat spre Frankfurt
unde urma sã fie primit
de înalte oficialitãþi
militare. Aici a fost
înºtiinþat cã trebuie sã se
prezinte urgent din nou pe
front. Aceastã chemare
a fost determinatã de
faptul cã, la 20 februarie
1917, un parlamentar
român a depus un plic
pentru colonelul Sturdza
din partea cãpitanului
Bãlãuþã care îl anunþa cã
în armata românã erau
mulþi adepþi ai planului sãu, care aºteptau
doar semnalul pentru a trece la inamic.
În consecinþã, îl invita pe Sturdza sã vinã
din nou pe front la 28 februarie, ora 10,
în scopul desãvârºirii tuturor pregãtirilor.
Ca urmare, la 27 februarie, Sturdza
venise deja la Putna însoþit de cãpitanul
von Hasse. În ziua ºi la ora fixate,
colonelul Sturdza s-a aflat pe dealul
Arºiþei pentru tratative cu cãpitanul
Bãlãuþã. El i-a scris o scrisoare prin care
îl invita în liniile germane pentru a studia
propunerile anterioare. Un parlamentar
român a adus rãspunsul prin care
Bãlãuþã îl anunþa cã are pregãtit un front
de 8 km pe care putea sã-l punã la
dispoziþie, dar îl aºtepta în liniile proprii
pentru a explica ofiþerilor care doreau sã-l
urmeze, toate detaliile planului. Dupã
schimbul de scrisori, cãpitanul von Hass
l-a condus la 150 de metri de
avanposturile române unde au fost
observaþi câþiva ofiþeri. Sturdza s-a urcat
pe parapet sã lege un dialog, dar ofiþerii
s-au retras. A urmat alte schimburi de
scrisori prin parlamentari, prin care se
invita unul pe altul sã treacã în dispozitivul
propriu, dar ambii au rãmas pe poziþii. De
altfel, ofiþerii germani care îl însoþeau
primiserã ordin sã nu-i permitã lui Sturdza
sã se deplaseze în liniile dispozitivului
trupelor române. Cãtre ora 12 a început
un bombardament intens al trupelor
române, astfel cã echipa lui Sturdza a
fost obligatã sã se întoarcã pe alt itinerar.
Demersul cãpitanului Bãlãuþã a fost o
cursã pentru a-l prinde pe colonelul

Sturdza. Locotenent-
colonelul Crãiniceanu a
fost deferit Consiliului de
Rãzboi al Armatei a II-a,
care, în urma procesului,
l-a condamnat la muncã
silnicã. Conducerea mi-
litarã a anulat hotãrârea
ºi procesul a fost re-
deschis la Consiliul de
Rãzboi al Armatei I.
Procesul a avut loc la 20
martie 1917 ºi s-a ter-
minat cu condamnarea
locotenent-colonelului
Crãiniceanu la moarte.
Regele Ferdinand, deºi
ofiþerul era fiul gene-

ralului Crãiniceanu ºi nepot al generalului
Prezan, ºeful Marelui Cartier General, a
refuzat graþierea ºi sentinþa a fost dusã la
îndeplinire în faþa frontului compus din
soldaþii pe care comandantul încercase
sã-i vândã duºmanilor þãrii.

Cu privire la acest eveniment sunt
semnificative însemnãrile de rãzboi din
data de 31 martie 1917 ale ofiþerului
Mihai Vãgãunescu pe care le redãm:
„De Paºti – 31 martie. Vinerea
Paºtelui… Din ordin, trimit gradaþi din
partea locului delegaþi sã asiste în com.
Gropile (judeþul Bacãu) la executarea
prin împuºcare a lt.col. Crãiniceanu,
tovarãº al lui Sturdza, dezertor la
inamic… Pãcat însã cã i s-a fixat
executarea tocmai azi, în Vinerea Mare
Creºtineascã. Se zice cã îndureratul sãu
tatã, generalul Crãiniceanu, ar fi cerut
sã i se dea voie ca el sã comande
plutonul de execuþie”16.

Atât colonelul Sturdza cât ºi
colonelul Wachmann au fost, la rândul
lor, judecaþi în contumacie pe data de 11
martie 1917 ºi condamnaþi la moarte,
confiscarea averii ºi plata sumei de
10.000 de lei drept daune aduse Statului.
La 24 iunie 1917, în contumacie, Sturdza
a fost condamnat a doua oarã la moarte
de Curtea Marþialã pentru cã, în
decembrie 1916, dãduse ordin, cu de la
sine putere, sã fie împuºcat un sergent
artilerist, fãrã sã fi existat contra lui vreo
sentinþã de condamnare. Curtea a
considerat faptul drept crimã cu
premeditare. La fel a fost considerat ºi
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atacul neizbutit împotriva lui Ciulei ºi
Mãrculescu din noaptea de 8 ianuarie
1917. Pânã la terminarea rãzboiului,
Sturdza a apãrut de mai multe ori în
teritoriul ocupat de trupele Puterilor
Centrale, sperând chiar cã va deveni
ministru de rãzboi într-un guvern
germanofil care ar fi urmat sã fie condus
de socrul sãu, P.P. Carp, care îl ºi
gãzduise în locuinþa sa din Bucureºti într-o
anumitã perioadã. Dupã ce P.P. Carp a
fost informat mai bine de cãtre cei doi
fii ai sãi cu privire la trãdarea lui Sturdza,
acesta l-a evacuat din locuinþã.

Dupã rãzboi, Sturdza s-a stabilit în
Germania, lucrând la un institut de
biologie, la o bancã elveþianã ºi, ulterior,
ca profesor la o ºcoalã gimnazialã, fãrã
a avea posibilitatea sã-ºi mai vadã þara.

Gestul sãu rãmâne o patã pe
imaginea Rãzboiului de Întregire.

Alexandru D. Sturdza la Salern,
în douã ipostaze

1 Baronul Valeriu Kapri, fost ofiþer superior
în Cavaleria Armatei austro-ungare, Cazul
fostului colonel Alexandru Sturdza – un
episod din Rãzboiul Mondial 1914-1918 pe
frontul român, Societatea pe acþiuni Adolf
Somnenfeld, Oradea, 1926.
2 Paul ªtefãnescu, Enigme ale istoriei române,
Editura Vestala, Bucureºti, 2001, p. 268.
3 Petre Otu, Maria Georgescu, Radiografia
unei trãdãri, Editura Militarã, Bucureºti,
2011, p. 139.
4 Baronul Valeriu Capri, Idem, p. 15.
5 Paul ªtefãnescu, Idem, p. 262.

6 Locotenentul în rezervã Constantin
Wachmann era fiul lui Eduard Wachmann,
dirijor, compozitor ºi profesor universitar
român de origine germanã. Constantin
Wachmann a fãcut aproape un deceniu
studiile în Germania, iar la declanºarea
rãzboiului era directorul unei bãnci din
Salonic. De la Salonic a fost trimis în stare
de arest în Franþa, a fost deþinut timp de o
lunã în închisoarea de la Marsilia de unde
a revenit în România. În perioada
neutralitãþii, vizita frecvent Legaþia
germanã de la Bucureºti unde l-a cunoscut
pe colonelul Alexandru Sturdza. La intrarea
României în rãzboi, a fost mobilizat la un
regiment de cãlãraºi de unde Sturdza l-a
adus la Brigada 7 mixtã ca adjutant, între ei
stabilindu-se o relaþie apropiatã.
7 Ordonanþa, caporalul Marin Nãstase, a
fost ucis. Cel mai probabil, acest lucru s-a
datorat focului deschis de militarii români
în momentul traversãrii „zonei nimãnui”.
Unele mãrturii au acreditat ideea cã Nãstase
ar fi fost ucis chiar de colonelul Sturdza,
ceea ce pare imposibil. Potrivit lui I. Gh.
Duca, ordonanþa ar fi refuzat în ultimul
moment sã-l urmeze, iar Sturdza l-ar fi ucis
„fãrã milã, cu propria mânã”.
8 Paul ªtefãnescu, Idem, p. 263.
9 Baronul Valeriu Kapri, Idem, p. 8.
10 Ibidem, p. 19.
11 Ibidem, p. 23.
12 Ibidem, p. 32.
13 Petru Otu ºi Maria Georgescu, Idem.
14 Baronul Kapri, Idem, p. 27.
15 Ibidem, p. 28.
16 România 100, Bãcãuani în Marele Rãzboi ºi la
Marea Unire, Editura Babel, Bacãu, 2018, p. 133.

Cu ceva vreme în urmã, toatã
lumea era încântatã de poezia lui
Octavian Paller,  „Avem timp”.
Devenise un trend, o gãseam pe tot
felul de suveniruri, peste tot. Dar
câþi dintre cei care o citeau meditau
într-adevãr la cuvintele ei?

Trãim într-o lume nebunã, o
lume în care timpul este cel mai
mare  duºman.  Trã im pe  fugã ,
mâncãm pe fugã, iubim pe fugã,
dormim pe fugã.  Alergãm fãrã
încetare de dimineaþa pânã seara.
Nu avem t imp nic i  sã  pr iv im
natura,  nici  sã  ne bucurãm de
soare, nici mãcar sã ne uitãm la
proprii copii. Îi închidem în tot felul
de after school-uri ºi ne trezim
dintr-o datã cã sunt mari ºi nu dau
nici doi bani pe noi. Atunci ne
întrebãm cu stupoare unde am
greºit, pentru cã noi am muncit ºi
le-am oferit totul. Oare, chiar totul?

Am ajuns niºte roboþi care fac
totul programat ºi nu îi intereseazã
nimic în jur. Ne închidem în birouri
rigide, în zgomotul calculatoarelor ºi
al aparatelor de aer condiþionat ºi
uitãm sã fim oameni. Internetul a
devenit viaþa noastrã. Visãm pe
google, ne cunoaºtem pe facebook
ºi ne dãm întâlnire pe messenger. Ne
iubim prin sms-uri ºi ne amãgim cã
suntem fericiþi. Nu mai ºtim sã
comunicãm cu cei de lângã noi. Sã
ne iubim aproapele, pãi ce sã iubim
dacã noi nici nu-l mai vedem pe cel
de lângã noi? Chiar ºi celor dragi,
pãrinþilor, propriilor copii, le aruncãm
repede un „n-am timp”. Printre
multe alte lucruri care au devenit
,,materializate” în viaþa omului
contemporan se numãrã ºi timpul.
Cu alte cuvinte, semnificaþia ºi
valoarea principalã a timpului sunt
date de capacitatea acestuia de a

Prof. Ancuþa Elena CHIRILÃ

(continuare în p. 28)

N-avem timp
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Atras de locurile natale se va
transfera la Dofteana pe 1 noiembrie
1987, dupã aproape 3 ani ºi jumãtate de
slujire la Slãnic, perioadã în care a fãcut

naveta de la Dofteana, iar slujbele se
fãceau prin rotaþie la cele douã biserici:
Slãnic ºi Cerdac.

Dupã douã luni, pe 1 ianuarie 1988,
este transferat de la parohia Rãdeana cel
de-al doilea preot ajutãtor din timpul
pãrintelui Mircea, Gheorghe Aniculoaie,
de aceeaºi vârstã cu pãrintele Isache,
nãscut la 26 ianuarie 1958. Absolvent,
de asemenea, al Seminarului de la
Mãnãstirea Neamþ în anul 1980 ºi al
Institutului Teologic Bucureºti în 1985, a
fost hirotonit pe seama parohiei Rãdeana
la 27 iunie 1983, ceea ce înseamnã cã
ultimii doi ani de Institut i-a fãcut la fãrã
frecvenþã.

Originar din satul ªesuri, de lângã
Moineºti, cautã sã ajungã mai aproape
de casã ºi se transferã, la 1 aprilie 1992,
în Moineºti, la parohia „Sfântul Nicolae”.

La Slãnic, pentru cã nu avea loc în
casa parohialã, a locuit o perioadã în casa
angajatei de la pangar a parohiei, familia
Maria ºi Gheorghe Rotaru, unde avea
douã camere. Mai târziu a primit un
apartament în zona de jos a staþiunii.

Familia pãrintelui Gheorghe ºi Silvia
Aniculoaie are trei copii, douã fete (medic
ºi economist) ºi un bãiat care a mers pe
urmele tatãlui sãu: teolog ºi ziarist la

ziarul „Lumina” – diaconul George
Aniculoaie.

Cel de-al treilea preot ajutãtor al
pãrintelui Mircea a fost Nicolae Romicã
Enoiu nãscut în Comuna Tifeºti
(Vrancea) la 22 iunie 1967, fiind al doilea

din cei trei copii ai pãrinþilor Tinca ºi Emil
Enoiu. Preot tânãr, a venit la parohia
Slãnic la împlinirea vârstei de 25 de ani,
în iunie 1992 ºi va sta pânã în decembrie
1994.

Pãrintele Romicã a învãþat la ªcoala
generalã de opt
ani în satul
natal, a urmat
clasele a IX-a ºi
a X-a la Liceul
„Unirea” din
Focºani. Între
anii 1984-1989
a fost elev la
Seminarul Teo-
logic „Chesarie
Episcopul” din
Buzãu, iar între
anii 1989-1993 a
urmat cursurile Facultãþii de Teologie
„Justinian Patriarhul” din Bucureºti, secþia
Teologie Pastoralã, obþinând licenþa cu o
temã de Drept canonic.

În aprilie 1994, a fost admis la
doctorat, Catedra de „Liturgicã, Pastoralã
ºi Artã Creºtinã”, sub îndrumarea
Pãrintelui Profesor Dr. Nicolae Necula,
ocupându-se de viaþa liturgicã a Bisericilor
vechi orientale. În perioada mai 1997-iunie

(urmare din p. 9)

Preoþi ajutãtori, la Slãnic,
în timpul parohiatului pãrintelui Ilie Mircea

1999, a fost bursier la „Ostkirchliches
Institut” din Regensburg (Germania), între
septembrie-decembrie 1999 a studiat ca
invitat la „Institutul Oriental Saint Jean le
Theologien” din Ierusalim (Israel), iar în
perioada ianuarie-iunie 2000 ºi octombrie
2001-iulie 2002 a fost bursier al Facultãþii
de Teologie catolicã a Universitãþii din
Fribourg (Elveþia).

De la Slãnic a plecat pe postul
de preot spiritual la Seminarul Teologic
din Bucureºti pentru perioada ianuarie
1995-august 1996, unde a predat
materiile „Tipic Bisericesc ºi Liturgicã”.
Între septembrie 1996 ºi noiembrie
2001 a fost preot slujitor la biserica
„Sfântul Nicolae Amzei” din Bucureºti
ºi asistent universitar la Facultatea de
Teologie din Bucureºti, Catedra de
Liturgicã, între octombrie 1997 ºi
decembrie 2001.

Din decembrie 2001 este preotul
paroh al Parohiei Ortodoxe Române
„Sfântul Nicolae” din Zürich, în cadrul
Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei
Occidentale ºi Meridionale.

Preoteasa Milica Enoiu, sora
pãrintelui Vasile Panþîru din Tg. Ocna,
avea, în 2009, doctoratul în farmacie luat
în Franþa, la Nancy, ºi era cercetãtor
ºtiinþific la Universitatea din Zürich.

Toþi aceºti preoþi tineri au venit la
Slãnic sã-ºi îndeplineascã misiunea,
atraºi de renumele staþiunii, dar numãrul
mic de credincioºi, lipsa unei case
parohiale pentru preotul ajutãtor ºi
naveta i-a fãcut sã-ºi caute alte parohii,
doi în locurile natale ºi unul în Elveþia,
întemeindu-ºi parohie în cripta bisericii
catolice Sfânta Katerina din nordul
Zürich-ului.

Pãrintele Gheorghe Aniculoaie

Pãrintele Nicolae Romicã Enoiu
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Catren la întâmpinarea IPS Ioachim

Vorbeam în numãrul anterior al
revistei de mãrturii istorice legate de
persoana Mântuitorului, de Pãtimirile,
Rãstignirea ºi Învierea Sa.

Aºa cum promiteam, am sã mã
refer în cele ce urmeazã la  documente
vii rãmase mãrturie de la Însuºi
Iisus Hristos, Mântuitorul nostru...

Este vorba despre Cãmaºa lui
Hristos, Sfântul Giulgiu, Mahrama
Veronicãi ºi  ªtergarul lui Avgar,
Regele Edesei.

S-o luãm pe rând ºi sã începem
cu un scurt istoric al  Cãmãºii lui
Hristos, un document istoric de cea
mai mare importanþã, aflat în Biserica
din Argenteuil, aproape de Paris, în
Franþa.

Cãmaºa fãrã cusãturi, þesutã
dintr-o bucatã ºi purtatã de
Mântuitorul în ziua flagelãrii ºi a
Rãstignirii, aºa cum este arãtat în
Sfintele Evanghelii, este „prima
mãrturie” a supliciului care a
precedat Rãstignirea. Ea mãrturiseºte
chinul suferit de Mântuitorul  prin
„biciuire” ºi pierderea Sângelui Sãu
prea Sfânt pe Drumul Calvarului,
când acesta se scurgea din sutele de
rãni ce le avea pe corp în urma
biciuirii, Sânge ce a rãmas imprimat
în þesãtura ei. Ea este „Documentul
istoric viu” al vieþii pãmânteºti,  al
ultimelor clipe din viaþa Fiului
Omului, a Fiului lui Dumnezeu, Care,
prin jertfa Sa supremã, a
Rãscumpãrãrii, a dat dreptul la viaþã
pentru întregul neam omenesc.
Aceastã cãmaºã i-a fost smulsã de pe
corp în clipele ce au precedat
flagelarea, când Mântuitorul a fost
legat  în plinã nuditate la „stâlpul
infamiei” cu frânghii, de inelele de
fier fixate la înãlþimea de 2,5 m, cu
picioarele atârnânde, pentru ca
pielea corpului sã fie cât mai întinsã!
Dupã flagelare, ªi-a îmbrãcat iarãºi
Cãmaºa, care s-a lipit de sutele de
rãni deschise, din care curgea
Sângele Sãu preasfânt!” pe drumul
Calvarului, pe drumul Sângelui, de
la Pretoriu ºi pânã la Golgota. *1

MÃRTURII - II
 Smulgerea ei de pe corpul

Mântuitorului în clipa Rãstignirii teoretic
trebuia sã aducã moartea, au constatat
specialiºtii.

Amintim cã portul galileano-
nazarinean cuprindea o cãmaºã
lungã peste care Mântuitorul purta
o togã, asemãnãtoare portului
roman.

Aºa cum aratã ºi Sfântul
Evanghelist Ioan (19, 23-24), Cãmaºa
a rãmas în mâinile soldaþilor romani,
prin tragere la sorþi.

„Apostolii, care au fost de faþã
la rãstignirea Domnului, n-au lãsat
cãmaºa în mâna duºmanilor sã o
profaneze, ci au cumpãrat-o ºi au
þinut-o în ascuns  de frica
duºmanilor.

În anul 326, Sfânta Elena, mama
lui Constantin cel Mare, mergând în
Palestina, ºi dupã multã cercetare,
a aflat crucea, titulatura, cuiele ºi
cãmaºa Domnului.” *2

Întrucât era nãscutã în Trier, ea
doneazã Cãmaºa Domnului acestei
cetãþi.

În timpul migraþiei popoarelor, ea a
fost ascunsã în catedrala din Trier. Abia
în anul 1196, renovându-se catedrala,
s-a descoperit într-unul din altare
Cãmaºa Domnului care a fost expusã
poporului iar apoi închisã din nou în
altarul principal.

Dupã 300 de ani, în 1512, la
rugãmintea Cezarului Maximilian I, a
fost expusã poporului. A mai fost
expusã la porunca Papei Leon X, în
1524. Din cauza tulburãrilor istorice, s-a
mai expus doar în 1531, 1545, 1553,
1585, 1594.

În rãzboiul de 30 de ani, Cãmaºa
Domnului a fost transportatã în Colonia,
iar dupã puþin timp revine. Datoritã
deselor rãzboaie ºi a altor incursiuni
armate, pentru a fi salvatã, a fost trimisã
în Ehrenbreitstein,  Bamberga,
Bohemia, Augsburg, de unde în 1810
revine la Trier, unde s-a ºi expus la
rugãmintea poporului.

A mai fost expusã abia în 1844,
când un milion de oameni s-au adunat

la Trier, ca sã vadã Cãmaºa Domnului
ºi când s-au întâmplat multe
însãnãtoºiri minunate.

De atunci încoace ea n-a mai fost
expusã.

În prezent Cãmaºa se aflã în
Biserica Argenteuil - Paris ºi este
expusã, fiind protejatã cu sticlã ºi un
grilaj mare de fier.

O altã mãrturie  istoricã a prezenþei
Mântuitorului pe pãmânt ºi a pãtimirilor
Sale este Sfântul Giulgiu.

El este o pânzã albã de in pe care
Iosif din Arimateea a cumpãrat-o acum
2000 de ani pentru înmormântarea
Mântuitorului ºi se gãseºte în prezent
în catedrala din Torino.

În dimineaþa Învierii, Petru ºi Ioan
s-au dus la mormânt ºi, intrând înãuntru,
Petru a vãzut GIULGIUL jos, l-a luat
ºi l-a pãstrat în mare tainã,
încredinþându-l unui ucenic. Giulgiul a
trecut de la ucenic la ucenic, din mânã
în mânã, neºtiut de nimeni sute de ani.

„Pânã la anul 570, GIULGIUL
a fost pãzit de ºapte fecioare într-o
mãnãstire de lângã malul Iordanului.
La anul 570 este adus în cea mai
mare tainã la Constantinopol, în
palatul împãraþilor bizantini. Aici,
încã din timpul împãrãtesei Elena,
într-o capelã tainicã se aflau cununa
de spini, piroanele, lancea cu care
a fost împuns ºi o bucatã din lemnul
crucii.

GIULGIUL, fãcut sul ºi ascuns
într-o lãdiþã specialã, a fost închis
în acea misterioasã încãpere unde
nimeni nu intra niciodatã, totuºi, un
rege a intrat odatã. În anul 1171,
Anoris, regele Ierusalimului istorisit
de cronicarul Wilhelm din Tir,
pãtrunde la curtea împãrãteascã a
Bizanþului. Împãratul Manuel
Comnen, ca sã-l cinsteascã mai mult
ca pe oricine (...), îi aratã ºi tãinuita
încãpere în care ºi regele ºi
cronicarul au vãzut piroanele cu
care Iisus a fost þintuit pe cruce,
suliþa cu care a fost împuns
în coastã, buretele cu care
I s-a astâmpãrat grozava
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„

arsurã a buzelor, cununa de
spini cu care I-au  batjocorit

fruntea ºi Giulgiul pãtat de sânge,
cu care a fost coborât în mormânt.
Treizeci de ani mai târziu, Nicolae
Mesaritis, fãcând un nou inventar
al obiectelor din capela tãinuitã,
deschide lãdiþa în care se afla
Giulgiul, îl atinge ºi scrie:
„Giulgiul, este din pânzã obiºnuitã
de in ºi miroase tare a smirnã”.
Dupã un an, în 1202, împãratul
temându-se sã nu fie ciocniri între
latini ºi bizantini, se gândeºte sã
punã la loc sigur lãdiþa cu Giulgiul.
Deci, o scoate din capelã ºi o duce
într-o bisericuþã a Sfintei Fecioare
Maria, din Vlaherne ºi porunceºte
chiar sã fie scos din lãdiþã în fiecare
zi de Vineri ºi sã fie întins pe perete
pentru ca fiecare om sã-l poatã
vedea de aproape.” *3

Cu aceastã ocazie, Robert Clary,
cronicarul celei de a IV Cruciade, a
afirmat cã ºezând  în genunchi ºi privind
la Giulgiu, a  vãzut  o figurã culcatã.

De la 1204, turcii au început sã
jefuiascã Bisericile creºtine, ºi tocmai
când un grup încerca sã spargã uºa
ºi sã pãtrundã în Biserica Sfintei
Fecioare Maria din Vlaherne, trecu
pe acolo un ofiþer, Othon din Roche,
cu câþiva soldaþi. El reuºeºte sã intre
înãuntru, scoate lãdiþa cu Giulgiul ºi o
dã ajutorului lui pe care o trimite în
Franþa, la tatãl sãu, Ponce de la
Roche. Peste doi ani, în 1206, când
acesta o primeºte, nu se socoteºte
vrednic sã þinã la el Sfânta amintire
ºi o duce la Biserica din Besancon,
în capela Bisericii Sf. ªtefan ºi o
predã acolo. Dupã 143 de ani, adicã
în 1349, arde biserica. Un cavaler,
Geofrey Chery, strecurându-se
printre flãcãri ºi ruine, reuºeºte sã
scoatã lãdiþa, scoate Giulgiul, îl
stropeºte cu apã ºi îl salveazã. Apoi
îl duce la Lyrei (Tropem) în Franþa;
de aici Giulgiul este dus la Biserica
Sf. Hipolit din Doubs, iar de aici în
Belgia, la Chemay. În 1453, ducele
Ludovic I îl primeºte în dar, din
mâinile contesei Margareta, nepoatã
de fiu a lui Geofrey de Chery. Ducele,
la rândul sãu, îl dãruieºte familiei de

Savoia, casa domnitoare a Italiei, care
îl lasã câtãva vreme la Chambery.

În 1532, capela de aici arde ºi
Giulgiul este din nou scos din flãcãri,
încât se micºoreazã de la 6 m, cât avea
la început, la 3,60 m. El este totuºi
salvat  ºi dus în 1578 în Italia, la Torino,
unde se aflã ºi astãzi.

Primul rege al Italiei s-a gândit sã
facã o reºedinþã demnã pentru Giulgiul
Mântuitorului ºi, pentru a fi ferit pe viitor
de foc, ridicã în Catedrala Sf. Ioan
Botezãtorul, chiar în faþa Altarului, o
altã capelã mai micã, din marmurã
neagrã, înãuntrul cãreia, într-un
sarcofag, fãcut tot din blocuri de
marmurã, a depus lãdiþa cu Giulgiul
sfânt.

În 1898, se cãsãtoreºte fiica regelui
ºi cu aceastã ocazie Giulgiul este scos
din capelã ºi arãtat mulþimii. Cavalerul
Pia ceru învoire de la ºefii Bisericii ºi
de la rege sã fotografieze Giulgiul ca
sã scoatã niºte cãrþi poºtale. În
momentul developãrii, rãmâne perplex
la vederea chipului lui Iisus. A dat
alarma, a adunat prieteni, a scris
oamenilor de ºtiinþã, a scris episcopului,
dar întâmplarea a pãrut atât  de stranie
ºi miraculoasã, încât a stârnit
neîncredere ºi a fost acuzat de
escrocherie. Giulgiul a fost pus din nou
în sarcofag.

Dupã 33 de ani, adicã în anul 1931,
Giulgiul este scos din nou. În 1933 el
este scos a doua oarã, pentru cã se
împlineau 1900 de ani de la rãstignirea
lui Iisus. De data aceasta, Episcopul
Romei a fãcut apel la toþi fotografii,
chimiºtii, legiºtii, oamenii de ºtiinþã, în
specialitate, sã vinã sã cerceteze. Acum
erau alte mijloace de control cu plãci
incomparabil mai sensibile, cu cele mai
savante aplicaþii de raze infraroºii,
ultraviolete, de analize chimice, ultima
expresie a progresului în ºtiinþa
fotograficã la care a ajuns veacul al
XX-lea.

Timp de trei sãptãmâni s-a lucrat
asupra Giulgiului: a fost fotografiat în
toate chipurile, ºi afarã  la lumina zilei
ºi în interiorul Catedralei, cu magneziu
ºi cu tot felul de ecrane ce nu lasã sã
filtreze decât culorile voite. Dupã trei
sãptãmâni, au recunoscut ºi au spus toþi

acelaºi lucru: „Pe GIULGIU este
întreaga figurã a lui Iisus Hristos”
„Pe cliºeul tuturor operatorilor s-a
fixat acelaºi chip, aceleaºi urme, care
constituie astfel cel mai zguduitor
asasinat al omenirii, sãvârºit asupra
Celui mai iubit Om al lumii. Nici
spusele Evangheliºtilor, nici tradiþia,
nici documentele oficiale de pe
vremea aceea, nici locurile sfinte din
Ierusalim ºi din întreaga Palestinã,
nici crucea gãsitã de împãrãteasa
Elena, nici cuvântul Sfintei Scripturi,
n-au putut, toate la un loc, sã descrie
drama rãstignirii lui Iisus, aºa cum
azi, dupã 2013 ani, o face
GIULGIUL.”*4

Pe Giulgiu se pot numãra cu
degetul 480 de rãni, pe faþã ºi pe
spate, de la gât ºi pânã la glezne,
numai rãni, nici un loc nelovit. Spun
experþii cã 240 de lovituri sunt cu
biciul roman ºi 240 cu frânghii ºi
nuiele. Pe lângã acestea se mai
disting ºi lovituri de învãluire (când
biciul se înfãºura pe braþe ºi pe
picioare). *5

Mai  aflãm apoi de la cercetãtori
amãnunte uimitoare ºi cumplit de
tragice ale fiecãrui moment din pãtimi-
rile incredibile ale Mântuitorului.

Tot acum vedem cum arãta Iisus
Hristos. Avea înãlþimea de 1,72, se vede
cum îºi purta El pãrul descoperit, printr-o
cãrare la mijloc, drept pânã la urechi,
apoi buclat pânã la umeri. Fotografia
ne mai aratã un corp de o proporþie
perfectã.

În 1933, s-a ajuns la confruntare
fotograficã documentarã a imaginilor
imprimate pe Giulgiul Mântuitorului cu
cele imprimate pe Cãmaºa Sa.

Apropierea între acest veºmânt de
care a fost dezbrãcat înainte de
crucificare ºi Giulgiul care I-a înfãºurat
Corpul dupã coborârea de pe cruce,
este uimitoare. Cele douã relicve se
autentificã reciproc prin identitatea
petelor ºi formelor anatomice.

Mai trebuie sã ne referim ºi la alte
douã mãrturii ale creºtinismului care
sunt dovada incontestabilã a existenþei
sigure a lui Hristos întrupat aici, pe
pãmînt: Mahrama (ªter-
garul) lui Avgar, Regele
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Edesei, sec. I, pãstratã o copie
azi în Muzeul din Londra ºi
Mahrama Veronicãi de pe

drumul Golgotei, al cãrei original se
pãstreazã tot în British Museum din
Londra.

La Starea a VI-a, pe Drumul
Crucii, o vedem pe Serafia, o tânãrã
care îi dã lui Iisus o mahramã sã se
ºteargã pe faþã. Pe ea s-a imprimat
chipul lui Iisus, Care i-a zis:
„Mulþumesc copila mea, de astãzi
Veronica tu te vei chema.”*6

În ce priveºte Mahrama lui
Avgar, Regele Edesei , iatã
întâmplarea:

În zilele în care Mântuitorul nostru
Hristos S-a arãtat pe pãmânt ºi
propovãduia Împãrãþia lui Dumnezeu,
sãvârºind multe minuni, era cârmuitor
în cetatea Edesei, din Siria, un
oarecare Avgar. Acesta pãtimea de o
boalã cumplitã, care-i cuprinsese tot
trupul ºi stãtea toatã vremea în casã,
chinuit de suferinþe, ºi nu voia sã-l
vadã nimeni, fiind atât de urâþit de
boalã. Deci, auzind el de Domnul
Hristos ºi de minunatele tãmãduiri ce
fãcea numai prin cuvânt, a trimis la El
în Iudeea, un pictor vestit, Anania, sã-i
închipuiascã  pe pânzã chipul,  ºi  cu
urmãtoarea scrisoare:

„Avgar, domnul Edesei, lui
Hristos, Mântuitorul cel bun, Care
S-a arãtat, în pãrþile Ierusalimului,
în Trup, sã se bucure.

Eu am auzit de Tine ºi de
slãvitele Tale fapte minunate cã
tãmãduieºti fãrã doctori, bolile;
orbilor le dai vedere, ºchiopilor
umblare, pe cei leproºi îi curãþeºti,
goneºti din oameni duhurile cele
necurate, pe cei paralizaþi, care de
mulþi ani zac în pat, îi tãmãduieºti
prin cuvânt ºi pe cei morþi îi înviezi,
deci, unele ca acestea auzind eu,
din douã, una gândesc cã eºti, ori
Dumnezeu, pogorât din cer, ori Fiul
lui Dumnezeu, cã faci niºte lucruri
ca acestea, de mirare. Pentru
aceasta, scriu cãtre Tine smerita mea
carte, cu rugãmintea ca sã Te
osteneºti a veni la mine, sã-mi
vindeci boala mea cea netãmãduitã,
de care pãtimesc de mulþi ani. Aud,

încã, ºi aceasta, cã evreii Te urãsc
pe Tine ºi cã vor sã-Þi facã rãu.

Deci, eu am o cetate, care, deºi
nu este foarte mare, însã este
preafrumoasã, îndestulatã cu toate
bunãtãþile. Vino deci la mine ºi
locuieºte în cetatea mea, care ne va
fi îndestulatã cu toate cele de
trebuinþã.”

Iar Domnul, citind scrisoarea, i-a
rãspuns astfel:

„Fericit eºti Avgar, cel ce nu M-ai
vãzut ºi ai crezut în Mine, cã scris
este despre Mine: Cei ce Mã vãd pe
Mine, nu vor crede, iar cei ce nu
Mã vãd, vor crede ºi vor moºteni
viaþa cea de veci. Îmi scrii Mie, sã
vin la tine, dar se cade sã sãvârºesc
cele pentru care sunt trimis, iar,
dupã sãvârºirea lor, sã Mã întorc
la Tatãl, Care M-a trimis pe Mine.
Dupã înãlþarea Mea, însã, voi
trimite la tine pe unul din Apostolii
Mei. Acela te va tãmãdui de bolile
ce te-au cuprins ºi viaþa veºnicã îþi
va dãrui þie ºi celor ce sunt cu tine.”

Deci, sfârºind Domnul
scrisoarea Sa, a pecetluit-o cu a Sa
pecete, pe care scria cu litere
evreieºti: „A lui Dumnezeu faþã,
dumnezeiascã minune”. *7

ªi a împlinit Domnul ºi cealaltã
dorire a lui Avgar ºi a zugravului
Anania. Cã Domnul, cerând puþinã
apã ºi spãlându-Se pe faþã, I S-a dat
o nãframã, ca sã Se ºteargã ºi,
ºtergându-Se, chipul Domnului era
întipãrit pe pânzã atât de limpede, cum
n-ar fi putut nici o mânã omeneascã
sã-L zugrãveascã.

ªi Domnul i-a dat-o lui Anania,
împreunã cu scrisoarea, sã le ducã
stãpânului sãu, ca rãsplãtire pentru
credinþa sa. Iar  Avgar, primind
mahrama ca pe o icoanã a
Mântuitorului nefãcutã de mânã, ºi
închinându-se ei, durerile au încetat ºi
trupul s-a curãþat, rãmânând doar o
micã patã.

Deci, dupã ce Domnul a înviat ºi
S-a înãlþat la Cer, Sf. Apostol Tadeu
a venit în Edesa, propovãduind
credinþa cea nouã. ªi l-a chemat
îndatã la sine Avgar ºi, primind de la
Sf. Apostol botezul, s-a tãmãduit

deplin. A dãrâmat apoi ºi idolul cel
pãgânesc de la poarta cetãþii ºi, zidind
o firidã rotundã deasupra intrãrii, a
aºezat acolo icoana cea nefãcutã de
mânã a lui Hristos, pentru ca toþi cei
ce vor intra ºi vor ieºi pe poartã, sã
dea cinstire lui Dumnezeu Cel
adevãrat. ªi a stat acolo Sfânta
Mahramã tot timpul cât a domnit
Avgar ºi fiul sãu. Venind la cârma
statului un nepot a lui Avgar, care s-a
lepãdat de credinþa cea dreaptã ºi
care voia sã aºeze în locul
dumnezeiescului chip un idol,
episcopul locului a pus noaptea de s-a
zidit firida în care se afla. Au trecut
mulþi ani ºi Edesa a cãzut sub turci.
Icoana a fost lãsatã în acel loc pânã
la anul 944, când a fost adusã la
Constantinopol, de împãrat, plãtitã cu
slobozirea unor turci vestiþi, care erau
în robie la greci. Ea a fost pusã în
biserica Preasfintei Nãscãtoare de
Dumnezeu, numitã a Farului, spre
apãrarea cetãþii ºi spre slava lui
Hristos Dumnezeu, acum ºi pururea
ºi în vecii vecilor.  Amin!

Iatã, deci, cã aceste patru
documente istorice deosebit de
valoroase: Giulgiul, Cãmaºa lui
Hristos, Mahrama Veronicãi ºi
Mahrama lui Avgar, alãturi de cele
prezentate data trecutã, reprezintã
mãrturii de necontestat ale exis-
tenþei Mântuitorului pe pãmânt, ele
vorbesc omului despre „chipul” lui
Hristos, despre divinitatea Sa ºi
despre faptul cã El n-a fost doar un
mit, o persoanã legendarã, ºi cã noi
nu ne înºelãm crezând în Iisus
Hristos Mântuitorul întregii lumi.

* 1 „Iisus Hristos în istorie - Dumnezeu
ºi Om, Cele 24 de vãmi ale
vãzduhului”, (Ed. Pelerinul Român,
Oradea, 2015, p. 81-82);
* 2 Idem, p. 91;
* 3 Ibidem, p. 50-51;
* 4 p. 55-57;
* 5 p. 66;
* 6 p. 102;
* 7 p. 95-96.

Presb. Aurelia GENES
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Pe 25 martie 2019, la Biserica Buna Vestire din Tg. Ocna,
cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului ºi Bacãului, s-a desfãºurat Concursul ºcolar
interdisciplinar ,,Trãistuþa româneascã’’ – Atelier cusut,
tradiþii ºi obiceiuri în satul românesc – iniþiat ºi organizat
de ªcoala Gimnazialã Nr. 1 Tg. Ocna, Bacãu, în colaborare
cu Parohia Buna Vestire, Tg. Ocna.

Activitãþile ºi concursurile desfãºurate în Parohie ºi în
ªcoalã au avut ca punct de pornire ºi temele propuse de
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru fiecare an
în parte, anul 2019 fiind închinat satului românesc (al preoþilor,
învãþãtorilor ºi primarilor gospodari), patriarhului Nicodim
Munteanu ºi traducãtorilor de cãrþi bisericeºti, sursã de
inspiraþie pentru noi în alegerea temei pentru concurs.

Concursul s-a desfãºurat în perioada 27 februarie-25
martie 2019, sub coordonarea doamnei profesor de Religie
Ortodoxã Chiticaru Oana ºi a preotului paroh Ion-Vasile
Panþîru, constând în participarea activã la Atelierul de cusut
a fetelor înscrise. Cele 37 de fete participante au cusut au
brodat pe trãistuþe din pânzã de in modele tradiþionale,
elemente florale ºi semne creºtine. Trãistuþele croite au fost
puse la dispoziþie de cãtre Parohia Buna Vestire, iar
materialele pentru broderie au fost procurate de fiecare în
parte, astfel încât fetele au putut fi creative în modelele alese
pentru trãistuþele lor. Activitatea a fost sprijinitã de cadrele
didactice din ºcoalã, de cãtre Pavel Carmen - prof. Educaþie
Tehnologicã, Carmen Dumitraºcu - învãþãtor primar, Criºman
Nicoleta - învãþãtor primar, acestea îndrumând pe tinerele
eleve de la clasele V-VIII sã înveþe primii paºi în ale cusutului,
ca mai apoi cu mãiestrie sã îºi dezvolte îndemânarea în cele
ale broderiei. Munca depusã timp de o lunã în cele douã

Buna Vestire, zi cu tradiþie la Tg. Ocna

Profesor Religie Ortodoxã Chiticaru Oana,
ªcoala Gimnazialã Nr. 1, Tg. Ocna

ateliere desfãºurate în fiecare sãptãmânã a fost rãsplãtitã
prin bucuria pe care au simþit-o fetele când au vãzut ce lucruri
minunate au fãcut cu mâinile lor, dar ºi prin premiile pregãtite
din partea Parohiei Buna Vestire. Toate cele 37 de fete au
fost premiate cu basmale ºi cutii cu ciocolatã, colãcei ºi
colivã, iar dintre acestea, 4 trãistuþe au fost premiate în mod
special pentru munca depusã ºi originalitate. Premiul I a
fost acordat elevei Bortoº Oana (a primit o ie tradiþionalã),
locul al II-lea, Prãjinaru Laura (a primit o fustã tradiþionalã),
locul al III-lea, David Mãlina (a primit botoºei tradiþionali) ºi
Menþiune cãtre Busuioc Daria (ºorþ bucãtãrie tradiþional, vas
lut).

Proiectul-concurs ºi-a atins scopul: elevele au contribuit
la pãstrarea tradiþiilor, meºteºugurilor, credinþelor, practicilor
autentice, la promovarea obiceiurilor de la sat ºi a datinilor
specifice Bisericii.

Ziua de 25 martie, ziua de Buna Vestire, este ziua în
care se hrãnesc îngerii, se pune pâine ºi sare pe pragul casei,
iar pe prag de suflet se presarã doar gând bun. Acelaºi gând
bun l-au avut enoriaºii parohiei noastre care, sub îndrumarea
preotului paroh Ion-Vasile Panþîru, au fãcut din aceastã zi o
sãrbãtoare a gândului bun ce a sãlãºluit în toþi cei prezenþi la
Sfânta Liturghie ºi la slujba Parastasului. Liturghia de dupã
Liturghie a continuat oferindu-se creºtinilor 350 de pachete
cu mâncare rece specificã zilei de hram, o masã caldã pentru
100 de persoane, peºte oferit Aºezãmântului social de la Hârja
ºi 50 de pachete pregãtite pentru Centrul de Recuperare ºi
Reabilitare a Persoanei cu Dizabilitãþi Tg. Ocna.
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PIETRE CIOPLITE SÃRMAN

Mai ieri, pietre cioplite sãrman… /
Par negre, ca scorbura, iarna, - cãderi în neant -
Târziu, cu speranþa te-ascunzi înspre cer,/ ce simplu /
Sã stai amintiri, sã te-ntorci la obârºii, /
Vãrsat peste ani, sã cauþi noi sfetnici – ninsori, /
Celestul sisific periplu /
Departe ºi-Aproape, în Inimi ºi-Acolo, mai sus, /
Aproape de-un soi de prinsori /  –
În vaduri pribegi, /
La Straºla, Varatici, cantoane de suflet /
Te-nchid amurgind. /
Cu duminici e visul/ pãmântului sterp /
Chiar acum,  nemiºcat, lângã coasta /
Pãtrunsului  veac. /
… Ruperi  din vis,/ strigãt spãlat /
De tot ce-i  þãrânã ºi somn ºi renunþ.

PS.  La una din recentele reuniuni cu „Fiii oraºului”, i-am amintit
cum a fost sã fie când ne-am cunoscut… Normal cã nu-ºi mai
amintea! Noroc cã þineam eu minte! ªi i-am rememorat pãrþi
din fericita întâmplare culturalã petrecutã  la Tg. Ocna,  în
„Librãria noastrã” (numai pe dinafarã!, cum spunea  un hâtru
armean, târgocnean, ca mine). Precis, eram la locul cu pricina,
participând la inedita lansare a cãrþii „Corabia argonauþilor”,
avându-l ca autor declarat pe numitul Gheorghe Drãgan, june
la vreo 29 de ani, „pliniþi”, fost învãþãcel la Liceul Oituz, din
localitate, profesorul, poetul, prozatorul, criticul, eseistul,
redactorul ºi editorul de mai târziu. Aveam, pe-atunci, vreo 18
ani ºi reprezentam cenaclul Liceului teoretic din localitate,
cenaclu mãiestrit „botezat” „Incertitudini solare” de cãtre
regretata poetesã Daniela Caurea. Eram la vârsta când visam
la cai verzi pe pereþi înhãmaþi la poveri de glorii literare, mã
vedeam cãlãrind Pegaºi gleojdind, generos, jãraticul  literaturii
române cãrat, cât cuprinde, cu fãraºul inocenþei ºi mã credeam
cel mai mare poet în viaþã! Când mi-a venit rândul sã glosez
ceva pe marginea evenimentului mai puþin obiºnuit în viaþa
cumintelui nostru burg trotuºean, pãtruns fiind de mãreþia
momentului în care tocmai plonjasem, m-am bãgat cam mult
în seamã, am fãcut un fel de expozeu în care mã trudeam sã
proiectez unghiurile ºi rotundul  vieþii cenacliere din liceu ºi m-
am pomenit, în final, cã sunt cadorisit cu volumul Maestrului
(în devenire!) care-a mai avut ºi rãbdare sã-nsãileze câteva
voroave de „bunã purtare” pe pagina de gardã a lucrãrii:
„…Domnului Dan Sandu, în semn de consideraþie pentru
pasiunea sa literarã, Gheorghe Drãgan, Tg. Ocna, 13 dec.
1972”. Poþi sã uiþi aºa ceva? Au trecut  anii ºi s-au amestecat
cu vâltorile în alb ºi negru ale timpului. L-am revãzut, târziu, la
Iaºi, în câteva rânduri, eu fiind în compania regretatului Eugen
Budãu. Tânjea dupã locurile natale. Astfel, am aflat despre
suferinþele familiei sale trecute prin purgatoriul unei noi istorii
invazive, despre calitatea de „duºman al poporului” al tatãlui

CÂNTEC  DE  PRIETEN
Întru  Eternitatea  Profesorului  Gheorghe Drãgan

sãu, despre împotrivirea la colhoz, despre persecuþiile din anii
de ºcoalã. I-am înþeles cu mâhnire aceste „dureri  înãbuºite”
ale destinului ºi se pare cã nimic nu „a rãsuflat” despre
nedreptele  mizerii  în presa ditirambicã a anilor postdecembriºti.
Ne povestea cu bucurie despre bunele relaþii avute cu fratele
sãu, universitarul Mihai  Drãgan, care, spunea el, dupã  finisarea
cu succes a vreunui capitol din laborioasa lui operã , „chiuia ºi
se bucura, ca la nuntã”!  Bucurie contagioasã ce-i cuprindea
pe cei doi fraþi! ªi tot el credea cã Mihai s-a prãpãdit de „inimã
rea”! Într-una din întâlnirile mele cu inspectorul ºcolar E. Budãu,
acesta mi-a înmânat un „material” destul de consistent, primit
de la Prefecturã, spre „rezolvare”…  Era o ticãloasã de
turnãtorie scrisã cu venin la adresa  familiei Drãgan din Viiºoara
de Tg. Ocna, prin care, cu „mânie proletarã” era vituperatã
împotrivirea unor români gospodari la binefacerile bolºevismului
de import.  Nu pot sã uit, printre altele, tot acolo, nici laudele
explicite aduse „învãþãmântului politico-ideologic”, fãuritor de
luminos caracter al „omului nou”, profund recunoscãtor
învãþãturilor marxist-leniniste! Oameni buni, asta se întâmpla
prin anii nouãzeci ºi…!!! …  Ultima oarã ne-am  revãzut tot la
Tg. Ocna – oraºul trãiniciei noastre peste Vremuri ºi peste
Timp, participând la lansarea unei cãrþi aparþinând confratelui
Ion Moraru – Caºin. L-am regãsit cum îl ºtiam de-o viaþã:
verde, vulcanic, sclipitor, bonom ºi  generos! La despãrþire, ne-am
juruit sã ne vedem (la) (într-o) varã ºi sã mergem la Straºla, ca
sã descoperim (în sfârºit!) cetatea dacicã despre care îi
povesteam încã din secolul trecut. Se vede cã îngerii n-au mai
avut rãbdare! Am cãutat prin „arhiva mea sentimentalã” ºi-am
regãsit cele câteva versuri care m-au recomandat în ziua de
pominã, de la finele lui 1972. Le intitulasem, modest, Soare.
Acum, i le dedic:
„Te caut în duhul culorii
ºi-n somnul macilor copþi,
rãtãcit printre fire de nori,
Te rog, mai bate-mi, de poþi,
mãsura cântãrii din moarte spre zi.
Îngemãnatele astre
copita nopþilor sparg
Cu-adaosul rece de iarbã-crãiasã,
A pruncilor timpuri cu ochii mai umezi,
cu floarea stãpânã aprinselor glastre.“
.......................................................
Pentru conformitate, peste gând ºi peste veac, deconspirãm,
cu  presupusul  sacrilegiu al  devoalãrii din culisele intimitãþii:

Prof. Dan SANDU
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firii dumnezeieºti a Bisericii din noi, din
care þâºneºte aceastã apã dãtãtoare de
viaþã veºnicã, care este Hristos Însuºi.
Prin urmare, Ucenicii, dacã au fãcut
minuni, sau dacã au fãcut lucruri mari
cel puþin în viaþa lor, pãrãsind preocupãrile
lor pãmânteºti de dragul lui Iisus Hristos,
dupã ce au primit Duhul Sfânt au fãcut
lucruri ºi mai mari decât a fãcut Domnul.
Aceasta a fost fãgãduinþa pe care Iisus
le-a fãcut-o cã vor face lucruri mai mari
decât cele pe care le-au vãzut la El
fãcându-le. De aceea Cincizecimea este
atât de mare, pentru cã acum sãrbãtorim
naºterea Bisericii, zãmislirea Ei prin
lucrarea Duhului Sfânt, Bisericã în care
se vor sãvârºi lucrãri mai mari decât cele
fãcute de Iisus. O, ce cuvânt înfricoºãtor
este acesta!

Prin Bisericã, Hristos face lucrãri
mai mari decât cele fãcute în timpul vieþii
Lui pãmânteºti: învie din moartea
pãcatului atâþia morþi. Nu ne-a înviat
Hristos pe noi în Taina Botezului? Duhul

Sfânt a lucrat asupra apei, a sfinþit-o, i-a
dat putere de renaºtere, astfel încât
pruncii, oamenii botezaþi în apã în numele
Preasfintei Treimi devin altfel de oameni,
mor în Hristos ºi învie cu El. ªi mii de mii
de oameni în decursul istoriei au fost
preschimbaþi prin aceastã lucrare
misterioasã a Duhului Sfânt pe care a
fãcut-o în Taina Botezului. Apoi câte mii
ºi mii s-au unit prin Taina Nunþii, când
Acelaºi Duh Sfânt a fãcut din doi unul,
din douã trupuri a fãcut un trup, unindu-le
prin Taina Cununiei. ªi în toate Tainele
Bisericii, Duhul Sfânt este Cel care
lucreazã asupra materiei ºi asupra
noastrã, pentru ca sã ne schimbe, sã ne
facã ceva ce nu am fost niciodatã. În
fiecare Sfântã Liturghie, Acelaºi Duh
Sfânt pe Care Tatãl L-a trimis, Care din
Tatãl purcede, sãvârºeºte Taina cea mare
a prefacerii pâinii ºi a vinului în Trupul ºi
Sângele lui Iisus Hristos. Sfântul Potir
este pântecele curat al Maicii Domnului.
În acest pântece, în acest Potir Sfânt,
Se întrupeazã Hristos prin lucrarea

(urmare din p. 2)

Lucrãrile Duhului Sfânt în Bisericã

Rugãciunea – viaþa sufletului
Indiferenþa moralã concretizatã prin

lipsa de rugãciune poate fi o cauzã a
morþii spirituale. Candela rugãciunii stinsã
în inimã stinge lucrarea sufletului ºi duce
la moartea lui. Învierea sufletului vine din
dorinþa de a ne întoarce la Creator, cu
inima  înfrântã ºi smeritã.

Mântuitorul ne spune: „Când vã
rugaþi, ziceþi: Tatãl nostru Care eºti în
Ceruri...” (Luca 11, 1-4). Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, devine El Însuºi
model de rugãciune pentru Sfinþii
Apostoli ºi ucenicii Sãi.

În sensul acesta, rugãciunea este
viaþa în Dumnezeu, precizând cã
dragostea lui Dumnezeu-Tatãl este mai
mare decât pãcatul. Dragostea Lui ne
conduce spre Împãrãþia Cerurilor, iar
pãcatul, spre moarte ºi suferinþã.

Comunicarea omului prin rugãciune
conduce la comuniunea cu Dumnezeu
ºi cu Sfinþii Sãi ºi descoperã dragostea
care rãmâne veºnic în inima omului prin
harul lui Dumnezeu. Rugãciunea
cunoaºte drumul spre Patria cereascã,
deoarece rugãciunea te va învãþa ea
însãºi sã te rogi. Ea este o miºcare a
Duhului Sfânt în inima doritoare de Cer.

Duhului Sfânt Care odinioarã a prefãcut
sângiuirile Maicii Domnului în Trupul lui
Hristos ºi Care preface în Bisericã darurile
de pâine ºi vin în Trupul ºi Sângele
Mântuitorului. Aceastã lucrare nu s-a
sãvârºit în timpul vieþii Mântuitorului.
Minunea pe care Duhul Sfânt de-atunci o
face necurmat pânã astãzi ºi pânã la
sfârºitul veacurilor nu s-a întâmplat înainte
de Hristos, de aceea Domnul le-a fãgãduit
Apostolilor cã vor face lucrãri mai mari decât
cele pe care le-au vãzut la El fãcându-le.

Cititorule, fie ca Praznicul Pogorârii
Duhului Sfânt sã ne prefacã ºi pe noi din
oameni fireºti în oameni duhovniceºti, din
oameni ai pãcatului, în ai neprihãnirii, din
oameni vechi sã ne facã oameni noi. ªi
ºtim bine cã Duhul Sfânt poate face
aceasta. Dacã El a fãcut ca sângiuirile
Maicii Domnului sã devinã Trupul lui
Hristos, dacã El poate ca pâinea ºi vinul
sã le prefacã în Trupul ºi Sângele lui Iisus
Hristos, cum nu va putea El ca în inima
noastrã pe care I-o deschidem sã facã
sã locuiascã în ea întreaga Dumnezeire?

În inima omului, în taina inimii se aduce
jertfa rugãciunii prin lucrarea Duhului
Sfânt, Vistierul bunãtãþilor ºi Dãtãtorul
de Viaþã.

Rugãciunea inimii, „Doamne, Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, milu-
ieºte-mã pe mine pãcãtosul” este
pentru creºtin o miºcare din dragoste
spre mila dumnezeiascã.

Adevãrata rugãciune, înainte de a fi
o repetiþie mecanicã, este o stare de
tainã, o stare a inimii. Oamenii rugãciunii
Îl simt pe Dumnezeu ºi devin oameni ai
Dumnezeieºtii Liturghii, înþelegând cã fãrã
Sfânta Euharistie nu poate fi urcuº
duhovnicesc sau simþire tainicã a
prezenþei harului Duhului Sfânt.

Exemplul cererii stãruitoare a femeii
cananeence, a cãrei fiicã bolnavã avea
nevoie de ajutorul Mântuitorului, este
edificator pentru sufletul aflat în suferinþa
pãcatului. La cuvintele de invocare ale lui
Hristos-Dumnezeu, femeia rãspunde:
„Da, Doamne, dar ºi câinii mãnâncã din
firimiturile care cad de la masa
stãpânilor”, iar Hristos, vãzând credinþa
ºi stãruinþa ei, îi rãspunde: „Fie þie cum
voieºti”, tãmãduindu-se fiica ei în ceasul
acela.

Omul se roagã dintr-o simþire
lãuntricã, fireascã, din recunoºtinþã faþã
de Stãpânul tuturor lucrurilor, simþind cã
Îl iubeºte ºi Îi mulþumeºte pentru darurile
Sale, arãtându-I cã este gata sã-I
îndeplineascã Voinþa.

Ne putem ruga oricând, te poþi ruga
acasã, în bisericã mai ales, dar o poþi
face în maºinã, mergând, în tren, la birou,
la serviciu, la ºcoalã ºi oriunde simþi sã
comunici cu Dumnezeu.

Demne de amintit ºi subliniat sunt
rugãciunile liturgice care se fac în bisericã
ºi, în mod special, Dumnezeiasca
Liturghie care este forma superioarã de
a participa în comuniune la viaþa ºi
cuminecarea sacramentalã a Bisericii lui
Hristos.

Liniºtea interioarã este o condiþie a
rugãciunii. Sfântul Simeon Noul Teolog
preciza: „Mintea nu se poate ascunde
nicãieri între ziduri. Poþi sã te duci tu ºi în
pustie, poþi sã te duci ºi între stânci, poþi
sã te duci oriunde, nu o poþi ascunde între
ziduri”. Cel mai adânc loc unde poþi ascunde
mintea de lume este cãmara ei – inima.
Numai în inimã o poþi ascunde, cãci acolo,
în liniºte, stã de vorbã cu Iisus, cu Mirele
Cuvântului, pe Care Îl are de la Botez.

(urmare din p. 1)
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Motto: „Cu cât hrãniþi mai
mult ºi cum nu trebuie

un bolnav, cu atât îl dãrâmaþi
mai mult.” – Hipocrate

„- În opinia dumneavoastrã, care
este cea mai importantã descoperire a
secolului nostru? Avionul cu reacþie?
Televiziunea? Radioul? Energia
atomicã?

- Niciuna. Eu cred cã cea mai mare
descoperire a epocii este capacitatea de
a ne reface fizic, mental ºi spiritual prin
post. Folosind postul ºtiinþific, putem sã
ne uitãm vârsta.” (Iuri Nikolaev)

Omul este dependent de actul hrãnirii,
ca necesitate biologicã primordialã, pe tot
parcursul vieþii sale terestre.

Postul alimentar, înþeles ca post
negru, a ajuns în ultimii 5-10 ani sã
capteze treptat atenþia cercetãtorilor.

Posibilele aspecte psihologice ºi
spirituale ale postului alimentar reprezintã
încã un mare mister pentru lumea
medicalã ºtiinþificã, la acestea
concurând ºi sãrãcia modalitãþilor
actuale de cuantificare ºi monitorizare
a unor procese mai puþin concrete. Deºi
enigmele lui nu au fost încã elucidate
complet, este unanim acceptat cã postul
alimentar are un efect anti-îmbãtrânire
ºi reduce riscul de dezvoltare a unor
stãri patologice.

Ce-ar fi dacã tensiunea ar scãdea,
alergiile ºi astmul s-ar manifesta mai
blând dacã am þine post negru cu apa
câtva timp? Postul ca terapie în anumite
boli ale lumii moderne poate  constitui
un remediu miraculos în boli grave
precum cancerul. Când vorbim despre
post ne referim la postul negru, repausul
alimentar complet realizat într-un anumit
interval de timp în care nu se mãnâncã
nimic ºi se bea doar apã. Postind o zi pe
sãptãmânã – aceasta fiind o frecvenþã
optimã pentru practicarea postului
alimentar total – îi oferim corpului timpul
necesar pentru regenerare ºi purificare.
Acest tip de post este indicat drept curã
de dezintoxicare, fiind terapia cea mai
puternicã ºi cu efectele cele mai rapide,
atât pentru vindecarea trupului, cât ºi a
sufletului, reprezentând deci o

Postul terapeutic
modalitate esenþialã nu doar pentru
vindecare, ci ºi pentru transformarea
fiinþei umane. Practic putem spune cã
postul acþioneazã la nivelul tuturor
structurilor fiinþei, începând cu cele
subtile ºi, prin rezonanþã, are efecte
puternice ºi la nivel fizic.

Postul se poate dovedi benefic în
cazul multor boli caracteristice modului
de viaþã actual, ca obezitatea, diabetul
sau hipertensiunea, dar ºi în cazul unor
boli psihice. Majoritatea oamenilor au
credinþa greºitã ºi chiar absurdã cã, dacã
omit o masã, li se va întâmpla ceva
groaznic. Ei uitã cã în organismul lor sunt
depozitate rezerve pentru cazuri de
nevoie ºi cã acestea ar putea sã le
întreþinã viaþa fãrã hranã din afarã pe
toatã durata unei boli obiºnuite. Unii
cercetãtori renumiþi afirmã chiar, în
urma studiilor efectuate, cã omul are
posibilitatea de a rezista fãrã hranã pânã
la 100 zile. Sunt nenumãrate exemplele
celor care au þinut post negru timp de
40 de zile, vindecându-se astfel de boli
foarte grave sau pentru a se apropia de
Dumnezeu.

Când mobila este acoperitã cu praf,
o ºtergem ºi de ce sã nu procedãm la
fel, mãcar o datã pe sãptãmânã pentru
a ne curãþa propria fiinþã, astfel ca
milioanele de celule care muncesc
pentru noi sã se poatã odihni? În general,
însã, oamenii nu înþeleg importanþa
purificãrii ºi atunci corpul este obligat
sã o facã singur, folosind mecanismele
de urgenþã. Astfel apare uneori ca din
senin febrã, ne curge nasul, sau avem
erupþii pe piele – toate acestea nu sunt
altceva decât mijloace naturale de
purificare la care organismul apeleazã
atunci când este forþat de împrejurãri
(adicã atunci când este urgentã nevoie).

Este foarte bine ca în mod regulat
(o zi pe sãptãmânã), sã fie fãcute ,,cure
de foame”, prin abþinerea de la orice
fel de hranã (cu excepþia apei simple,
din care trebuie sã bem cam 1,5 litri în
ziua respectivã este obligatoriu pentru
a evita deshidratarea corpului ºi blocajul
renal, timp de o zi (24h). Cei care se
simt devitalizaþi în timpul postului sau
dupã aceea va trebui sã bea mult mai

multã apã decât de obicei (chiar 3 sau 4
litri). Animalele recurg de multe ori
instinctiv, pentru perioade scurte de timp,
la refuzul hranei, atunci când sunt
bolnave. Câteodatã ele mãnâncã doar
puþinã iarbã pentru a se purifica. Apare
paradoxal, dar foarte semnificativ,
experienþele de laborator efectuate pe
animale au arãtat chiar o mai slabã
rezistenþã la boli a animalelor bine hrãnite
faþã ce cele cãrora li s-au aplicat
periodic scurte cure de înfometare. Cine
are temperaturã, are aproape automat
tendinþa de a posti. Postul înseamnã în
primul rând curãþire, purificare.

La sanatoriul din Goriatcinsk din
câmpia siberianã, douã treimi din
pacienþi, suferind de alergii, astm ºi
reumatism, se simt mai bine dupã o curã
ce poate dura pânã la trei sãptãmâni,
efectuatã sub supraveghere medicalã.
Principiul este simplu: în lipsa hranei,
corpul uman se hrãneºte singur din
rezervele sale de glucozã ºi lipide ºi în
acelaºi timp are suficientã energie ºi
spaþiu sã se purifice ºi sã se vindece.
La Goriatcinsk, postul dureazã în medie
douã sãptãmâni, în timpul cãrora
pacienþii beau doar apã ºi fac sport ca
sã-ºi întreþinã musculatura. Urmeazã
ºapte zile de readaptare la obiceiuri
alimentare echilibrate. Cea mai grea
este a treia zi de privare de hranã, au
spus cei care au þinut un astfel de post.
Un medic precizeazã cã, în faza de
dezintoxicare, organismul trece printr-o
crizã de acidozã, nivelul de aciditate
crescând brusc. Cu spãlãturi intestinale
ºi masaje, organele responsabile cu
eliminarea, ca ficatul ºi rinichii, sunt
stimulate ºi depãºesc criza. Metoda a
fost descoperitã din întâmplare acum
circa 60 de ani, în perioada sovieticã,
când un psihiatru a fãcut legãtura între
greva foamei pe care o þinea un pacient
ºi îmbunãtãþirea stãrii lui psihice.

În California, un tânãr cercetãtor,
Valter Longo, experimenteazã pe ºoareci
efectele postului asupra celulelor
canceroase a cãror multiplicare este
încetinitã, pentru cã nu le plac
mediile sãrace în zaharuri. Se
pare cã postul protejeazã ºi
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împotriva efectelor secundare
ale chimioterapiei. Valter Longo

este ferm convins ca postul negru are
efecte benefice asupra cancerului.
Rezultatele rãmân însã preliminare ºi
trebuie sã fie confirmate de experienþe
pe scarã largã pe oameni. Este evident
cã la lipsa hranei corpul reacþioneazã mai
bine decât la excesul de mâncare. Însã
viaþa omului modern este clãditã numai
pe existenþa materialã, omul s-a înstrãinat
de Dumnezeu, Creatorul sãu,
afundându-se din ce în ce mai mult în
materia grosierã, uitând cã Mântuitorul
Iisus Hristos a spus, la vreme de ispitã:
,,...Scris este cã «nu numai cu pâine va
trãi omul, ci cu orice cuvânt al lui
Dumnezeu»” (Luca 4, 4).

Sfântul Simeon Noul Teolog afirmã
cã: ,,Într-adevãr, POSTUL, acest
DOCTOR al SUFLETELOR NOAS-
TRE, are puterea la unii sã reprime
înfierbântãrile trupului, la unii sã
domoleascã mânia, la alþii sã alunge
somnul, la unii sã stimuleze dorinþa
pentru fapta bunã, în altã parte sã
curãþeascã mintea ºi sã-l elibereze pe
om de gândurile viclene, în altã parte sã
domesticeascã limba cea neîmblânzitã
ºi sã o împiedice sã spunã cuvinte fãrã
folos ºi rele. Altora le acoperã în chip
nevãzut ochii ºi nu-i lasã sã se roteascã
încoace ºi încolo, ci face pe fiecare sã
ia aminte la sine însuºi ºi-l învaþã sã-ºi
aminteascã pãcatele ºi lipsurile sale.”

Postul nu ne face mai buni în ochii
celor din jur, e doar un exerciþiu ºi o
disciplinare, a ta, cu tine. Nu trebuie sã
ne fãlim cã þinem post, nu e nimic de
laudã în asta. Smerenia, discreþia,
bunãtatea, modestia - acestea sunt
trãsãturile celui ce posteºte cu adevãrat.
Când dispar îndestularea ºi plãcerea,
reuºeºti sã te vezi mai bine, cu bune ºi
rele. Nimeni nu a murit din cauzã cã a
postit din când în când, dar mii ºi mii de
oameni au murit ºi continuã sã moarã
datoritã lãcomiei ºi supraalimentãrii.

Postul despre asta este: sã petreci
mai mult timp cu sufletul tãu, sã te asculþi,
sã te accepþi.

Meritã încercat!

Presb. Drd. Ing. Nicoleta
VARTOLOMEI

Din activitãþile noastre
În numãrul anterior v-am prezentat

o parte din ceea ce dorim sã realizãm în
anul 2019, respectiv, cele mai importante
direcþii pe care ne-am propus sã le
urmãm. Acum, o sã trecem în revistã ce
am reuºit sã facem în ultima perioadã.

Aºa dupã cum se poate vedea, pe
strada 9 Mai s-a ridicat, pânã la ultimul
etaj, structura de rezistenþã a blocului C8,
construit cu fonduri de la Agenþia
Naþionalã pentru locuinþe ºi destinat
închirierii tinerilor ºi familiilor acestora.
Constructorul lucreazã atât la faþade, cât
ºi la interior ºi, aºa cum s-a angajat, în
acest an, blocul va fi dat în folosinþã, iar
48 de tineri vor beneficia de spaþii de
locuit moderne. Locuinþele, 39
apartamente cu o camerã ºi  9
apartamente cu 2 camere, vor fi
repartizate în baza listei de prioritãþi
aprobatã de Consiliul Local ºi întocmitã
conform unor criterii stabilite prin lege.

Se lucreazã la investiþia: „Reabi-
litarea, modernizarea, extinderea ºi
dotarea Casei de Culturã“ – proiect
finanþat de Ministerul Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþie Publice prin
Compania Naþionalã de Investiþii.
Lucrãrile au fost, pentru o scurtã
perioadã de timp, încetinite, din motive
ce þin de sistemul de platã, dar ele se vor
relua ºi avem convingerea cã ne vom
putea bucura de aceastã investiþie, atât
de necesarã localitãþii, în scurt timp. În
spaþiile nou create se vor desfãºura
activitãþi culturale ºi educative, copiii ºi
nu numai având o alternativã în a-ºi
petrece timpul liber într-un mod cât mai
util ºi plãcut.

Suntem bucuroºi sã vã informãm
cã au fot încheiate lucrãrile prevãzute
în proiectul „Modernizare 4 strãzi în
oraºul Tg. Ocna,  judeþul Bacãu”
finanþat prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã, fiind modernizate
strãzile: Viiºoara, Cãpitan Buºilã,
Daniela Caurea ºi Tãbãcari. A fost
constituitã comisia de recepþie la
terminarea lucrãrilor, iar cei 4.222 ml de
strãzi modernizate au fost predate de
cãtre constructor beneficiarului – oraºul

Tg. Ocna, complet modernizate. Odatã
cu modernizarea, pe aceste strãzi au fost
realizate racordurile la reþelele de apã
ºi canalizare edificate prin proiectele
finanþate prin Programul PHARE, s-au
înlocuit conducte de distribuþie a gazelor
naturale, s-au realizat acostamente din
beton sau balast, ºanþuri ºi rigole pentru
preluarea apelor, podeþe, s-au realizat
locuri de parcare, s-au amplasat semne
ºi marcaje rutiere etc. Aceste strãzi
dispun în prezent de toate utilitãþile
necesare unui trai decent. Dorinþa
noastrã este ca toate strãzile oraºului
sã fie aduse la acest nivel, lucru pentru
care vom face tot ce ne stã în putinþã
sã-l înfãptuim!

În aceastã varã se vor încheia
lucrãrile de reabilitare ºi asfaltare a
încã 8 strãzi ce fac parte din proiectul:
„Reabilitare strãzi în oraºul Tg.
Ocna, judeþul Bacãu”, finanþat cu
fonduri de la Ministerul Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei publice,
lungimea acestora fiind de 3.050 ml.
Au rãmas de efectuat lucrãri pe str.
Poet Ion Gramadã, str. Pârãul Vâlcica
ºi, parþial, str. Salinei, în lungime totalã
de aproximativ 700 ml. Probleme ce
þin de tehnologia de execuþie ºi apariþia
unor aspecte neidentificate de
specialiºti în faza de proiectare, precum
ºi faptul cã am dorit sã realizãm mai
întâi branºamentele la reþelele de apã
ºi canalizare pe aceste 3 strãzi, au fost
motivele care au întârziat puþin
finalizarea acestor lucrãri. În cel mai
scurt timp, lucrãrile de reabilitare vor
fi reluate ºi sperãm cã se vor finaliza
cât mai repede, pentru ca disconfortul
ºi aspectele nedorite apãrute pe drumul
de acces la Mina Salina (Str. Salinei)
sã fie grabnic încheiate.

Pe celelalte strãzi din cartiere, strãzi
pietruite, am intervenit cu utilaje
specializate pentru nivelare ºi am balastat
ori de câte ori a fost necesar acolo unde
a fost nevoie, lucru pe care îl vom continua
pânã când vom reuºi sã gãsim fonduri
pentru asfaltare.

(urmare din p. 1)

(continuare în p. 26)
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La patruzeci de zile de la Înviere, Iisus
a luat pe ucenicii Sãi, S-a urcat pe muntele
Mãslinilor ºi S-a Înãlþat la cer. Un nor
luminos L-a cuprins ºi Apostolii nu L-au
mai vãzut. ,,Domnul Iisus, dupã ce a vorbit
cu ucenicii Sãi, S- a înãlþat la cer ºi a ºezut
de-a dreapta lui Dumnezeu”, scrie Sf.
Evanghelist Luca (XXIV,  41). Cuvintele
omeneºti sunt prea slabe, prea
neputincioase, ca sã poatã cuprinde taina
acestei minuni cu care se încheie activitatea
Mântuitorului, în chip vãzut, pe pãmânt.

În minunea Înãlþãrii Domnului ºi a
ºederii Lui de-a dreapta lui Dumnezeu-
Tatãl, trebuie sã înþelegem nu numai cã El
este Dumnezeu adevãrat, deofiinþã cu
Tatãl, de aceeaºi mãrire ºi putere, ci ºi
aceea cã El nu aparþine numai unui timp,
sau unor oameni, cã lucrarea mântuirii
sãvârºitã de El este pentru toþi oamenii,
pentru toate timpurile, fiindcã este lucrare
dumnezeiascã, lucrare pe care nimeni
dintre oameni nu ar fi putut-o îndeplini.

Domnul nostru S-a Înãlþat de la noi
la cer nu pentru a ne întrista, ci pentru a
ne rândui cele ce ne sunt de folos. Toatã
viaþa Lui ºi toate faptele Lui au avut ca þel
folosul ºi mântuirea noastrã; de aceea ºi
Înãlþarea Lui a avut loc pentru binele
nostru. Pentru cã ne-a iubit, El S-a pogorât
din cer pe pãmânt ºi, vieþuind printre
oameni, din iubire pentru noi ªi-a pus
sufletul Sãu pe Cruce. Pentru cã ne-a iubit,
El s-a înãlþat iaraºi la cer, tot pentru binele
nostru. ,,Vã este de folos ca sã Mã duc
Eu. Cãci dacã nu Mã voi duce, Mângâietorul
nu va veni la voi, iar dacã Mã voi duce, Îl voi
trimite la voi” (Ioan 16,7).

Domnul nostru S-a Înãlþat de la noi la
cer pentru a privi de sus la noi, precum tatãl
la fiul sãu, precum pãstorul la oile sale,
precum vulturul la puii sãi, precum voievodul
la ostaºii sãi ca sã îi vadã pe fiecare, sã ia
seama la fiecare nevoie ºi cerere ºi sã-i
dea fiecãruia ajutor la bunã vreme: bunilor
nevoitori sã le împleteascã cununi, celor
neputincioºi sã le întindã grabnic o mânã
de ajutor, sã îi ridice pe cei cãzuþi, iar celor
ce ne prigonesc sã le punã frâu.

Domnul nostru S-a Înãlþat de la noi
la cer pentru a ne construi nouã drumul
cãtre cer ºi pentru a ne fi înaintemergãtor
în Þara cea de sus. Pânã la Înãlþarea

ÎNÃLÞAREA DOMNULUI -
HRAMUL  MÂNÃSTIRII ,,MÃGURA OCNEI”

Domnului la cer, omul nu a avut cale cãtre
cer: ,,ªi nimeni nu s-a suit în cer, decât
Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului,
Care este în cer“ (Ioan 3, 13). Când
Domnul nostru, întrupat fiind, S-a înãlþat
la cer, imediat s-a deschis calea cãtre cer
pentru tot neamul omenesc.

Domnul nostru S-a Înãlþat de la
noi la cer pentru a mijloci pentru noi la
Dumnezeu Tatãl. Sfântul Ioan Teologul
spune aºa: ,,…Dacã va pãcãtui cineva,
avem Mijlocitor cãtre Tatãl, pe Iisus
Hristos cel drept. El este jertfa de
ispãºire pentru pãcatele noastre, dar nu
numai pentru ale noastre, ci ºi pentru
ale lumii întregi“ (1 Ioan 2, 1).

Domnul S-a Înãlþat de la noi la cer
pentru a ne pregãti fiecãruia dintre noi
loc în ceruri: oamenilor care Îl iubesc
pe Dumnezeu, loc între Serafimi; celor
cu înþelepciune dumnezeiascã, loc între
Heruvimi; celor purtãtori de Dumnezeu,
loc între Tronurile Purtãtoare de
Dumnezeu; bunilor stãpâni, loc între
Stãpânii; bunilor ºi vitejilor ostaºi, loc
între Puteri; diferiþilor domnitori, loc
între Domnii; conducãtorilor care au
cârmuit dupã legea lui Dumnezeu, loc
între Începãtorii; celor care au miluit
pe sãraci, loc între Arhangheli; celor
care au trãit pe pãmânt ca îngerii în
trup, loc între Îngeri.

S-a Înãlþat Domnul nostru la cer
pentru a ne trage ºi pe noi acolo în urma
Sa: „Eu, când Mã voi înãlþa, îi voi trage
pe toþi la Mine” (Sfântul Dimitrie al
Rostovului, Viaþa ºi Omiliile, Editura
Buna Vestire, Galaþi, 2003, p. 198).

Am enumerat câteva dintre
nenumãratele motive  care au stat la
baza Înãlþãrii Domnului nostru Iisus
Hristos, pentru a ne convinge de marea
însemnãtate pe care o are aceastã
sãrbãtoare creºtineascã.

Cu prilejul acestei mari sãrbãtori,
Sfânta Mânãstire ,,Mãgura Ocnei”, din
cadrul Arhiepiscopiei Romanului ºi
Bacãului, ºi-a sãrbãtorit hramul.

Anul acesta sãrbãtoarea hramului
a debutat miercuri, 5 iunie, la ora 18, cu
slujba de Priveghere, la care a fost
prezent un sobor de zece pãrinþi slujitori,
în frunte cu Preacuviosul Pãrinte Exarh

Arhimandrit Serafim Huzdup,  delegat din
partea Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Arhiepiscop Ioachim.

La încheirea slujbei de Priveghere,
a avut loc un eveniment specific
mãnãstiresc ºi anume rânduiala de
tundere în monahism a douã vieþuitoare
de mãnãstire, care ºi-au exprimat dorinþa
de a depune voturile monahale pentru a
face parte din „familia de cãlugãriþe” ale
acestei mãnãstiri.

Þinând cont de faptul cã monahismul
reprezintã retragerea din lume, din
societate, el e o comunitate de inºi cu simþ
eshatologic deosebit, e asceza continuã,
înfrânarea de la gând ºi de la faptã, pânã
când monahul se face casã a Duhului
Sfânt, ºi atunci strãluceºte ºi pentru alþii,
deoarece ,,nimeni nu e chemat de cineva,
nimeni nu e silit, retragerea nimeni nu o
organizeazã; pe cel care într-o zi va bate
la poarta mânãstirii sã fie primit, nu-l ºtie
nimeni. El sau ea, din propria lor voinþã,
vor sã fie „altfel”, vor sã intre în contratimp
cu lumea. A fi în contratimp înseamnã deci
a fi în luptã. Monahul este angajat într-o
luptã permanentã. Fiecare ºtie cã vine sã
lupte cu sine, cã se înscrie într-un proces
specific de luptã ºi cã intrã într-o anumitã
disciplinã” (IPS Antonie Plãmãdealã,
Tradiþie ºi libertate in spiritualitatea
orodoxã, Ed. Colecþia AXIOS,
Bucureºti, 1995, p. 127). Aceste douã
neofite s-au hotãrât sã facã acest pas
important în viaþã, punându-ºi  nãdejdea
în ajutorul lui Dumnezeu pentru a ajunge
la desãvârºire, lucru remarcat de Însuºi
Mântuitorul atunci când spune tânãrului
bogat: „Vrei sã fii desãvârºit? Lasã- þi toate
ºi vino dupã Mine” (Matei 19, 21).

Astfel, dupã ce au parcurs perioada
de noviciat, au fost recomandate ºi au
primit binecuvântare pentru cãlugãrie.

Într-un cadru solemn ºi o atmosferã
dominatã de o puternicã încãrcãturã
spiritualã, slujba de cãlugãrie a fost oficiatã
de cãtre Preacuviosul Pãrinte Exarh
Serafim Huzdup, înconjurat de un sobor
de preoþi cãlugãri, soborul de maici al
mânãstirii în frunte cu Preacuvioasa Maicã
Stareþã Monahia Filofteea
Ciocan, care le-a ºi condus spre
Sfântul Altar, fiindu-le naºã de
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cãlugãrie, devenind astfel, în
afarã de stareþã, povãþuitoarea ºi

îndrumãtoarea lor pentru toatã vremea
vieþii, dar ºi responsabilã înaintea lui
Dumnezeu pentru sufletele lor.

Odatã începutã slujba, în pridvorul
bisericii maica naºã, învelindu-le sub
mantia sa, protejându-le, îmbãrbãtându-le
blând, pãrinteºte, ca sã nu se simtã
singure ºi pãrãsite într-un astfel de
moment decisiv, pe fundalul unei melodii
zguduitoare de adâncã umilinþã ºi
recunoaºtere a stãrii de pãcãtoºenie, dar
ºi de cerere sfâºietoare de îndurare ºi
iertare, „Braþele Pãrinteºti…”, în
schimbul renunþãrii totale la viaþa de pânã
acum, sub protecþia mantiei negre,
înainteazã cu paºi rari ºi întârziaþi, ca într- o
ultimã trecere prin viaþã, printre oameni,
cãtre Sfântul Altar unde, cãzând cu faþa
la pãmânt, încep sã dea rãspuns
întrebãrilor adresate de cãtre

Preacuviosul Pãrinte Exarh, cu privire la
motivul pentru care au ales viaþa
monahalã, dupã care urmeazã depunerea
fãgãduinþei celor trei voturi: fecioria,
ascultarea ºi sãrãcia.

La toate întrebãrile, rãspunsul lor
este clar ºi hotãrât:  ,,Aºa, cu ajutorul lui
Dumnezeu, cinstite pãrinte”, ceea ce
înseamnã cã au ieºit din rândul oamenilor,
s-au înstrãinat, au murit lumii ºi încep o
nouã viaþã.

În continuare le sunt citite trei
rugãciuni în care este invocat ajutorul lui
Dumnezeu pentru ele ºi sunt încredinþate
cã nu vor fi singure, cãci zice Domnul:
„Mai degrabã va uita mama pe fii, decât
Eu te voi uita pe tine”, iar apoi ,,urmeazã
o pecetluire, ca ultima lopatã de pãmânt
peste sicriul care a fost lãsat în groapã”
(Ibidem, p. 46). Le sunt cerute de câte
trei ori fiecãreia foarfecele de pe Sfânta
Evanghelie prin expresia: ,,Ia foarfecele
ºi mi-l dã”, foarfecele reprezentând

instrumentul cu
care vor fi  tãiate
ultimile fire care le
leagã de lume, ast-
fel rãmânând de-a
pururea singure,
izolate.

Abia acum,
dupã trecerea  cu
succes a acestor
„probe”, este pro-
clamatã izbânda
finalã:

,,Bine este cuvântat Dumnezeu,
Care voieºte ca toþi oamenii sã se
mântuiascã ºi la cunoºtinþa adevãrului sã
vinã” ºi li se dã un nume nou, trecând
astfel la o nouã identitate, le sunt tãiate
câte patru ºuviþe din pãrul capului, în
chipul crucii, ca semn al lepãdãrii
definitive de omul cel vechi. S-au nãscut
din nou, sunt fãpturi noi, trãind numai

pentru Dumnezeu.
Urmãtorul pas

al ceremoniei constã
în îmbrãcarea cu
toate hainele, bine-
cuvântate cu arãta-
rea a ceea ce simbo-
lizeazã fiecare, dupã
care, la sfârºit sunt
aºezate în câte o
stranã cu Evan-
ghelia ºi Crucea în
mâini ºi toatã obºtea

ºi cei care au asistat trec ºi le întreabã:
„Cum te cheamã, sorã?”, iar ele îºi
dezvãluiesc identitatea, îºi aprobã viaþa
nouã, aceea cu care vor rãmâne de acum
încolo pentru totdeauna, cu care vor fi
strigate, catalogate, trimise sau chemate.

Cât de generos!
Evenimenul s-a încheiat cu un

cuvânt de apreciere al Preacuviosului
Pãrinte Exarh pentru alegerea fãcutã de
aceste douã noi monahii, precum ºi de
încurajare ºi îmbãrbãtare în ceea ce
priveºte dobândirea vieþii veºnice.

A doua zi, ziua hramului, programul
liturgic a început la ora opt cu rânduiala
specificã Praznicelor Împãrãteºti. Sfânta
Liturghie a fost oficiatã de un sobor de
doisprezece preoþi stareþi ºi slujitori de la
mânãstirile  din Arhiepiscopia Romanului
ºi Bacãului ºi nu numai, avându-l ca
protos pe Preacuviosul Pãrinte Exarh
Serafim Huzdup.

A participat un numãr impre-
sionant de credincioºi, precum ºi
distinse autoritãþi locale, în frunte cu
domnul Primar al oraºului Târgu Ocna,
ªilochi ªtefan.

Atmosfera a fost una deosebitã,
trãitã intens de toþi participanþii, întrucât
Sfânta Liturghie este ,,laboratorul” în
care harul divin se întâlneºte cu
realitatea, face vie ºi actualã jertfa ºi
dãruirea Fiului lui Dumnezeu pentru
mântuirea lumii (Ibidem, p. 654).

La sfârºitul Sfintei Liturghii,
Preacuviosul Pãrinte Exarh a adresat
un cuvânt de învãþãturã celor prezenþi,
evidenþiind imporþanta sãrbãtorii
Înãlþãrii Domnului, ºi a mulþumit pentru
dragostea pe care o aratã credincioºii
faþã de Mânãstirea Mãgura, aceasta
manifestându-se prin participarea la
slujbe ºi ajutorul acordat în vederea
sprijinirii activitãþilor economice ale
acestui aºezãmânt monahal.

Deoarece în ziua de Înãlþare se
sãrbãtoreºte ºi ,,Ziua Eroilor”, atât
soborul de preoþi ºi mãicuþe cât ºi
oficialitãþile locale ºi credincioºii s-au
deplasat la Monumentul Eroilor unde
s-a oficiat un Parastas pentru eroii
cãzuþi pe aceste meleaguri, au fost
pomeniþi eroii, s-au depus coroane de
flori de cãtre oficialitãþile  locale, dupã
care Preacuvioasa Maicã Stareþã a
invitat pe toþi cei prezenþi la o agapã
creºtinã, mulþumind  tuturor pentru
participare.

Fie ca aceastã sãrbãtoare a Înãlþãrii
Domnului sã fie prilej de înãlþare
sufleteascã pentru fiecare dintre noi ºi
sã avem parte de bucuria de a fi cu
Hristos în viaþa cea veºnicã!

Luminiþa Radu,
Mânãstirea Mãgura Ocnei
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Târgu-Ocna - vedere panoramicã

(urmare din p. 23)

Sunt în curs de realizare proiectul
tehnic ºi documentele necesare execuþiei
pentru obiectivul „Valorificare turisticã
ºi modernizare infrastructurã
specificã în staþiunea balneoclimaticã
Târgu Ocna”, prin care vor fi
modernizate/reabilitate strãzi în lungime
de 8.246 km, vor fi executate trotuare
în suprafaþã de 13.790 mp, se vor
amenaja 47 locuri de parcare, din care
6 pentru persoane cu dizabilitãþi, vor fi
amenajate piste de biciclete pe o lungime
de 3.310 km, precum ºi alte obiective
despre care v-am informat în numerele
anterioare ale acestei reviste.

Obiectivele 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” ºi „Modernizare ºi dotare
Colegiu C. Negri, oraºul Tg. Ocna,
judeþul Bacãu” sunt în procedurã de
evaluare ºi analizã a documentaþiilor de
licitaþie pentru întocmirea proiectelor
tehnice ºi execuþia de lucrãri. Pentru
obiectivul: „Reabilitare, modernizare
ºi dotare Grãdiniþa Piticot B, oraºul
Tg. Ocna, judeþul Bacãu” s-a semnat
contractul de execuþie pentru proiectare
ºi lucrãri ºi s-a dat ordinul de începere
pentru întocmirea proiectului tehnic.
Dupã realizarea acestuia ºi obþinerea
tuturor avizelor prevãzute în certificatul
de urbanism, se va elibera autorizaþia de
construire ºi se va emite ordin de începere
pentru execuþia lucrãrilor.

Proiectul: „Servicii comunitare
pentru persoane adulte cu
dizabilitãþi” finanþat cu fonduri
nerambursabile pe Axa 8.3, din
Programul Operaþional Regional,
desfãºurat în parteneriat cu D.G.A.S.P.C.
Bacãu, a fost selectat în vederea
finanþãrii. Proiectul prevede construirea
a 4 locuinþe protejate ºi reabilitare -
modernizare clãdire existentã pentru
înfiinþarea unui centru de zi în str. Tiseºti,

nr. 45 (fosta incintã a spitalului orãºenesc).
Valoarea investiþiei este de 4.155.670,73
lei. În prezent, proiectul tehnic întocmit
se aflã în faza de verificare de cãtre
verificator atestat. În funcþie de obþinerea
avizelor, acordurilor, realizarea
documentelor ºi a licitaþiei, vom emite ºi
autorizaþie de construire pentru edificarea
obiectivelor prevãzute în proiect.

În vederea îmbunãtãþirii condiþiilor de
învãþãmânt, au fost întocmite ºi depuse
pentru finanþare prin Programul
Operaþional Regional Axa 10.1, alte douã
proiecte în vederea obþinerii de finanþãri,
ºi anume: „Dezvoltarea, moderni-
zarea ºi dotarea infrastructurii
operaþionale din cadrul ªcolii nr. 1,

oraº Târgu Ocna, jud. Bacãu”, proiect
ce a fost analizat din punct de vedere al
eligibilitãþii ºi din punct de vedere tehnic
ºi financiar, fiind admis la finanþare, sens
în care a fost deja efectuatã ºi vizita
precontractualã, ºi proiectul „Moderni-
zare, dotare ºi reabilitare ªcoala
Gimnazialã nr. 2, oraº Târgu Ocna,
jud. Bacãu”, aflat în stadiul de evaluare

tehnicã ºi financiarã. Este posibil ca în
aceastã varã sã fie semnate contractele
de finanþare pentru cele douã proiecte ºi
sã se treacã la celelalte etape de
implementare.

Autoritatea publicã localã continuã,
prin intermediul unei societãþi de profil,
activitatea de monitorizare a izvoarelor
cu apã mineralã terapeuticã din Parcul
Mãgura, ca urmare a obþinerii  Licenþei
de dare în administrare pentru
exploatare. Monitorizarea acestora
constã în mãsurãtori de debite, de
temperaturi, electroconductivitate etc.,
întocmirea documentelor ºi recoltarea de
probe pentru efectuarea analizelor
prevãzute de lege pentru aceastã etapã.

Apa mineralã provenitã de la cele 7
izvoare are proprietãþi terapeutice ºi
curative, izvoarele nr. 1 - nr. 6 fiind
recomandate pentru curã externã, iar
izvorul nr. 7, pentru curã internã.

Au fost deschise cele douã piscine
aflate în incinta bazei de
tratament din Centrul balnear
Parc Mãgura, accesul fiind

Din activitãþile noastre
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permis dupã un orar afiºat la
intrare ºi, de asemenea, la

preþurile stabilite prin hotãrâre de cãtre
Consiliul local Tg. Ocna. În piscina pentru
adulþi se pot lua lecþii de înot ºi de
asemenea se poate practica înotul de
performanþã, pe lângã latura de agrement
pe care zona o oferã, respectiv dotarea
cu ºezlonguri, umbrele ºi existenþa unui
magazin de profil. Vã aºteptãm cu drag
sã vã relaxaþi aici, într-o oazã de liniºte ºi
frumos la poalele Muntelui Mãgura, pe
tot parcursul verii!

Pe lângã aceste activitãþi, am
acordat atenþie cuvenitã ºi acþiunilor
culturale, educative, sportive ºi de agre-
ment. În luna aprilie ºi mai, au fost
organizate mai multe acþiuni cu elevii de
la toate ºcolile din oraº pentru
ecologizarea râului Trotuº, a Parcului
Mãgura, a Muntelui Mãgura ºi a zonelor
verzi, precum ºi acþiuni de plantare de
arbori ºi arbuºti, elevii Colegiului C. Negri
ºi ai Liceului Tehnologic participând la
Campania: „Plantãm ÎMPREUNÃ
PENTRU VIITOR”.  În parcurile din
oraº, la locurile de joacã pentru copii, au
fost reparate bãncile ºi au fost
achiziþionate mai multe echipamente
pentru mobilarea locurilor de joacã. La
punctele de colectare a deºeurilor, au fost
amplasate plãcuþe avertizoare ºi se
continuã acþiunile de conºtientizare a
cetãþenilor privind colectarea selectivã a
deºeurilor provenite de la gospodãriile
populaþiei, atât în zona urbanã, cât ºi în
cartiere. Am acordat atenþie activitãþii de
pãstrare a curãþeniei în tot oraºul, s-au
plantat flori ornamentale pe spaþiile
floricole, s-a cosit iarba în parcuri ºi pe
spaþiile verzi, s-au toaletat arborii etc.

Ziua de 9 mai, cu triplã semnificaþie
pentru poporul român: Ziua Europei, a
Independenþei României ºi sfârºitul celui
de-Al Doilea Rãzboi Mondial, a fost
sãrbãtoritã ºi în acest an aºa cum se
cuvine, manifestãrile având un puternic
rol educativ. Tot în luna mai s-a desfãºurat
ediþia a V-a a Festivalului Naþional de
cântece ºi dansuri populare: „Cânt ºi joc
de la moºii noºtri”, care a reunit un mare
numãr de tinere talente dornice de
afirmare. Conducerea ªcolii nr. 2 Tg.
Ocna a organizat, într-un mod exemplar
ºi spectaculos, aniversarea a 150 de ani

de existentã a acestei prestigioase
instituþii de învãþãmânt din oraº, reuºind
sã adune într-un „marº al generaþiilor”
absolvenþi ai acestei ºcoli risipiþi peste tot
în lume, dar cu dorul ºi nostalgia primilor
ani de ºcoalã petrecuþi la Tg. Ocna. ªi
absolvenþii claselor a XII-a au organizat
„Marºul absolvenþilor”, cu bucuria
încheierii unei etape din viaþa lor ºi cu
speranþa cã etapele ce vor urma le vor
aduce satisfacþia împlinirii unor vise.
Sfârºitul de an ºcolar a umplut de bucurie
sufletele copiilor din toate ciclurile de
învãþãmânt care, dupã un an ºcolar, au
primit rãsplata muncii lor în premii ºi
diplome, intrând în vacanþa de varã mult
aºteptatã.

La 1 iunie, au fost sãrbãtoriþi cei mai
tineri locuitori ai oraºului - copiii, prin
organizarea de manifestãri specifice
vârstei la grãdiniþele ºi ºcolile din oraº,
precum ºi pe pietonalul de pe strada
Victoriei ºi în Parcul Mãgura.

ªi în acest an, Primãria Tg. Ocna a
organizat manifestãri comemorative
prilejuite de ZIUA EROILOR –
ÎNÃLÞAREA DOMNULUI, desfãºu-
rate la Monumentul Eroilor Independenþei
– Biserica ,,Rãducanu”. Au fost prezente
oficialitãþi judeþene ºi locale, elevii ºi
personalul ªcolii Naþionale de Pregãtire a
Agenþilor de Penitenciare, conducãtori ai
unor societãþi comerciale, elevi de la
instituþiile de învãþãmânt din oraº, un
numeros public. Vremea a fost mai puþin

prietenoasã cu cei prezenþi – o furtunã
urmatã de o ploaie puternicã – dar
activitãþile s-au desfãºurat potrivit
programului stabilit, fiind oficiat un Tedeum
de cãtre un sobor de preoþi de la bisericile
din oraº, au fost rostite alocuþiuni ºi au fost
depuse coroane de flori în memoria eroilor
care ºi-au dat viaþa pentru apãrarea
pãmântului strãmoºesc. Elevii de  ªcoala
Naþionalã de Pregãtire a Agenþilor de
Penitenciare, aºa cum ne-au obiºnuit în
fiecare an, au defilat în faþa celor prezenþi,
care i-au rãsplãtit cu aplauze. Coroane de
flori ºi slujbe de pomenire au fost
desfãºurate ºi la Monumentul de la
Poieni, precum ºi la Monumentul
Eroilor de pe Muntele Mãgura. La
crucile eroilor care-ºi dorm somnul de
veci în cimitirele din oraº, au fost legate
panglici tricolore, au fost depuse flori
ºi au fost aprinse lumânãri, în semn de
aleasã preþuire pentru jertfa lor.

Acestea sunt doar o parte din
activitãþile desfãºurate în folosul locuitorilor
din oraºul nostru. ªtim cã mai avem multe
de fãcut ºi suntem dispuºi sã rãspundem
ºi sã rezolvãm cât mai repede orice
propunere venitã din partea cetãþenilor. În
activitatea noastrã, ne bucurãm de sprijinul
direct al consilierilor locali care, pe lângã
susþinerea proiectelor noastre, se implicã
din ce în ce mai mult ºi în transpunerea
acestora în fapte. Consilierilor locali ºi
cetãþenilor, care ne sunt aproape în toate
activitãþile, le mulþumim!
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Un preot îºi fãcea cu multã
dragoste ºi râvnã datoria de slujitor al
lui Dumnezeu. Era un bun cântãreþ ºi
ales predicator. Tãlmãcea învãþãtura
Sfintei Scripturi cu atâta cãldurã ºi
putere de convingere, încât venea lume
ºi din alte pãrþi sã-l asculte slujind ºi
predicând.

Într-o Duminicã, dupã Sfânta
Liturghie, pãrintele a observat cã a mai
rãmas un bãrbat care ar fi dorit sã-i
vorbeascã, dar nu îndrãznea. Atunci el,
cu bunãtatea ºi dragostea sa de
totdeauna, s-a apropiat ºi l-a întrebat:

– Ai înþeles cuvântul lui
Dumnezeu, l-ai primit cu dragoste, sau
mai ai vreo nelãmurire? Eºti un creºtin
aºa cum cere Domnul?

– Da, pãrinte! Sunt un creºtin sau
mai bine zis vreau sã fiu de acum înainte

Ai înþeles cuvântul lui Dumnezeu?
un creºtin adevãrat. Eu vin de mai multã
vreme la aceastã bisericã, dar încã n-am
avut puterea sã mã desfac de viaþa mea
cea pãcãtoasã. Diavolul îmi stã mereu
împotrivã. Astãzi însã lucrurile s-au
schimbat. Am simþit atâta dor dupã o
viaþã aºa cum aþi predicat sfinþia voastrã,
cum ar trebui sã trãiascã fiecare creºtin,
încât nu mai vreau sã am nici o legãturã
cu trecutul pãcãtos. O, câtã liniºtire s-a
pogorât în sufletul meu astãzi! Fie
binecuvântatã clipa în care am înþeles
cuvântul lui Dumnezeu ºi am ascultat
chemarea Lui!

ªi din ziua aceea, acel bãrbat s-a
adãugat la comunitatea duhovniceascã
a acelei biserici ºi a devenit unul din cei
mai aleºi ºi mai osârduitori credincioºi.

Iubite cititor, de ani de zile pãºeºti
pragul bisericii, dacã nu în fiecare

Duminicã ºi sãrbãtoare, apoi cel puþin la
zile mari. Ai înþeles cuvântul lui Dumnezeu
pe care l-ai auzit tãlmãcindu-se?
Simþit-ai fiori în sufletul tãu, ridicatu-þi-s-a
în inimã dor de viaþã nouã? Sau ai
rãmas acelaºi om vechi, care pãºeºte
pragul bisericii dintr-o obligaþie socialã,
sau dintr-o obiºnuinþã de a fi prezent
la bisericã precum la un spectacol
oarecare, cu prilejurile de aleasã
prãznuire creºtineascã? Cerceteazã-þi
faptele ºi gândurile ºi vezi cum stai în
aceastã privinþã, dacã vrei sã fii un
creºtin viu ºi activ, vrednic de moº-
tenirea Împãrãþiei Cerurilor!

genera bani, aºa cum spune englezul
„time is money”.

Prin contrast însã apar ºi locuri
care nu doresc sã fie moderne, locuri
în care omul încã mai poate simþi cã
„veºnicia s-a nãscut la sat”.

Sunt locuri în care timpul curge
altfel, are alte valenþe. În aceste locuri,
„timpul are cu oamenii nesfârºitã
rãbdare”. Acest timp ce are ca atribut
VEªNICIA este legat direct de
Dumnezeu Cel Veºnic, este timpul

celor care nu sunt preocupaþi de
cotidian, de prezent, ci de viitor, de
alãturarea cu Cel Veºnic. Timpul
pãmântesc are ca principalã
caracteristicã finitul, orice lucru trebuie
finalizat, orice fapt se desfãºoarã în
funcþie de coordonate temporale. Ora,
minutul, secunda, unitãþi temporale
fãcute pentru a-l ajuta pe om, nu au
fãcut altceva decât sã exercite
presiune asupra omului, acesta
pierzând controlul asupra timpului.
Timpul pãmântesc a devenit astfel un
torþionar al omului, efectele acestuia
vãzându-se în stresul cotidian ce duce
la diferitele boli psihice ºi fizice. Mereu

încercãm sã ne organizãm viaþa în
funcþie de timpul pãmântesc, iar când
trebuie sã ne clãdim calea spre timpul
veºnic, prin rugãciune, nu mai avem
timp. Timpul cel veºnic este viaþa în
Hristos Cel veºnic, timpul pãmântesc
este relativ, nimeni nu ºtie când se va
sfârºi, de aceea permanent, prin
rugãciune ºi milostenie, trebuie sã ne
apropiem de veºnicie. Trebuie sã ne
bucurãm de existenþa noastrã limitatã
pe pãmânt, de toatã creaþia lui
Dumnezeu ºi de cei din jurul nostru ºi
sã ne pregãtim de veºnicie.

Oare timpul trece? Nu! Timpul
rãmâne, doar noi trecem.

(urmare din p.14)

N-avem timp


