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Buletin de informare misionar-pastoralã ºi culturalã
al parohiilor staþiunii Târgu-Ocna, judeþul Bacãu

(continuare în p. 2)
Parohia constituie modul real,

concret, actual pentru membrii ei de a
fi ºi de a aparþine Bisericii lui Hristos în
ceea ce teologic, conceptual este
definitã aceasta, respectiv ca instituþia
teandricã a mântuirii, loc al comuniunii
cu Dumnezeu, pregustare a vieþii
intratrinitare a iubirii perfecte încã din
viaþa de aici. O notã a Bisericii este de
a fi apostolicã, misionarã, mãrturisitoare,
dar aceasta se face în realitate la nivelul

Parohia, orizont al evanghelizãrii,
mãrturiei creºtine, apostolatului

cultural ºi social. Statutul preotului
concret al adunãrii poporului lui
Dumnezeu în lãcaºul de cult la Liturghia
din duminici ºi sãrbãtori, ce culmineazã
dupã auzirea cuvintelor Revelaþiei, ale
lui Hristos Însuºi, ale împãrtãºirii de har
ºi luminã cu unirea euharisticã cu
Domnul înviat. De aceea, o teologie ºi
o eclesiologie a parohiei ca trup concret,
mireasã concretã a lui Hristos ce
constituie de fapt realitatea spiritualã
creºtinã a fiecãrei comunitãþi sociale din
orizontul creºtin este necesarã astãzi,

Pr. prof. dr. Gheorghe PETRARU

(continuare în p. 6)

Fãgãduinþa Mântuitorului fãcutã
Apostolilor: „Iatã, Eu sunt cu voi pânã
la sfârºitul veacurilor” (Matei 28, 20) a
fost împlinitã liturgic de cãtre Bisericã,
prin modul în care a întocmit anul
bisericesc, cu sãrbãtorile comemorative
prezente în cele patru subdiviziuni
temporale ale sale: ziua, sãptãmâna,
luna ºi anul.Succederea sãrbãtorilor
bisericeºti într-o anumitã ordine anualã
oferã posibilitatea comemorãrii
momentelor marcante ale mântuirii
înscrise în marele timp hristic.

Ordinea desfãºurãrii evenimentelor
de-a lungul anului bisericesc începe la
1 septembrie, fiind asimilatã de Bisericã
pe filiera tradiþiei mozaice conform cãreia

Început de an la şcoala mântuirii

† Dr. Ioachim Bãcãuanul
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei

Romanului ºi Bacãului

la aceastã datã a avut loc o serie de
evenimente biblice între care amintim:
crearea lumii, retragerea apelor
Potopului, aducerea Tablelor Legii de
cãtre Moise ºi intrarea evreilor în
Canaan. Pe de altã parte, motivaþia
alegerii acestei date, ca început al anului
bisericesc, este datã în legãturã cu
momentul începerii activitãþii publice a
Mântuitorului, atunci când în sinagoga
din Nazaret a citit cuvintele prorocului
Isaia, anunþând „anul milei Domnului”
(continuare în p. 3)

Societatea de totdeauna, dar mai ales
cea de azi, deþine, prin organizarea ei,
pârghiile mântuirii fiecãrui individ ce-i
aparþine ºi pe care este datoare a-l ajuta
sã-ºi împlineascã raþiunile de a fi.

Marii rãspunzãtori de mulþimi sunt
rânduiþi de Dumnezeu ca unii care sunt
îndrituiþi sã-ºi ducã semenii la mântuire,
prin capacitatea ºi priceperea cu care
au fost înzestraþi. Pornind de la celula
societãþii – familia – ºi pânã la tronul
neamului pe care-l ocupã un preºedinte
ori un rege, rãspunderea pentru cei din
subordine este nespus de mare pentru
fiecare: „Avem copii, – ºi-i creºtem dupã
vrere / avem elevi, – ºi-i învãþãm ce vrem
/ avem o turmã-n grijã ºi-n veghere / –
ºi-ntreaga lor rãspundere avem“ – ne
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amintesc versurile poetului Traian Dorz. Spre sfârºit, autorul strigã,
din rãsputeri, oamenilor de la conducere: „O, voi cei mari
rãspunzãtori de gloate, / pãrinþi ºi-ndrumãtori pentru urmaºi,  / voi
veþi purta rãspunderile toate / voi creºteþi sfinþi sau creºteþi ucigaºi!“.

La nivelul oraºelor ºi al satelor, oamenii de la conducere sunt
reprezentaþi, în primul rând, de persoana primarului, a comandantului
de poliþie, a directorului de ºcoalã, a celui de club ori cinematograf
ºi, nu în ultimul rând, a preotului care rãspunde de mântuirea celor
din parohia sa. La nivelul judeþean ori naþional, prefectul ori ministrul,
directorul unei reþele de radio ori televiziune, redactorul ºef al unei
publicaþii periodice ori directorul unei edituri ºi, pânã la ºeful statului,
fiecare poate lua hotãrâri care îi sunt în drept, fie spre însãnãtoºirea
moral-religioasã a celor peste care are influenþã, fie spre ruinarea
lor ºi sufleteascã ºi trupeascã. Acelaºi poet, în poezia „O, om, ce
mari rãspunderi ai!“, descoperã cele douã alternative ale omului
de la conducere: „Arãþi o cale! – calea ta / în urma ta nu piere, / e
calea bunã sau e rea, / va prãbuºi sau va ’nãlþa, / vor merge
suflete pe ea… / spre rai sau spre durere.“

Se voteazã legi, se aprobã acþiuni, se îngãduie manifestaþii, se
organizeazã programe culturale, se vorbeºte pentru Evanghelie
sau împotriva ei etc. Pe toate acestea, oamenii de la conducere le
parafeazã ºi rãspund pentru desfãºurarea ºi urmarea lor. Dar dacã
ai lua la rând pe fiecare dintre aceºtia sã le aduci aminte de grozava
rãspundere ce planeazã asupra lor pentru funcþia pe care o ocupã
ºi dacã s-ar striga mai convingãtor împotriva pãcatului ce îºi face
mendrele în þarã, prin mijlocirea oamenilor de la conducere, poate
cã unii dintre ei s-ar putea trezi cu o clipã mai înainte de
cutremurãtorul rãspuns pe care-l vor da în faþa Dreptului Judecãtor.

Se voteazã legi. Guvernanþii ºi parlamentarii sunt la rãspântia
vieþii lor. Ori se mântuiesc, ori se agaþã de flãcãrile iadului. Depinde
dacã legea aprobatã este bunã sau rea, este pentru Hristos sau
împotriva Lui. Se înþelege cã o lege ce îngãduie pãcatul de orice
fel este împotriva lui Hristos, chiar dacã ea este pe linia „drepturilor
omului“.

Se aprobã acþiuni ºi se îngãduie manifestaþii. Mai-marii urbei,
cei chemaþi sã-ºi dea acordul, îºi semneazã viitorul de dupã
moarte. Dacã cred în viaþa de dupã moarte. Dacã nu cred, tot
acelaºi lucru ºi-l asumã, dar inconºtient. Orice acþiune sau
manifestare împotriva Bisericii, contra bunelor moravuri ce þin de
conduita creºtinã etc. este împotriva lui Hristos. ªi cine le aprobã
desfãºurarea va rãspunde de toate rãnile pricinuite de acestea
trupului lui Hristos.

Se organizeazã programe culturale. Radioul ºi televiziunea au
reþele pânã ºi în inimile creºtinilor unde cineazã Hristos cu
proprietarii. Prin urechi ºi prin ochi, oamenii de la conducerea
acestor reþele pãtrund ºi influenþeazã, prin programele lor, atmosfera
Cinei celei tainice. Tot mai mulþi oameni se întreabã ce vor ajunge
copiii în urma tuturor celor ce vãd ºi aud prin canalele mediatice
actuale. Dar aceastã întrebare trebuia sã ºi-o punã mult mai
cutremurãtor cei de la conducerea acestor programe de culturã
de azi.

Cluburile ºi cinematografele aºazã faþã în faþã o mulþime
numeroasã ºi feluritã, de la copii pânã la bãtrâni, cu un model

2013
- Anul omagial

al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena
- Anul comemorativ

al Părintelui Dumitru Stăniloae
„Aşa cum Dumnezeu este în Sine supratemporal şi

supraspaţial, dar Se face prezent în timp şi omniprezent
prin coborâre la relaţia cu fiinţele create, temporale şi
spaţiale, la fel El este mai presus de atotputernicie, dar Se
face atotputernic prin coborâre la relaţia cu toate cele ce
au prin împărtăşire de El o oarecare putere. În acest sens,
Dionisie Areopagitul spune că Dumnezeu e deasupra a
toată puterea, aşa cum o înţelege sau o experiază creatura,
ca putând realiza orice în ordinea creată“ (Părintele Dumitru
Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă) (continuare în p. 11)



Nr. 3 / iul-sept 20133SAREA PÃMÂNTULUI

Sosirea P.S. Dr. Ioachim Bãcãuanul la sfinþirea
bisericii Rãducanu, Târgu-Ocna, 16 septembrie 2012

(urmare din p. 1)

Început de an la ºcoala mântuirii
(Luca 4, 18-19). Cei 318 Sfinþi Pãrinþi de
la Sinodul I Ecumenic oficializeazã ºi
generalizeazã aceastã hotãrâre, în
conformitate cu prescripþiile calendarului
iudaic, conform cãruia, dupã întoarcerea
din pustiul Carantaniei, Mântuitorul a
intrat în sinagoga din Nazaret în luna a
VII-a, numitã Tiºri (Septembrie).

Cu Naºterea Maicii Domnului
începe timpul mântuirii

Fiecare început de an bisericesc ne
deschide istoriei mântuirii care este
conþinutã în cele trei perioade liturgice:
Triodul, Penticostarul ºi Octoihul ºi care,
pentru creºtini, reprezintã posibilitatea
simþirii duhovniceºti a prezenþei reale a
evenimentelor biblice prin harul Duhului
Sfânt în fiecare zi a vieþii lor. Înºiruirea
ciclului de sãrbãtori hristice de-a lungul
unui an nu face altceva decât sã
reactualizeze liturgic activitatea Sa
mesianicã, fãcând astfel posibilã
experierea vieþii în Hristos în timpul istoric
actual de cãtre fiecare persoanã umanã,
ca fiind la fel de realã înlãuntrul trupului
ecleziastic, aºa cum a fost în timpul
biblic. De asemenea, durata unui an
bisericesc, de la 1 septembrie pânã la
31 august, sintetizeazã întreaga lucrare
soteriologicã, de la crearea lumii ºi pânã
la Eshaton. Ortodoxia identificã aceste
trãiri prin sãrbãtorile mariale, prãznuite
la începutul ºi sfârºitul anului.

Astfel, sãrbãtoarea închinatã naºterii
Maicii Domnului face începutul anului
bisericesc care este ºi începutul timpului
mântuirii, deoarece „cea plinã de dar” a
fost aleasã sã poarte în pântecele
fecioresc pe Rãscumpãrãtorul ºi
Sfinþitorul timpului. Pe de altã parte,
sãrbãtoarea închinatã Adormirii Maicii
Domnului încheie timpul liturgic anual,
adunând în sine semnificaþiile liturgico-
teologice sub imboldul maternitãþii care
ocroteºte ºi naºte. În accepþiunea
teologicã, moartea semnificãîncetarea
vieþii pãmânteºti ºi naºterea în Împãrãþia
lui Dumnezeu. Tot astfel, aceastã
sãrbãtoare ne duce cu gândul la
încheierea anului bisericesc care este
ºi o pregãtire pentru începerea noului an,
înnoit ºi binecuvântat, ca o nouã treaptã
ascendentã a unui timp ce epectatic se
reînnoieºte, primind înãuntrul sãu
puterea germinativã a maternitãþii Mariei.

Aºezarea sãrbãtorii închinate Înãlþãrii
Sfintei Cruci în prima lunã a anului
bisericesc ne indicã faptul cã efortul
nostru spiritual în anul care a început
trebuie sã conþinã implicit roadele crucii
ºi cã sensul înaintãrii spre îndumnezeire
este asumarea crucii personale.

Þelul: instruirea
ºi desãvârºirea

Luna septembrie nu reprezintã doar
începutul anului bisericesc sau al
Indictionului, ci, cu excepþia câtorva state
europene, reprezintãînceputul anului
ºcolar. Acest fapt nu este întâmplãtor, ci
demonstreazã, cel puþin în spaþiul
românesc, unitatea ºi complemen-
taritatea existente între cele douã
instituþii, Biserica ºi ªcoala. Aceastã
complementaritate reiese din faptul cã
amândouã au ca obiectiv formarea omului,
ªcoala ocupându-se de instruirea, iar
Biserica de mântuirea lui. Punctul comun
între cele douã instituþii reiese din faptul
cã Pedagogul prin excelenþã este
Logosul divin, iar câºtigarea vieþii veºnice
se realizeazã prin cunoaºterea
Adevãratului Dumnezeu (cf. Ioan 17, 3).
Aºadar, izvorul cunoaºterii este
Dumnezeu Cuvântul. Chiar Hristos este
Cel care încredinþeazã Apostolilor
misiunea de a învãþa pe oameni.

Omul reprezintã temeiul fundamental
al simbiozei dintre cele douã instituþii care
consimt în efortul de a-l instrui ºi
desãvârºi, transmiþându-i o cunoaºtere
autenticã ce îºi are adevãratul izvor în
revelaþie ºi îºi gãseºte împlinirea în
Dumnezeu Cuvântul întrupat. Numai
înþelegerea lui Hristos ca axã a
cunoaºterii, în jurul Cãruia graviteazã orice
cunoaºtere, poate genera tânãrului o
conºtiinþã echilibratã ºi puterea înþelegerii
drepte ºi corecte a lumii ºi existenþei. Fãrã
Dumnezeu, orice act cognitiv rãmâne
incomplet, fãrã sens ºi forþã moralã, o
formã seacã incapabilã de a atinge o
finalitate cu adevãrat înãlþãtoare. Educaþia
spiritului uman îºi gãseºte echilibrul doar
prin raportare la Hristos, deoarece doar
El are puterea convertirii spiritului uman
la adevãratele valori spirituale.

Autonomizarea ºcolii în raport cu
Biserica poate instrui tânãrul spre o
cunoaºtere a lumii exterioare, însã îl lasã
neputincios în faþa patimilor ºi instinctelor,
a forþelor iraþionale cu care se confruntã
lumea sa interioarã. De aceea spunem

cã împlinirea formãrii spirituale a
poporului român este rezultatul comple-
mentaritãþii celor douã instituþii de-a lungul
istoriei, iar cooperarea dintre ele s-a
fundamentat pe înþelegerea comunã a
omului ca fiinþã creatã de Dumnezeu. Cele
douã instituþii au conlucrat dintotdeauna
în ceea ce priveºte formarea omului ca
membru al societãþii capabil sã discearnã
între bine ºi rãu, pãcat ºi virtute, sã se
integreze în macrocosmos gândind în
acelaºi timp la nemurire. Cooperarea
dintre cele douã instituþii, precum ºi
naºterea culturii din ritmul divin al cultului
este rãspunsul pentru care Biserica ºi
ªcoala încep activitatea în aceeaºi
perioadã a anului, iar în satele româneºti
îºi au edificiile întotdeauna unul lângã
celãlalt, pentru cã amândouã sunt sedii
ale spiritului ºi ale credinþei. ªi de la amvon,
ca ºi de la catedrã, lumina cunoºtinþei
inundã minþile ºi inimile ascultãtorilor.

Confirmarea unitãþii spirituale
dintre ªcoalã ºi Bisericã

Binecuvântarea începutului de an
ºcolar de cãtre Bisericã este confirmarea
unitãþii spirituale dintre cele douã instituþii
care cultivã în sufletele auditoriului, ca ºi
Semãnãtorul din parabolã, Cuvântul lui
Dumnezeu, care germineazã nãscând
Împãrãþia lui Dumnezeu înlãuntrul omului.
Pe lângã aceasta, proiectele derulate de
Bisericã pe plan naþional („Alege ªcoala!”
ºi „Hristos împãrtãºit copiilor”) au scopul
întãririi legãturii tinerilor cu parohia ºi al
integrãrii lor în comunitatea ecleziasticã
ce are ca fundament iubirea aproapelui
ºi solidaritatea. Depãºirea contextului
secularizant al societãþii actuale poate fi
realizatã doar prin conlucrarea asiduã
dintre cele douã instituþii în ceea ce
priveºte preocuparea comunã majorã de
educare a tânãrului, având în vedere faptul
cã viitorul societãþii este legat intim de
calitatea actului didactic.

Fiecare an ºcolar este o treaptã ce
înalþã tânãrul spre maturizare ºi
integritate intelectualã ºi moralã. Aºa
cum fiecare an bisericesc reînnoieºte în
fiinþa creºtinului mesajul evanghelic al
vieþii în Hristos, tot aºa fiecare an ºcolar
înseamnã un nou pas spre lumina
înþelegerii lumii, potenþând capitalul
intelectual ºi afectiv al fiecãrui tânãr în
parte în perspectiva înþelegerii ºi
respectului faþã de adevãratele valori
fundamentale ale umanitãþii.
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Vorbeam în numãrul anterior al
revistei de pãcatul judecãrii aproapelui.
În acest numãr vom continua cu pãcatul
judecãrii sfinþiþilor slujitori, de acelaºi
autor, Arhim. Vasilios Papadaki.

Pãcatul judecãrii slujitorilor lui
Dumnezeu este unul aparte ºi se referã
la obiceiul de a judeca nu oameni simpli,
ci pe diaconi, preoþi, monahi ºi ierarhi.

Din nefericire acest pãcat este destul
de întâlnit în zilele noastre.

Neglijenþa unor clerici în sãvârºirea
datorii lor sacerdotale precum ºi
încercarea unor cercuri de a îndepãrta
pe oameni de Bisericã, de credinþã, sunt
douã cauze  majore care constituie
motive pentru cei care judecã pe slujitorii
Domnului.

Nu negãm faptul cã existã destule
slãbiciuni astãzi printre clerici.

Pãrintele Gheorghe Kapsanis, în
cartea sa „Îndumnezeirea ca scop al vieþii
creºtine”, spune urmãtoarele: „Este
posibil ca noi, aºa slabi ºi pãcãtoºi cum
ne aflãm, sã traversãm crize ºi greutãþi
din vreme în vreme, înãuntrul Bisericii.
Este posibil sã se întâmple ºi scandaluri
în sânurile ei. Aceasta se întâmplã
deoarece în Bisericã ne aflãm în drum
spre dumnezeire ºi este foarte natural
sã existe slãbiciuni omeneºti. Devenim,
dar nu suntem dumnezei.”

De vreme ce ºi clericii sunt oameni,
este absolut natural ca ºi ei sã se lupte
în aceastã viaþã cu patimile, astfel nu este
deloc absurd ca ºi ei sã cadã în anumite
pãcate.  Chiar ºi marii sfinþi au avut
momente de cãdere, dar, având pocãinþã,
au strãlucit în continuare în Bisericã. Ne
amintim de întreita lepãdare a Sf. Petru,
slãbiciune pentru care a fost dojenit de
Mântuirorul ºi a plâns cu amar.

Niciuna dintre aceste slãbiciuni ale
sfinþilor nu i-a fãcut pe creºtini sã se
îndepãrteze de Hristos ºi de Biserica
Lui. Creºtinii înþelepþi nu au legat
niciodatã slãbiciunile omeneºti ale
reprezentanþilor Bisericii de instituþia
acesteia care este divino-umanã.

Fãrã îndoialã, un cleric ce predicã
zilnic Evanghelia turmei sale este dator
sã fie un exemplu strãlucit de virtute. În
caz contrar va provoca un rãu foarte
mare celor din preajmã, constituind un
exemplu negativ. În afarã de smintelile
provocate de clerici, sunt ºi anumite
cercuri rãu voitoare care îºi propun sã îi

PÃCATUL  JUDECÃRII
SFINÞIÞILOR  SLUJITORI  (II)

îndepãrteze pe oameni de Bisericã.
În ajutorul acestora care denigreazã

vin mijloacele de comunicare în masã
(tv, reviste etc) care lanseazã adevãrate
„bombardamente” împotriva unora dintre
clerici.

Fãrã îndoialã cã unii dintre ei nu se
aratã la înãlþimea chemãrii lor de a fi
slujitori ai Domnului. Asta nu înseamnã
cã pentru aceasta trebuie sã apelãm la
televiziune ºi la ziare ºi sã înceapã a-i
batjocori. Oare jurnaliºtii care fac aceasta
nu au ºi ei fapte reprobabile
asemãnãtoare cu acelea pentru care îi
acuzã pe clerici cu bucurie pentru
nenorocirea lor? Nu ar trebui ca aceste
lucruri sã-i facã sã se simtã ca unii ce
nu ar fi în nici un caz în mãsurã de a-i
judeca pe clerici?

Ce ar trebui sã facem atunci când
constatãm cãderea unui preot?

„De-þi va greºi fratele tãu, mergi,
mustrã-l numai între tine ºi el. ªi de te va
asculta, l-ai câºtigat pe fratele tãu. Iar
de nu te va asculta, ia cu tine încã unul
sau doi, pentru ca din gura a doi sau trei
martori sã se statorniceascã tot ce se
spune. ªi de nu-i va asculta pe ei, spune-l
Bisericii; iar dacã nici de Bisericã nu va
asculta, sã-þi fie þie ca un pãgân ºi vameº.”
(Mat 18, 15-17)

În ceea ce priveºte preotul, trebuie sã
vorbim cu mare atenþie, deoarece de cele
mai multe ori nu suntem îndreptãþiþi a
judeca motivele pentru care un preot
sãvârºeºte un anumit lucru ºi care nouã
ni se pare demn de blamat. Cel mai sigur
lucru ar fi sã-i cerem duhovnicului nostru
sã-l sfãtuiascã pe respectivul cleric.

Dacã clericul continuã sã pãcãtuiascã,
suntem datori sã facem cunoscut
superiorilor lui acest lucru. Din pãcate,
aceastã rânduialã nu este þinutã.
Dimpotrivã, mijloacele de informare în masã
se grãbesc sã înfãþiºeze pãcatul unui
anumit preot fãrã ca sã efectueze nici cea
mai micã cercetare sau sã aibã vreo dovadã.
Acest gen de acþiune nu are drept scop sã
ajute pe clericul care a greºit sã se
pocãiascã, ci numai de a ridica tirajul ziarului
sau audienþa canalului de televiziune,
aducând bani siguri în buzunarele patronilor.
Ceea ce este ºi mai grav este faptul cã
aceºtia încearcã sã terfeleascã imaginea
instituþiei Bisericii ºi sã zdruncine încrederea
oamenilor, a tinerilor în special, în
reprezentanþii acesteia.

Existã o categorie de oameni care nu
au o viaþã religioasã, care nu cunosc
frumuseþea învãþãturilor de credinþã ºi care
se declarã indiferenþi sau atei. Astfel de
oameni nu vor sã aibã de a face cu
Biserica, dar nu contenesc sã critice, sã
denigreze ºi sã ironizeze credinþa. Cea
mai mare armã a lor este calomnierea
clerului. Încearcã cu sarcasticã bucurie
sã descopere greºeli mai mari sau mai
mici ºi slãbiciuni ale preoþilor spre a le
face publice ºi a le defãima. Logica
acestor oameni este simplã: dacã
reuºesc sã defãimeze, sã terfeleascã
numele preoþilor care îi îndrumã în viaþa
duhovniceascã pe semenii lor, atunci
foarte uºor vor putea sã diminueze ºi
valoarea pocãinþei lor. Greºelile preoþilor
constituie pentru ei un alibi superficial de
a-ºi justifica distanþa faþã de Bisericã sau
totala aversiune faþã de ea. ªi aceasta o
fac ca sã-ºi acopere vocea propriei
conºtiinþe.

Dacã aceºti oameni nu doresc sã fie
aproape de Dumnezeu ºi de Bisericã,
nu-i obligã nimeni la aceasta. De altfel,
Însuºi Mântuitorul zice: „Dacã vrea cineva,
sã vinã dupã Mine” (Mat 16, 24). Acesta
este un act de voinþã. Dar a împiedica pe
alþii sã urmeze credinþa în Hristos ºi sã-þi
baþi joc condamnând credinþa creºtinã,
defãimând clerul ºi instituþia Bisericii,
acest lucru nu este numai necinstit, ci
este criminal.

Aceastã practicã este caracterizatã
de Hristos indirect ca un mare pãcat cum
ar fi nemilostivirea, ipocrizia sau
judecarea, dar ºi pãcat de neiertat „ce
nu va fi iertat nici în veacul acesta nici în
cel ce va sã fie” (Mat 12, 32).

Iudeii Îl criticau de multe ori pe Hristos
vãzându-L cã Îºi petrece timpul ºi stã la
masã cu vameºii ºi cu desfrânatele. Îl
defãimau fãcându-L „amãgitor” (Mat 27,
63), „om mâncãcios ºi bãutor de vin,
prieten al vameºilor ºi al pãcãtoºilor” (Mat
11, 19). Altã datã Îl judecau cã are „demon”
(In 8, 48). Sau cã îl are pe „Beelzebul ºi
cã prin domnul demonilor îi scoate pe
demoni” (Mc 3, 22).

Dupã cum ne spune Sf. Ioan Gurã de
Aur, Mântuitorul Hristos le zice iudeilor:
De multe ori M-aþi judecat pe nedrept
pentru lucrurile Mele neºtiind cã sunt Fiul
lui Dumnezeu, considerându-
Mã un om oarecare. Toate
aceste învinuiri pentru faptele
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Mele pe care le-aþi interpretat
greºit vi le voi ierta, dacã vã

pocãiþi. Pentru cã nu aþi ºtiut cine sunt
cu adevãrat ºi de ce fac toate acestea.
Voi însã M-aþi judecat ºi pentru binele
pe care-l fãceam oamenilor când îi
vindecam de boli sau îi eliberam de sub
stãpânirea celui rãu. Primelor învinuiri ale
voastre aº putea sã le gãsesc o
justificare deoarece nu aþi înþeles cã sunt
Dumnezeu; pe celelalte pe care le-aþi
judecat, adicã cele despre vindecãri,
cum aº putea sã vi le iert? Cum sã nu le
consider cã au fost zise din rãutate, din
prea-plinul rãutãþii, din invidie? Nu sunt
ele oare blasfemii clare ºi defãimãri ale
Sfântului Duh?

Toþi cei care
defãimeazã prin
diferite acuzaþii
nefondate pe cle-
rici, pe care nici
mãcar nu-i cunosc,
deoarece neagã
credinþa în Dumne-
zeu ºi în Biserica
Lui, sau pentru a-i
împiedica pe câþiva
dintre semenii lor sã
vinã lângã Dumne-
zeu, cad în pãcatul
de neiertat al
blasfemiei. Este de
neconceput ca ast-
fel de oameni sã se
apropie de Sfintele Taine, dacã nu se
pocãiesc cu adevãrat. Prin pocãinþã
adevãratã înþelegem nu doar o simplã
mãrturisire la vreun duhovnic ci,
dimpotrivã, credem cã au datoria sã îºi
cearã iertare mai întâi de la acel preot
pe care l-au calomniat. Sau chiar de la
toþi oamenii pe care i-au scandalizat prin
judecarea fãcutã slujitorilor Domnului.

De asemenea, nu avem voie sã
judecãm ºi sã vorbim de rãu pe
duhovnicul nostru. Sf. Ioan Scãrarul
spune în acest sens: „Nu eu trebuie sã
judec pe pãrintele meu duhovnic, ci el
trebuie sã mã judece pe mine”. ªi Sf.
Maxim Mãrturisitorul ne învaþã: „Nu
judeca cu nimic pe pãrintele tãu
duhovnic, nu rosti vorbe rele împotriva
lui, atunci când te cerceteazã sau când
te mustrã, nu primi sã auzi pe acela
care-l criticã ºi sã nu fii de acord cu acela
care îi adreseazã vorbe urâte, pentru ca
sã nu se mânie Domnul pe tine ºi sã te
ºteargã din cartea celor vii.”

Dacã este un om care trãieºte în
virtute, vede virtutea din fiecare; dacã nu,
îi vede pe toþi asemenea lui. În acest

sens ºi Mântuitorul spune: „Din prisosul
inimii grãieºte gura. Omul bun din
comoara lui cea bunã le scoate pe cele
mai bune; pe când omul rãu din
comoara lui cea rea le scoate pe cele
rele” (Mat 12, 34-35).

Tot Mântuitorul spune atunci când au
adus înaintea Sa o femeie ce cãzuse în
adulter ºi care dupã legea lor trebuia sã
fie omorâtã cu pietre: „Cel fãrã de
pãcat dintre voi sã arunce cel dintâi
cu piatra asupra ei” (In 8, 7). Astfel,
nimeni dintre noi nu are dreptul sã îºi
dea cu pãrerea ºi în special sã critice
pe semenul sãu, din moment ce Însuºi
Domnul este atât de tolerant cu noi, atât

de îngãduitor ºi atât de mãrinimos.
Sf. Isidor Pelusiotul spune: „Dacã vrei

sã aduci cu adevãrat darul cãtre
Dumnezeu, nu judeca ºi nu condamna
pe intermediarul tãu, adicã pe preot, ale
cãrui mâini, cu multã generozitate le-a
învrednicit ca sã fie în slujba Lui. Preotul,
chiar dacã s-a pângãrit datoritã unei vieþi
incorecte, va suporta consecinþele pentru
care se face vinovat, dar nu va înceta sã
fie îngerul Celui Atotputernic ºi
reprezentantul Lui atât timp cât slujeºte
Sfânta  Liturghie ºi cât se aflã în slujba
mântuirii multor oameni. De altfel nu
trebuie sã ne îndoim cã ºi prin
intermediul unor preoþi nevrednici
se dã harul cel sfânt ºi harismele
Sfântului Duh (...). Sã ºtie însã aceºtia
care judecã pe preoþi cã nu trebuie sã
analizeze cu gând rãu modul de viaþã al
clericilor, ci sã vadã cum se gãsesc ei
înºiºi faþã de poruncile lui Dumnezeu (...)
Cãci sunt mulþi preoþi demni de misiunea
lor ale cãror învãþãturi ar fi trebuit ºi voi
sã le urmaþi ca sã vã îndreptaþi viaþa. S-a
dovedit însã cã preferaþi rãutatea ºi nu
v-aþi îndreptat mintea cãtre preoþii cei

înduhovniciþi ci cãtre cei nevrednici, ºi
aceia se vor pedepsi pentru toate câte
le-au fãcut dar ºi voi veþi fi pedepsiþi cu
severitate deoarece aþi dispreþuit virtutea
ºi aþi preferat rãutatea”.

Tot Isidor Pelusiotul zice: „Acela care
se boteazã ºi ia parte la Sf. Taine ale
Bisericii nu este afectat din punct de
vedere duhovnicesc de harul Sfântului Duh
dacã preotul nu trãieºte cumsecade.
Acela, vã asigur, va avea parte de orice
binefacere de sus iar preotul va da
rãspuns înfricoºãtor pentru viaþa sa
personalã (...). În concluzie am vrut sã vã
arãt cã, chiar ºi în cazul în care toþi
preoþii ar fi pãcãtoºi, credincioºii care

au fost botezaþi ºi
care participã activ
la Tainele Bisericii
nu sunt  afectaþi de
acest lucru.”

Ca o concluzie la
cartea prezentatã,
amintim: „Atunci când
vorbim despre jude-
catã înþelegem patima
prin care condamnãm,
defãimãm, umilim pe
cineva, fie prin cuvin-
tele rostite, fie prin
acþiunile noastre, fie
chiar ºi numai prin
gândurile pe care le
avem. Este de la sine
înþeles cã a critica pe

cineva prin cuvinte sau prin diferite acþiuni
este mai de condamnat decât a judeca
pe cineva numai prin gând, pentru cã în
cel din urmã caz ne rezumãm numai la
noi înºine neimplicându-i ºi pe alþii. Acest
lucru nu înseamnã însã cã, dacã avem
gânduri rele despre viaþa ºi activitatea
aproapelui nostru ºi îl condamnãm numai
în strãfundul sufletului nostru, suntem
nevinovaþi. Prin urmare, dacã dorim ca
Dumnezeu sã nu ne condamne în Ziua
Judecãþii, sã nu cãdem în greºeli mari ºi
sã nu avem parte de multe întâmplãri
neplãcute în viaþa noastrã, sã ne ferim din
toate puterile noastre de a judeca atât pe
aproapele, cât mai ales pe slujitorii sfinþiþi.
Nimic nu ne îndepãrteazã mai mult de
Dumnezeu cât ne îndepãrteazã dispoziþia
sufleteascã egoistã, credinþa cã suntem
mai buni decât alþii care nu sunt vrednici
decât de jignire ºi de defãimare. Sã nu
fim aspri în judecãþile noastre, ca sã nu
fim judecaþi pentru pãcatele noastre de
cãtre Dumnezeu în acelaºi mod, adicã
cu asprime, în Ziua Judecãþii.”

Nimic nu ne îndepãrteazã
mai mult de Dumnezeu cât ne
îndepãrteazã dispoziþia sufle-
teascã egoistã, credinþa cã
suntem mai buni decât alþii
care nu sunt vrednici decât de
jignire ºi de defãimare.

Preot Constantin GENES
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în mod imperios sã fie fãcutã, pentru cã
de fapt, Biserica este comunitatea
liturgicã ºi sacramentalã ce este realizatã
de cãtre preotul hirotonit ºi ascultãtor
canonic de episcopul eparhiot în jurul
cãruia se adunã poporul creºtin în
conexiune cu dinamica socialã ºi
culturalã a comunitãþii.

1. Biserica,
comuniunea parohiilor

Dupã comunitatea creºtinã primarã
apostolicã care poate fi consideratã ca
prima episcopie ºi pânã astãzi, poporul
creºtin adunat pentru Liturghie ºi
împãrtãºirea cu Hristos este aºa cum
spune teologul Zizioulas, Biserica realã,
concretã, ºi nicidecum o noþiune
teoreticã, abstractã1. Urmatã de
comunitatea episcopalã, unde, aºa cum
afirma Y. Congar, putea sã rãmânã,
respectiv în cetate, în capitala unei
provincii sau în centrele mari ale lumii
greco-romane, totuºi Biserica s-a
deplasat spre localitãþile mici unde, dupã
misiunea horepiscopilor, s-a instituit
comunitatea parohialã în mod natural,
deoarece rãspunde „unei structuri
elementare ºi profunde a vieþii. Aceastã
structurã este gruparea naturalã a unui
numãr de familii independente, în
solidaritatea cotidianã a existenþei.
Parohia rãspunde grupãrii oamenilor
care sunt uniþi prin vecinãtate pentru a
asigura împreunã sarcinile elementare
ale ale vieþii umane: educaþia elementarã
a copiilor, ansamblul relaþiilor serviciilor
simple prin care este asigurat un grad
obiºnuit de dezvoltare pentru o viaþã ca
sã fie cu adevãrat umanã.”2

Astfel, parohia „rãmâne expresia
cea mai imediatã ºi cea mai vizibilã a
comunitãþii eclesiale, o modalitate
teritorialã importantã a localizãrii
Bisericii universale în Biserica localã
în mijlocul caselor fiilor ºi fiicelor lor”3.
Biserica fiind pentru creºtin modul de

a fi cu Hristos, cu Dumnezeu, dupã ce
s-a îmbrãcat în haina de luminã a
harului Duhului Sfânt, primind pecetea
Acestuia, spre cunoaºtere ºi iubire
teologicã, comuniunea în energiile
divine necreate din Sfânta Treime,
atunci locul teologic al acestei realitãþi
teandrice este Biserica în manifestarea
ei concretã, la nivel de comunitate
localã sub pãstorirea unui preot ce are
întreita misiune de a învãþã, sfinþi ºi
conduce poporul lui Dumnezeu
încredinþat prin hirotonia de cãtre
episcop pe calea Împãrãþiei mântuirii.

Parohia, organizatã administrativ la
nivel de localitate ruralã sau cartier
urban, este expresia deplinã a Bisericii
misionare, reprezintã etosul poporului
credincios care ascultã cuvintele lui
Dumnezeu ºi pe Cuvântul lui Dumnezeu
Însuºi, Logosul întrupat ce vorbeºte real
din Evanghelie prin gura preotului, în
bisericã sau în casele credincioºilor cu
ocazia diverselor Taine sau ierurgii.
Parohia este locul unde credincioºii
primesc harul Sfintelor Taine spre a fi
în comuniune cu Hristos, Dumnezeu-
Omul, Pãstorul cel Bun, adevãratul
Pãstor ºi Preot al comunitãþii care în
credinþa ei dreptmãritoare dã mãrturie
despre mântuirea ºi înveºnicirea spre
Împãrãþia cereascã.  La nivel de parohie
se manifestã ºi viaþa social-profesionalã
a enoriaºilor în ciclul sãptãmânal al zilelor
de muncã ce aduc creºtere materialã
binecuvântatã de Dumnezeu, care în
ziua de duminicã ºi sãrbãtoare sunt
prezenþi la Liturghie spre a aduce jertfa
ºi mulþumirea lor în rugãciune ºi prin
susþinerea materialã a Bisericii lor,
pentru toate darurile primite de la
Dumnezeu sau a-I cere ajutorul în
necazurile ºi încercãrile vieþii. Astfel,
credincioºii se apropie de Dumnezeu, Îl
cunosc ºi iubesc ºi se întãresc spiritual.

La nivel de parohie se cristalizeazã
ºi civilizaþia ºi modelul cultural al
comunitãþii, se realizeazã ºi armonia
comunitarã prin filantropia creºtinã.
De aceea, cum afirmã pãrintele Valer

Bel, „parohia este comunitatea de bazã
a Bisericii locale, punctul de plecare
ºi sosire a vieþii ºi misiunii creºtine,
locul unde se exercitã întreita slujire
a lui Hristos prin clerici ºi credincioºi.
Din punct de vedere al vieþii creºtine,
parohia este unitatea sau partea
componentã cea mai micã a Bisericii
locale, comunitatea bisericeascã în
care lucreazã harul lui Dumnezeu prin
slujitorii Sãi ºi în care trebuie sã se
integreze orice creºtin pentru a face
parte din Biserica lui Hristos. Parohia
nu este numai o simplã unitate
administrativã, o circumscripþie
bisericeascã sau o grupare de oameni.
Ea este o unitate spiritualã, liturgic-
sacramentalã, o comunitate de
mãrturie ºi slujire, ai cãrei membri sunt
uniþi prin mãrturisirea aceleiaºi
credinþe, primirea Tainelor ºi
participarea la cultul public ca sursã
a vieþii ºi spiritualitãþii religioase ºi
comunitar-sociale, fiind grupaþi în jurul
unui altar ºi al aceluiaºi slujitor.”4

Putem spune cã, de fapt, folosind
sintagma consacratã a teologului
Tillard, Biserica este „comuniunea de
comuniuni”5, Biserica este totalitatea
parohiilor ce compun o Bisericã localã
naþionalã ortodoxã unde este ascultatã
ºi împlinitã Evanghelia lui Hristos ca
poruncã a iubirii divine, unde prin
Botez, Mirungere ºi Euharistie omul
devine membru al acesteia, aceasta
fiind totodatã ºi mediul cultural ºi social
în care el trãieºte ºi îºi desfãºoarã
activitatea sa în creaþia ºi lumea lui
Dumnezeu care pentru creºtini este
Biserica, modul de a fi în timp ºi spaþiu
înainte de parusie ºi de Împãrãþia lui
Dumnezeu cea veºnicã ºi strãlucitã.
În acest sens, afirmaþiile teologice ºi
eclesiale tari ale Pãrintelui Dumitru
Stãniloae au un impact misionar
fundamental pentru cã Biserica,
instituþie teandricã ºi sacramentalã în
unitatea credinþei ºi
mãrturisirii adevãrului lui
Hristos dintre cler ºi

(urmare din p. 1)

Parohia, orizont al evanghelizãrii, mãrturiei creºtine,
apostolatului cultural ºi social. Statutul preotului
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credincioºi la nivel parohial,
eparhial sau naþional ºi în

comuniunea panortodoxã, este viaþa
dumnezeiascã extinsã din trupul lui
Hristos în credincioºii creºtini,6 adicã
infinitatea iubirii intratrinitare experiatã
la nivel uman ca dãruire totalã lui
Dumnezeu ºi încredere în lucrarea ºi
mila Lui întru adorare, tãcere misticã
ºi bucurie nespusã pentru aceastã
vedere ºi simþire sfântã.

(Va urma)
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Urcarea pe tron

De la Hristos, Fiul lui Dumnezeu -
Mântuitorul lumii, doar doi oameni au influenţat
atât de mult viaţa religiei creştine, Sf. Pavel prin
succesul său misionar şi Sf. Constantin cel Mare,
în urma convertirii sale. Există aşadar în rândul
istoricilor şi a teologilor o unanimitate în a aprecia
urcarea pe tron a Împăratului Constantin ca fiind
un eveniment care a schimbat lumea.1

Viitorul împărat creştin Gaius Flavius
Valerius Aurelius Constantinus s-a născut
în oraşul Naissus, aşezare militară aflată la circa

Convertirea împăratului Constantin cel Mare
(306-337 d. Hr.)

100 Km. sud faţă de frontiera danubiană de
atunci a Imperiului, într-o perioadă în care pentru
puţinii creştini2 (numărul lor apreciat ca fiind de
aproximativ 1,5 milioane, raportat la o populaţie
totală de 60 de milioane de oameni) ,,timpurile
s-au ridicat la luptă împotriva lui Dumnezeu şi
le-au prigonit Biserica.”3

Climatul politic era marcat de nesiguranţă,
cu patru împăraţi, doi în vest şi alţi doi în est, care
se luptau pentru putere, cu frecvente uzurpări
interne şi atacuri barbare la graniţă. Mai târziu
Constantius Chlorus, tatăl lui Constantin, militar
de profesie, urcă pe rând toate treptele ierarhice
(protectores, tribun, guvernator de provincie)

fiind promovat în 293 d. Hr. la rangul de Caesar.
Moare însă în timpul unei campanii din Britannia,
iar ca urmare a unei lovituri militare pusă la cale
de generalii săi fiul său este numit împărat.
Ascensiunea lui Constantin către puterea
exclusivă începe aşadar în mod neobişnuit
într-una din zonele periferice ale Imperiului,
anume Eboracum (York, Anglia).

Iniţial stăpân doar peste partea vestică a
Imperiului Roman (Britania, Franţa şi Spania),
Constantin a preluat întreaga putere printr-o serie
de războaie civile. Primul s-a încheiat cu obţinerea
Italiei şi a Africii de la cumnatul său, Maxenţiu în
urma celebrei victorii de la Pons Milvius (312
d.Hr.), luptă ce i-a adus o coroană, dar nu întreg
Imperiul.4 Acest lucru s-a împlinit în 324 d.Hr. prin
înfrângerea lui Licinius, în urma căreia a fondat şi
Constantinopolul, pe locul vechii cetăţi Bizantyum.

Pons Milvius

Odată proclamat împărat în Britania (306 d.
Hr.), Constantin invadează Italia în 312 d.Hr.,
după ce îşi stabilise anterior reşedinţa în oraşul
Trier, aflat astăzi pe teritoriul Germaniei. Rivalul
său Maxenţiu, ocupat cu împăratul vecin Liciniu,
stâpân al estului Imperiului, mută o parte din
trupele sale, aflate în puternica garnizoană din
Verona, ducându-le la Poalele Alpilor estici, în
nordul Italiei. În acest timp Constantin, în fruntea
unei adevărate forţe expediţionare, trece Alpii
Occidentali prin Susa, capturând apoi Torino şi
Milano şi în cele din urmă Verona, după o
rezistenţă eroică. Armatele sale ajung astfel în
faţa porţilor Romei. Podul Vulturului5
făcea posibilă trecerea Tibrului şi

Preot drd. Dănuţ NICHITA

Statuia Împãratului Constantin cel Mare,
simbol al oraºului York (Anglia)

(sculpturã realizatã în 1998)
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apoi intrarea în cetate, de aceea
obţinerea victoriei depindea de
controlul asupra acestuia. Distrus de

soldaţii lui Maxenţiu şi înlocuit tot de ei cu o
construcţie temporară formată din pontoane, se
va transforma într-un punct strategic slab. Trupele
lui Constantin, mai puţin numeroase, dar de o

mai mare mobilitate reuşesc să împingă oastea
lui Maxenţiu, care în retragere dezordonată cade
în râul din vecinătatea Romei. Astfel Constantin
iese victorios, intitulându-se Prim Augustus.

În amintirea acestei izbânzi din 28 octombrie
312, data încoronării lui Maxenţiu exact cu şase
ani în urmă, Împăratul Constantin a poruncit
construirea unui Arc al Triumfului situat la est de
Colosseum. Inscripţia de pe el, păstrată până
astăzi, prin care mărturiseşte că a câştigat lupta
,,instinctu divinitatis mentis magnitudine” (prin
inspiraţie divină şi măreţia minţii) reprezintă dovada
credinţei nou-dobândită  în urma acestei
răsunătoare victorii. De altfel acest măreţ edificiu
este considerat până astăzi un mister al antichităţii,6

neputându-se preciza cu exactitate motivul pentru
care împăratul Constantin a dispus încastrarea în
vârful celor patru coloane care încadrează golurile
celor trei arcade, a opt statui, toate provenind din
perioada împăratului Traian înfăţişându-i pe
strămoşii noştri daci. Singura ipoteză plauzibilă ar
fi reflectarea respectului de care s-au bucurat

inamicii daci în conştinţa romanilor, fiecare statuie
arătând un soldat dac în poziţie relaxată şi mândră
şi nu în cea a unui prizonier supus.

Convertirea Împăratului

Convertirea este concomitent
minune, graţie divină, dar şi cunoaştere
a unui fapt sau a mai multora, opuse altora,
despre care credeam că sunt adevărate.
Dintre trăsăturile definitorii ale ei cea mai
importantă este caracterul surprinzător al
acesteia. Adeseori, pentru o persoană
este necesar să treacă mult timp înainte
de a-L găsi pe Dumnezeu, însă un lucru

este sigur, anume că nu omul este
cel care-L descoperă pe
Dumnezeu, ci mai degrabă
Dumnezeu îl surprinde cu intenţia
Sa. Toate acestea pot fi identificate
în cuprinsul imnografiei închinate
zilei de 21 mai, şi dedicată Sf. Constantin şi
mamei sale Elena: ,,Chipul Crucii Tale
pe cer văzându-l şi ca Pavel chemarea
nu de la oameni luând, cel între
împăraţi Apostolul Tău, Doamne,
împărătească cetate în mâinile Tale o a
pus, pe care păzeşte-o totdeauna în
pace, Unule iubitorule de oameni.”
Schimbarea a fost bruscă, fără nici un

avertisment. Cei mai mulţi dintre noi suntem
familiarizaţi cu expunerea evenimentelor făcută
de către Eusebiu, episcop de Cezareea, care
susţine că toate le-a aflat de la însuşi împăratul, la
aproape un sfert de secol după acestea.

Conform celor relatate, Constantin aflat cu
oastea în faţa lui Maxenţiu şi realizând

inferioritatea numerică în care se afla, s-a rugat
Dumnezeului tatălui său, cerându-I ajutor: ,,şi
cum şedea împăratul înălţând astfel rugăciune
stăruitoare, i s-a arătat un semn cu totul fără de
seamăn de la Dumnezeu. Era cam pe la
ceasurile amiezii, când ziua începuse să scadă
şi Constantin a văzut cu ochii săi pe cer,
deasupra soarelui, semnul de biruinţă al crucii
făcut din lumină şi deasupra o inscripţie: «Întru
aceasta vei învinge», după care la vederea
unei asemenea privelişti şi el şi întreaga armată
au fost cuprinşi de frică. Constantin... era
descumpănit, neputând să-i priceapă tâlcul. Or,
tot cugetând la ea, iată că s-a lăsat noaptea,
fără să prindă de veste şi în timpul somnului i
S-a arătat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cu semnul
văzut de el pe cer şi i-a poruncit ca semnul ce
i s-a arătat să-l facă şi să-l folosească spre
ajutor, ori de câte ori va avea de luptat cu
duşmanii... Tulburat de această viziune şi
nemaisocotind cu cale să se închine altui
Dumnezeu, decât Celui care i se arătase, a
chemat la sine pe preoţii deţinători ai învăţăturii

Lui, întrebându-i ce fel de Dumnezeu era acela
şi care ar putea fi tâlcul arătării semnului văzut
de el. Ei i-au răspuns că acela era Dumnezeu
Fiul, Unul Născut al singurului Dumnezeu şi că
semnul era simbolul văzut al nemuririi, însemnul
triumfal al biruinţei, pe care El o avusese asupra

morţii, într-o vreme când sălăşluia în treacăt pe
pământ.”7

În privinţa veridicităţii celor afirmate de
Eusebiu s-au formulat de-a lungul timpului o serie
de critici care pun sub semnul întrebării
convertirea lui Constantin cel Mare: Henri
Grégoire şi Jacob Burckhardt, pentru
a enumera doar doi dintre cei mai
importanţi cercetători moderni,

Pons Milvius (Roma)

Arcul Triumfului

Inscripþia de pe Arcul Triumfului
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argumentează că
textele care vorbesc
despre convertirea lui

Constantin s-ar baza pe o legendă,
introdusă de un interpolator,
deoarece Eusebiu n-ar menţiona
despre eveniment în Istoria sa
Bisericească. Întâlnim însă o
referinţă scurtă, dar importantă în
lucrarea istorică a episcopului de
Cezareea (cartea a-IX-a, cap. 9)
precum că ,,împăratul a intrat în Roma cu cântări
de laudă închinate lui Dumnezeu, comandantul
suprem şi urzitorul biruinţei sale.” 8 De asemenea,
Panegiricul de la Trier (313 d. Hr), în care este
elogiată victoria lui Constantin din 312 d. Hr.
vorbeşte despre ,,divina praecepta” (poruncile
dumnezeieşti) date împăratului în taină şi care,
desigur, fac trimitere la Dumnezeul creştinilor.
Conform celor relatate în cuprinsul acestuia,
împăratul, după intrarea triumfală în Roma, n-ar
urmat drumul tradiţional spre Capitoliu în scopul
aducerii de jertfă de mulţumire.

Un alt critic, Amedeo Crivellucci, vorbeşte de
lipsa de autenticitate a textului
apologetic Viaţa lui Constantin,
în care imaginea împăratului este
una distorsionată, prezentată de
Eusebiu, ca a unui ,,imperatore
modello”, care nu are nimic de-a
face cu împăratul Imperiului Roman.
Unul din contraargumentele cele
mai solide este reprezentat de
descoperirea în Egipt a unui
papirus din secolul IV ce conţine
textul unei scrisori adresată ,,locuitorilor Palestinei,”
document istoric reluat ad litteram şi în Viaţa lui
Constantin (cartea a II-a, cap. 24-42). Documentul,
expus în prezent la British Museum este cunoscut
istoricilor sub numele de Papyrus Londiniensis
878,9 fiind supus analizelor atente ale unor apărători
ai operei episcopului Cezareei, precum Viktor
Schultze, Otto Seck sau Heinz Kraft. Nucleul
episodului convertirii a fost unul real şi nu trebuie
să ne îndoim de veridicitatea sa. Relevantă în acest
sens este comportarea sa faţă de creştinism după
anul 312 d.Hr.

Tron şi Altar
sau urmările

convertirii

Politica religioasă a împăratului,
ulterioară evenimentului de la Pons
Milvius, poate fi caracterizată ca fiind
una prudentă, fără ca acesta să-şi
pună crucea pe steagul său, în scopul
obţinerii loialităţii creştinilor. Cu toate
că în prima jumătate a sec. al IV-lea,

religiile lumii antice erau deja în descompunere,
doar câteva zeităţi păstrându-şi puterea de atracţie,
sentimentul religios, departe de a dispărea odată
cu vechile zeităţi, a crescut în intensitate ajungând
la un nivel uimitor, manifestat în diverse superstiţii,
prezente mai ales în clasele inferioare ale societăţii,
şi concepţii monoteiste de un rafinament nemaiîntâlnit
până la acel moment. Monoteismul s-a cristalizat în
jurul a două nuclee foarte solide.

Primul a fost divinizarea Soarelui, Sol
Invictus, o întâlnire a filozofiei schimbată în
teosofie, cu speculaţiile astrologice ale caldeilor,
misticismul gnosticilor pe jumătate creştini şi religia

Soarelui, foarte populară în partea răsăriteană
a Imperiului. Acest sincretism devine religie oficială
a statului, Sol Invictus fiind cârmuitorul ceresc al
romanilor. Constantin rămâne până la botezul
pe patul de moarte Pontifex - Maximus şi
conducător al preoţilor cultului de stat, continuând
să graveze chipul Zeului-Soare pe monedele
sale până în anul 322 d.Hr., chiar dacă după
bătălia de la Pons Milvius apare pentru prima
dată pe monedele constantiniene, monograma
simplă Chi-Ro, aria de circulaţie întinzându-se
odată cu autoritatea împăratului. Această păstrare
a legăturilor cu Sol Invictus, chiar dacă formală,
a făcut pe mulţi cercetători să pună la îndoială

convertirea lui10  sau cel puţin
sinceritatea acesteia. Toţi sunt însă
unanimi în a aprecia capacitatea
împăratului ca după un drum lung
să reuşească să reunească toate
concepţiile politeiste într-una
monoteistă şi să facă astfel ca
relaţia dintre altar şi tron să fie una
foarte apropiată.

Al doilea nucleu a fost
reprezentat de Biserică, pentru

care simpatia împăratului Constantin creşte
constant. Este greu de crezut că până la
momentul convertirii împăratul nu a avut nici un
fel de cunoştinţe legate de creştinism, altfel cum
ar fi putut elabora un text teologic atât de profund,
la Sinodul de la Arles din 314 d.Hr. Iată o parte
din cuprinsul acestuia –

,, Bunătate nemăsurată a lui Dumnezeu,
fără de care lumea ar fi continuat să
rătăcească în întuneric... Am realizat aceasta
din contemplarea celor înconjurătoare dar
şi din propria-mi experienţă. Au fost
nenumărate lucruri nedrepte ascunse în

inima mea şi mi s-a părut că
nu văd puterea cerească... Dar
Atotputernicul Dumnezeu,
Care veghează din înălţimi,
m-a învrednicit să primesc
ceea ce nu merit. Nenumărate
sunt binecuvântările revărsate
asupra mea.”11

Această înţelegere pentru
noua credinţă o moşteneşte şi de
la tatăl său Constantius, care a

fost reticent la persecutarea creştinilor în partea
de vest a Imperiului, ce-i aparţinea, spre
deosebire de riguroşii colegi ai săi. Iată cum îl
descrie Eusebiu de Cezareea pe Constanţiu:
,,…a fost singurul care a avut o înţelegere a
lucrurilor cu totul străină celorlalţi, punând pentru
sine temei de dragoste din partea lui Dumnezeu,
Cel mai presus de toate. În timp ce aceia
sugrumau şi sfâşiau Bisericile lui Dumnezeu...,
acesta şi-a păzit mâinile curate de pângărirea
cu astfel de nelegiuire… păstrându-şi sufletul
nepătat.”12 Orientarea sa este trădată apoi
oarecum şi de numele creştin, de Anastasia, pe
care-l dă uneia din fiicele sale.

După părerea lui Earle E.
Cairns, Constantin ar fi înţeles că
putea folosi Biserica drept nou
centru al unităţ i i imperiului,
deoarece în calitate de cap al religiei
de stat fusese totdeauna
răspunzător de menţinerea bunelor
relaţii dintre popor şi divinitate. În
mod normal, Constantin s-a văzut
într-un rol asemănător, ca împărat-

(continuare în p. 12)

 Follis roman (310-313 d.Hr.) din perioada

lui Constantin cel Mare- Trieste, Italia
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În demersul constant de a identifica ºi a face cunoscutã, prin paginile
revistei «Sarea pãmântului», cele mai semnificative fapte de eroism sãvârºite
de predecesorii noºtri de pe aceste minunate meleaguri ale Vãii Trotuºului,
am gãsit în valoroasa revistã de culturã ºi educaþie patrioticã, de cinstire a
eroilor neamului, «România eroicã», o impresionantã scrisoare redactatã în
tranºee de sublocotenentul Ilie Cristea, din Cãiuþi, judeþul Bacãu, cu o zi
înainte de a pãºi în eternitate. Meritul descoperirii acestei scrisori în
documentele de arhivã aparþine Doamnei prof. Cornelia Ghinea care a
publicat-o în revista menþionatã. Aºa cum subliniazã Domnia Sa, scrisoarea
a fost gãsitã de cãtre locotenentul Florus Stan, comandantul Companiei a
V-a din regimentul 30 Dorobanþi, în porthartul sublocotenentului Ilie Cristea,
mort în fruntea Plutonului 2 din Compania a V-a, în ziua de 21 septembrie
1941, în valea care desparte Bolsaia-Bostania de Bolsaia-Drilniþcaia.

1 septembrie 1941
În atac
Scumpa mea mamã,
Îþi scriu acum când în jurul meu

cad vitejii fii ai Muscelului în lupta
sfântã a Crucei contra Iadului
comunist. Obuzele se sparg, gloan-
þele ºuerã ºi totuºi nimic nu se
opreºte. Înainte! Cu Dumnezeu
pentru Victorie. Avioanele ruseºti ne
secerã de sus cu mitralierele,
brandurile ce curmã firul zilelor ºi
totuºi Odessa tot se apropie de noi
încet, încet – încã 15 km ºi gata.

Mamã Dragã, stau în groapã cu
Icoana Dumitale înainte, te vãd ca
prin vis ºi tot ceea ce odinioarã era
al meu, acum l-am uitat tot, cãci
numai ce-i prea frumos se uitã.

Mamã Dragã, ºtii cât de bun cu
toþii am fost. Acel ce vrea sã vadã
puterea lui Dumnezeu, sã vinã aicea
ºi Dumnezeu ne va ajuta sã învin-
gem, cãci dreptatea biruie minciuna,
dar câte jertfe!!! ªi câþi vor mai
cãdea!!! Mulþi… Mulþi de tot.

Gândul meu numai la Dumnezeu
este ºi acolo în Câmpulungul
Puternic, pentru mine, pentru viaþa
mea.

De voi muri, Mamã, dacã Dumne-
zeu va vrea ca ºi ultimul copil ce þi-a
rãmas sã-l ia la El… nu mã plânge…

Ultima scrisoare a eroului sublocotenent
Ilie Cristea

Ultima scrisoare de dragoste
Sus în Ceruri voi fi la Lenuþa… Sora
mea pe care am visat-o râzând, chiar
astãzi. E rãu… aºa mi-ai scris…
corpul meu va fi în mormânt aicea
în Ucraina, unde tot se mai aude
cuvânt Românesc.

N-ai sã mã poþi vedea ºi nici aduce
la Câmpulung.

Buna mea Mamã, fii mândrã cã
fiul tãu… a murit pe câmpul de
onoare în fruntea plutonului sãu,
pentru Legile lui Hristos ºi în
Dreptate. Sublocotenentul Ilie
Cristea, fiu de militar, nu putea muri
altfel.

Din lumea cea de veci… voi vedea
o ROMÂNIE fericitã, Mare, aºa cum
bunicii au visat-o… Te voi vedea pe
tine, Mamã, gârbovitã de durere, cu
ochii orbiþi de lacrimi, plângând doi
copii pierduþi în acelaºi an.

ªi de va fi prea greu a lacrimei
povadã, vino la noi, scumpa mea
Mamã, ºi sus în ceruri vom fi iarãºi
la o laltã… iubindu-ne!!!

Logodnicei mele, Lenuþei mele
dragi, spune-i, Mamã, cã voi veghea
de sus asupra fericirii ei, cã am murit
apãrând Þara ºi pe ea sã fie mândrã
de mine. Am meritat dragostea ei.
Sã se mãrite cu unul care o va face
fericitã. Eu am iubit-o prea mult.
Poate de aceea nu va fi a mea.

Spune-i lui Tãticu sã creascã pe
Nelu, cu grijã sã nu se stingã neamul
nostru. Numele de Cristea sã rãmânã
mai departe, sã-l facã pe el ofiþer,
ostaº al Crucei ºi Dreptãþii.

A muri pentru Þara ta este o cinste
de care nu toþi se bucurã, onoare de
care nu toþi sunt vrednici.

Fii mândrã, Mamã, Tatã ºi
Logodnicã. Fiþi mândri! Nu plânsul
rãscumpãrã moartea mea. EROII nu
se plâng, ci se preamãresc.

 Slt. Ilie Cristea, c-dtul Plutonului 3
din Campania 7

Adresa mamei
Maria Buduluca, str. Buzeul

Fundeni nr. 17 Câmpulung Muscel

Raport special
Nr. 014133

1941 luna octombrie
ziua 3

Regimentul 30 Dorobanþi cãtre
Divizia a 3-a Stat major.

Am onoarea a raporta cã în ziua de
21 septembrie 1941 a murit în fruntea
plutonului sãu subloco-tenentul
Ilie Cristea din compania a 5-a
din acest regiment.
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A consemnat,
General (r) Conf. Univ. Dr.

Vasile Jenicã APOSTOL

Sursa: România Eroicã, nr. 1 (36),
anul XII, 2009, serie nouã, pg. 43-44.

Acest brav ofiþer cade la
datorie în atacul dat pentru
respingerea inamicului

încercuit de pe pantele de la Vest ale
Dealului Drilnticaia.

Ca un elan excepþional ºi bãrbãþie
sublocotenentul Cristea, prin exemplul
personal, a antrenat plutonul sãu la atac
în aceastã luptã grea cu un inamic
ascuns în adãposturi întãrite.

Pentru aceastã faptã cu totul
excepþionalã propun ca sublocotenentul
Cristea Ilie sã fie decorat post mortem
cu Ordinul Mihai Viteazul cls. a III-a ,
pentru a servi ºi de exemplu celorlalþi
camarazi.

Anexez ºi o copie dupã o scrisoarea
adresatã mamei sale ºi care s-a gãsit
asupra sa dupã moarte.

Din aceastã scrisoare se poate
vedea înaltul sentiment patriotic de care
era animat acest brav ofiþer al acestui
regiment.

C-dtul Reg. 30 Dorobanþi
Col. G. Munteanu

Sublocotenentul Ilie Cristea

Nãscut la 16 noiembrie 1918 în satul
Cãiuþi, judeþul Bacãu, fiu al Mariei ºi al
lui Gheorghe. Absolvent al liceului
comercial, a fost însumat ca soldat cu
termen redus la regimentul 30 infanterie
Muscel. La 30 noiembrie 1939 a devenit
elev al ªcolii Ofiþerilor de rezervã de
Infanterie nr. 1 Ploieºti, fiind clasificat
al 108- lea din 630 de cursanþi.  Dupã
absolvire a fost repartizat la Comania a
3-a instrucþie, Reg. 30 Dorobanþi.

Începând cu 17 iulie 1941 se aflã pe
front, comandant de pluton în Batalionul
de instrucþie ºi marº, pânã la 21 august
1941, când este numit comandant de
pluton la compania 5.

Comandantul regimentului, colonelul
Munteanu, noteazã: „Era o fire hotãrâtã,

foarte energic ºi cu multã iniþiativã atât
în timp de pace cât ºi la rãzboi. A fost
un exemplu pentru camarazii sãi ºi
pentru unitate. Foarte inteligent, cu
memorie bunã, cu foarte multã putere
de muncã, fiind  animat de un puternic
sentiment patriotic. Culturã generalã
frumoasã, simþul datoriei foarte
dezvoltat, modest, demn, moral. A
comandat plutonul în foarte bune
condiþii cu prestanþã ºi demnitate.

În Rãzboiul contra Rusiei Sovietice
a luat parte la luptele de la Vest
Kobacenko, unde s-a distins în mod
deosebit la atacul din ziua 12. 09. 1941
prin destoinicie, curaj ºi avântul cu care
a atacat puternicele rezistenþe imanice,
precum ºi în luptele de la dealul
Botanaia ºi Dilniþcaia.

În luptele de pe dealul Dilniþcaia
(21.09.1941) a cãzut rãnit mortal în
timpul când îºi antrena plutonul la atac
în urma unui baraj rulant. În acest atac
s-a distins în mod cu totul excepþional.
Prin exemplu personal de vitejie ºi spirit
de sacrificiu a antrenat plutonul sãu la
acest asalt asupra reduitului inamic
prevãzut cu adãposturi puternic întãrite
ºi pentru aceastã faptã a fost propus
pentru decorare cu Ordinul Mihai
Viteazul cls. a III-a.“

A fost considerat de comandantul
sãu, pe bunã dreptate, Un Erou al
Neamului.

Deºi generalul Il ie ªteflea,
comandantul Diviziei 3, apreciazã cã
meritã cu prisosinþã aceastã decoraþie,
a fost rãsplãtit cu Ordinul Coroana
României cu spade în grad de comandor
cu panglicã de Virtute Militarã, în baza
Înaltului Decret 2417 din 17.08.1942,
Brevet 6803.

Moartea, de-o va avea omul în minte, nemurire este; iar
neavând-o în minte, moarte îi este. Dar nu de moarte trebuie sã
ne temem, ci de pierderea sufletului, care este necunoºtinþa de
Dumnezeu. Aceasta este primejdioasã sufletului (Sf. Antonie cel
Mare, Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 27).

Dacã cineva, pãcãtuind în chip vãdit ºi nepocãindu-se, n-a pãtimit
nimic pânã la moarte, socoteºte cã judecata lui va fi fãrã milã acolo
(Marcu Ascetul, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 298).

prezentat pe o scenã sau pe un ecran.
Directorul clubului sau al cinematografului
rãspunde înaintea Judecãþii lui Dumnezeu
de tot ce îngãduie a se prezenta drept
model mulþimii sub acoperiºul peste care
Dumnezeu l-a aºezat stãpân. La fel
rãspunde directorul oricãrei instituþii
publice: restaurant, cãmin cultural, ºcoalã,
hotel etc.

Ziare de toate culorile ºi cãrþi diferite
îmbie privirile trecãtorilor de toate vârstele.
Ieºite pe poarta tipografiei nu mai pot fi
schimbate. Întocmai cum rãmâne sufletul
trecut prin viaþã dupã ce a pãºit pragul
morþii, fãrã sã se mai poatã schimba, aºa
este fiecare publicaþie de care rãspunde
cel care dã «Bun de tipar». El îºi semneazã
propria stare de dupã moarte. Paginile
pornografice ori cele care batjocoresc
Evanghelia lui Hristos, pe care le citesc
tinerii înfierbântaþi de viermele apocaliptic,
publicaþii ce se vând repede ºi îmbogãþesc
editurile, sunt tot atâtea pagini în dosarele
penale ale responsabililor enumeraþi care
stau teancuri gata sã-i rãstoarne în
gheena uitãrii.

Dar cea mai mare rãspundere o poartã
parohul comunitãþii pentru tot ceea ce se
desfãºoarã între hotarele parohiei, în
fiecare instituþie publicã ce-ºi are sediul
în raza sferei lui de activitate. Preotul
trebuie sã apere cu dârzenie drepturile lui
Dumnezeu într-o lume în care diavolul se
încãpãþâneazã sã apere „drepturile omului“
la... pãcat.  De aceea, preotul nu trebuie
sã tacã, ci sã strige, dupã cuvântul
prorocului:  „De voi zice celui rãu: Vei muri!
ºi tu nu-l vei înºtiinþa, nici nu-i vei grãi,
pentru a abate pe cel rãu de la calea lui
cea rea, ca sã trãiascã, cel rãu va pieri în
nelegiuirea sa ºi Eu voi cere sângele lui
din mâna ta“ (Iez. 3, 18).

Toate asociaþiile susþinute de Bisericã
sunt datoare sã-L apere pe Hristos cu preþ
de sânge. Aceste glasuri reprezintã de fapt
duhul viu al Bisericii care-i asigurã vitalitatea.
Ele trebuie sã zguduie conºtiinþele cã
Hristos este rãstignit a doua oarã de mulþi
oameni ai conducerii societãþii, din cei
enumeraþi, ºi nu numai. Salvarea societãþii
stã ºi  în mâna oamenilor de la conducere.
ªi tot ei vor deschide primii una din cele
douã porþi: a raiului sau a iadului.

(urmare din p. 2)
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protector al creştinilor.13 Descoperă apoi în noua
religie o nouă şi fascinantă modalitate de
înţelegere a lumii, iar în creştini un nou model de
cetăţeni ai Romei antice, uniţi prin credinţă care
trece dincolo de supunerea faţă de stat, dar nu o
înlătură. Creştinismul depăşea de asemenea
orice tip de identitate. Era aproape imposibil să fii
concomitent roman şi vizigot sau să te identifici cu
totul ca fiind roman şi african. Însă cel botezat în
numele lui Hristos putea fi grec sau latin, sclav
sau om liber, evreu sau păgân. Creştinismul s-a
născut ca religie proclamând o împărăţie nu de
natură politică, putând fi adoptată de un imperiu
care-şi înghiţise chiar şi locul de origine, Roma.

Creştinii erau de fapt oarecum toleraţi în toate
părţile Imperiului Roman, cu excepţia estului,
aparţinând lui Maximian Daia. Moartea groaznică
a acestuia şi urcarea pe tron a lui Liciniu schimbă
însă mersul lucrurilor. Constantin se întâlneşte la
Mediolanum cu Liciniu în 313 d.Hr. pentru a
sărbători mariajul acestuia cu Constantia, sora
sa, şi pentru a emite un document Imperial care
să le aducă libertate deplină creştinilor. Edictul
hotărăşte ca ,,Oricare dintre aceia care doresc
să respecte religia creştină pot face acest lucru
în mod liber şi deschis, fără a fi prigoniţi. Noi am
recunoscut, de asemeni, şi altor religii respectare
deschisă şi liberă a cultului lor, de dragul păcii a
vremurilor noastre, pentru că fiecare poate avea
posibilitatea să se închine aşa cum îi place.”

S-au pus capăt persecuţiilor creştinilor în
teritoriile sale, impunând nu numai toleranţă, ci şi
restituirea bunurilor creştinilor. Până atunci ei
constituiau o minoritate în Imperiu şi aparţineau
mai cu seamă populaţiei modeste de la oraşe.
Aristocraţia senatorială era în marea ei majoritate
păgână, în afară poate de Africa si Egipt. În aceste
condiţii şansele creştinilor de a avea un împărat
dintre ei erau mici 14 şi, fără un împărat creştin,
convertirea populaţiei ar fi fost încă multă vreme
amânată. Scuteşte Biserica de dări, drept de care
nu se bucurau templele pâgâne, şi-i înapoiază
tot ceea ce îi fusese confiscat, acordându-i şi
dreptul de a primi donaţii. Totodată, el acordă,
ca ajutor episcopilor, sume importante din tezaurul
statului, pentru ridicarea de biserici şi întreţinerea
clerului. Acordă Bisericii dreptul de eliberare a
sclavilor iar episcopilor pe cel de a  judeca pe
cei ce nu doresc să fie judecaţi după legile statului.
 Legat tot de legislaţia vremii, sfântul împărat a
încercat să umanizeze dreptul penal, înlăturând
din legile penale dispoziţii şi pedepse contrare
spiritului creştin: răstignirea, zdrobirea picioarelor,
stigmatizarea (arderea cu fierul roşu). S-a
îmbunătăţit tratamentul din închisori. S-au adus
restricţii luptelor de gladiatori şi s-au trimis

condamnaţii la ocne, în loc de lupte. S-a modificat,
în spirit creştin, legislaţia referitoare la căsătorie,
la părinţii fără copii, s-a îngreunat divorţul, s-au
pedepsit adulterul si siluirea, sau violul, s-a
interzis abandonarea copiilor şi vinderea lor, prin
ajutoare date părinţilor săraci. S-au luat măsuri
de protecţie şi ajutor pentru săraci, orfani, văduve
şi bolnavi ş.a. Simbolul crucii devenind realitate,
iar prezenţa sa tot mai vizibilă, numărul creştinilor
din Imperiu ajunge în 350 d. Hr. la aproximativ
34 milioane, ceea ce reprezenta aproximativ
jumătate din populaţia totală a Imperiului.15

Nu era însă de ajuns doar răsunetul numelui
de creştin. În 324 d.Hr., Liciniu îi oferă un prilej
nimerit lui Constantin pentru a scăpa de el ca şi
co-imperator în a doua jumătate a Imperiului.
Conducătorul răsăritului acuză pe creştinii de
aici de spionaj în favoarea vestului, persecutându-i,
cu toate că totul era ilegal, în dezacord cu Edictul
de la Mediolanum, ceea ce face pe Constantin
să-şi pună în mişcare armatele înaintând spre
est. Cei doi s-au confruntat în două rânduri.
Pentru prima dată lângă Adrianopol, locul unei
victorii purtate anterior de Liciniu împotriva fostului
împărat din răsărit, Maximian Daia şi în final, două
luni mai târziu, pe 18 septembrie, la Chrysopolis,
unde Liciniu a suferit o înfrângere clară, în urma
căreia a fost nevoit să se predea, după care a
fost trimis în exil. Constantin devenise stăpân
absolut al Imperiului Roman.

Un alt capitol important a fost realizarea unităţii
de credinţă a creştinilor. Luptele dogmatice între
diferitele facţiuni creştine, multe privitoare la natura
Întrupării Mântuitorului Hristos erau dăunătoare.
Cea mai veche mărturisire de credinţă creştină era
centrată pe faptul că Iisus este în acelaşi timp
Dumnezeu adevărat şi om adevărat, paradox
pentru care creştinii au luptat încă de la începuturile

istoriei lor. Sf. Ignatie al Antiohiei, mort în arena
romană în 110 d. Hr., a expus această învăţătură în
armonie perfectă cu Sf. Scriptură: ,,Un singur doctor
este, trupesc şi duhovnicesc, născut şi nenăscut,
Dumnezeu în trup, în moarte viaţă adevărată, din
Maria şi din Dumnezeu, mai întâi pătimitor şi apoi
nepătimitor, Iisus Hristos, Domnul nostru.”16 Din
păcate însă existau voci care susţineau altceva.
Începând chiar din secolul al II-lea, ebioniţii sugerau
în scrierile lor că Hristos este în substanţa Sa
omenesc şi dumnezeiesc, doar în sensul în care a
fost ales să fie Mesia doar pentru evrei. O altă
sectă, cea a dochetiştilor, vorbea  despre o
impuritate constitutivă materiei, iar Iisus era numit
,,spirit cu faţa umană.”17 Consensul teologic este
realizat în urma Sinodului de la Niceea, unde
adunarea episcopilor vine cu o formulă rezumativă
parţială, întregită apoi în 381 d. Hr. şi prezentă
astăzi ca text normativ în Biserică. Dar caracterul
public al opţiunii sale este subliniat şi printr-o serie
de vestigii, răspândite în întreg Imperiul Roman.
Iată două dintre cele mai importante:

Mozaicul de la Hinton St.
Mary, Anglia (cca. 300 d.Hr.)

Pe un mozaic aflat pe o podea18, găsit în urma
săpăturilor în localitatea Hinton St. Mary din ţinutul
Dorset, Anglia, întâlnim imaginea lui Iisus. Mozaicul
acoperea două camere fiind colorat în  rosu, galben
şi crem, iar în ceea ce priveşte stilul, datat în perioada
Împăratului Constantin cel Mare. Un cerc central
înconjoară un bust-portret al unui om identificat cu
Hristos, îmbrăcat într-un pallium19, având în spate
hrisma şi flancat de două rodii simbol al morţii şi învierii
şi nu de alfa şi omega cum se obişnuia, având drept
fundal principal hrisma. Medalionul este apoi însoţit
de scene de vânătoare, iar în cele patru colţuri ale
întregului ansamblu se află imaginea
stilizată a celor patru anotimpuri.

Convertirea împăratului Constantin cel Mare
(306-337 d. Hr.)(urmare din p. 9)

Mozaicul de la Hinton St. Mary (cca. 300 d.Hr.)
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 Descoperirea arheologică din
Anglia dovedeşte cât de important a
fost evenimentul convertirii Sf.

Constantin, odată cu acesta împăratul devenind
un adevărat mărturisitor al credinţei creştine până
în cele mai îndepărtate colţuri ale Imperiului, în
cazul nostru, Britania. În prezent, mozaicul se află
la British Museum, iar pentru importanţa sa a fost
enumerat ca ,,vestigiu al umanităţii” în lucrarea
enciclopedică Istoria lumii în 100 de obiecte,
aparţinând lui Neil Mc Gregor 20, directorul
prestigiosului muzeu londonez.

Biserica Sf. Ioan din Lateran

Face parte dintr-un grandios complex,
construit pe proprietatea unei vechi familii nobiliare,
cea a consulului Sextius Laterano),21  ansamblu
ce mai cuprinde baptisteriul San Giovanni in
Fonte şi Palatul Lateran. A fost supranumită
,,Domus Faustae”, deoarece clădirea a funcţionat,
până la transformarea sa în basilică, drept palat al
soţiei împăratului. În jurul anului 312 d. Hr. a fost
cedată papei Miltiades (310-314 d. Hr.), devenind
apoi centrul vieţii religioase din Roma şi reşedinţă
papală. De asemenea, Baptisteriul îi este atribuit
tot împăratului şi avea o importanţă misionară
deosebită dat fiind faptul că privilegiul de a boteza
pe cei care doreau să îmbrăţişeze creştinismul îi
revenea exclusiv catedralei episcopale. Palatul

Lateran a cunoscut perioada sa de glorie începând
cu ctitorul său, Constantin cel Mare şi terminând
cu plecarea Papilor de la Roma în aşa numita
Captivitate de la Avignon între 1309-1378 d. Hr.
Două incendii distructive, în 1307 d. Hr. şi 1361 d.
Hr., au adus un prejudiciu ireparabil şi, cu toate
sumele mari trimise de la Avignon pentru refacere,
niciodată Palatul nu a atins din nou splendoarea
de odinioară. Papa Sixt al V-lea, mai preocupat

de planificare urbană raţionalizată decât
conservarea de antichităţi, a distrus ceea ce a
rămas din palatul antic al Lateranului în 1586 şi a
ridicat în locul său edificiul prezent, mult mai mic.

În loc de concluzii

În viziunea istoricului Peter Leithar22, Sf.
Constantin întruneşte toate condiţiile unei convertiri
ce va face din împărat unul din cei mai de seamă
misionari pe care i-a avut Biserica în existenţa ei
de veacuri. Cu o existenţă dramatică plină uneori
de tragism, descrisă legendar, cu viziunea crucii
anterioară cuceririi Romei, cu participarea la
Sinodul de la Niceea, cu botezul târziu şi apoi
înmormântarea în Biserica Sf. Apostoli ca ,,al
13- lea dintre aceştia,” Constantin a fost primul
împărat creştin al Imperiului Roman, primul care a
sprijinit Biserica, întâiul care a convocat un Sinod
al Bisericii şi fondator al unui Imperiu, cel Bizantin,
care a dăinuit de la un mileniu la altul.

Sfârşitul persecuţiilor şi începutul unui
adevărat patronaj creştin asupra statului roman,
prin convertirea lui Constantin, conduce la
naşterea unor noi forme de viaţă religioasă şi
comunitară. Bineînţeles că tensiunile existente în
creştinism înainte de Constantin continuă să-şi
facă simţită prezenţa de data aceasta însă într-un
alt context, marcat de marginalizare culturală şi
divizare. În timp ce creştinii sec. II şi III au luptat

pentru obţinerea legitimităţii sociale în imperiu,
acum, după 312 d. Hr., se vor strădui pentru
delimitarea cu mare precizie a culturii proprii de
cea păgână. Încorporarea unor elemente ale
literaturii clasice şi filozofie în elaborarea unui
sistem teologic şi a exegezei a fost considerată
de mulţi ca o criză a identităţii culturale. Prin
urmare, tranziţia conceptuală de la o Biserică a
martirilor spre Biserica Triumfătoare cere

reevaluarea unor categorii istorice şi sociale,
privite din cu totul altă perspectivă.
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În 29 august, în fiecare an, ne amintim
cã o monstruoasã înlãnþuire de pãcate a
ucis pe cel mai mare om, pe profetul care
a fãcut legãtura dintre Noul ºi Vechiul
Testament. În Israel, Dumnezeu a instituit
profetismul ca sã zguduie conºtiinþele
adormite. Fãrã profetism, poporul ales de
Dumnezeu ar fi pierit în tenebrele idolatre
ale istoriei. Profetul era un erou al generaþiei
sale, un adevãrat purtãtor al cuvântului lui
Dumnezeu care, investit cu autoritate
dumnezeiascã, avea misiunea ºi puterea
sã lupte împotriva inerþiei ºi sã întoarcã
direcþia de mers a oamenilor dinspre pãcat
spre voia lui Dumnezeu.  Fãrã duh profetic,
lumea este ca o corabie fãrã cârmã purtatã
de vânturi pe valuri, este ca un cãlãtor care
nu ºtie unde merge. Dar oamenii fireºti se
simt deranjaþi de aceastã slujire, pentru
cã nu-i lasã în liniºtea mincinoasã a
pãcatelor lor.

Sfântul Ioan nu suporta perversiunea
în care trãia Irod Antipa, fiul lui Irod ce
Mare. Acesta se cãsãtorise cu fiica lui
Areta, un împãrat arab. Irod ºi-a alungat
soþia sa legitimã, apoi ºi-a luat femeie pe
Irodiada femeia lui Filip, fratele sãu. Ioan
Botezãtorul s-a împotrivit acestei
nelegiuiri ºi l-a mustrat în faþã pe Irod. El
era incomod ºi pentru Irod ºi pentru
Irodiada, de aceea a ajuns la închisoare.
Desfrâul ca orice pãcat nu este singuratic.
Patima desfrâului se încuibeazã în minte,
îl chinuie pe cel prins, îi soarbe viaþa ºi-l
duce la delir. Deseori desfrânaþii urãsc de
moarte pe cei care se pun în calea plãcerii
lor. Irodiada vedea în Ioan o asemenea
piedicã ce trebuia neapãrat îndepãrtatã,
de aceea aºtepta moment potrivit pentru
ucidere.

Desfrâul ºi ura urlã chinuite ºi
neputincioase pânã soseºte momentul
potrivit. Dacã nu soseºte „prilejul cel bun”
nu pot face nimic. Irod a fãcut ospãþ. Chiar
ºi aici oamenii vin cu mintea întreagã ºi
nu fac chiar tot ceea ce le dicteazã
instinctele. Gâtlejul ºi pântecele mesenilor
s-au veselit de vinul aromat turnat cu beºug
în cupele regale. Festinul pantagruelic
trebuie nuanþat cât mai mult. Mai trebuie
o bucurie, bucuria ochilor. Salomeea cea
cu trupul mlãdios ºi graþios trebuie sã vinã
sã veseleascã mesenii lui Irod. Miºcãrile
ei pot sã aprindã fantezii inedite în mintea
oaspeþilor ºi astfel divertismentul plãcerilor
celor chemaþi la ospãþ sã fie cât mai bogat.
Invitaþii trebuie sã se rupã de platitudine ºi

O PETRECERE, UN DANS, UN JURÃMÂNT
ªI O CRIMÃ

blazare, petrecerea trebuie sã fie picantã
în aºa fel încât participanþii sã poatã evada
mãcar pentru câteva momente din
cotidian. Iar dacã asta nu se întâmplã în
timpul distracþiilor, când sã se mai întâm-
ple? Frumuseþea trebuie sã uimeascã
privirile. Mintea trebuie împãienjenitã de
ambiguitatea frumosului. Din culisele
nevãzute diavolul strecoarã în minþile
bolnave: „Ce-i frumos ºi lui Dumnezeu Îi
place”.

Aparent, gândirea oamenilor este
normalã, este potrivitã cu firea lucrurilor:
„Dansul – o artã iubitã ºi practicatã din
strãfundurile nedefinite ale istoriei... Ce
fel de distracþie fãrã dans? Cum sã
exteriorizezi sentimentele omeneºti ºi
bucuria de a trãi într-o manierã elegantã,
fãrã dans? Cum sã exprimi miracolul ºi
graþia feminitãþii – fibra care dã viaþã
petrecerilor, fãrã dans? Ce este mai
uman ºi mai firesc decât dansul?” Dar
deznodãmântul nu se pliazã nicidecum
pe aceastã înþelegere. Iar înþeleptul
adaugã compãtimitor: „Multe cãi par
omului bune, dar la capãtul lor încep
cãile morþii” (Pilde 16, 25).

Irod priveºte... ºi mesenii privesc...
Dansatoarea a fãcut totul pentru ca
dansul ei sã fie admirabil ºi cuceritor.
Dar în minþile lor vin nu numai gânduri
de admiraþie ºi apreciere. „Oamenii
fireºti nu admirã, iar dacã admirã cu
patimã ºi voluptate admirã” (Sfântul Ioan
Gurã de Aur). Salomeea se miºcã
impecabil ºi are ºanse sã intre în atenþia
demnitarilor regali. Chiar ºi Irod devine
cu totul cucerit. Gândurile care
invadeazã mintea îi anuleazã orice
verticalitate, mãsurã ºi bãrbãþie. Nici nu-i
trece prin cap cã într-o asemenea
împrejurare o legiune de draci ºi o femeie
desfrânatã vor sã-l omoare pe Ioan.

Dar fãrã voia lui Irod cum sã se
întâmple o asemenea mostruozitate?
Regele trebuie prins într-o capcanã pentru
a dispune aceasta. Diavolul lucreazã cu
atenþie, el ºtie cã ceea ce nu poate face
prin desfrâu, beþie ºi dezmãþ nu mai poate
face pe altã cale. Euforizat, Irod nu mai
ºtie ce spune, el jurã dansatoarei pânã
la jumãtate din împãrãþia sa. Printr-un
jurãmânt stupid ºi prostesc, idiot ºi tâmp,
Irod se prinde definitiv în degringolada din
care nu mai are ieºire. Salomeea nu ºtie

ce sã cearã, dar la îndemnul mamei sale
ea cere de la Irod capul Sfântului Ioan.
De multe ori pentru o clipã de nebunie
oamenii îºi îngroapã tot viitorul în lacrimi.
Patimile sunt oarbe. O vreme Irod a oscilat
între admiraþia faþã de Sfântul Ioan ºi
desfrâul sãu. Pe Ioan îl socotea „bãrbat
drept ºi sfânt” ºi „multe fãcea ascul-
tându-l”, dar nu avea puterea sã se rupã
de pãcatele sale. Un timp a putut merge
aºa, dar pânã la urmã a trebuit sã decidã.
Nu putea sã încapã în viaþa sa doi
duºmani care se urãsc de moarte: duhul
profetic ºi frivolitatea de la curtea sa.
Duhul profetic nu suportã pãcatul ºi
pãcatul nu suportã duhul profetic. În
urma acestei crunte neînþelegeri una din
pãrþi trebuie sã fie ucisã.

În mintea înfierbântatã de vin ºi gânduri
de desfrânare nu mai încape nici un gând
de prudenþã, moderaþie ºi prevedere. De
aceea Sfântul Apostol Pavel spune: „Sã
umblãm cuviincios ca ziua; nu în ospeþe
ºi în beþii, nu în desfrânãri ºi în fapte de
ruºine, nu în ceartã ºi în pizmã” (Rom
13, 13-14). Iar Sfântul Ioan Gurã de Aur,
comentând acest episod de la palatul lui
Irod, spune: „Dansatoarele de azi nu cer
pe tipsie capul, ci sufletele comesenilor.
Când îi faci sclavi, când le înfierbântã
sufletul cu amoruri nelegiuite, când îi
înconjurã cu femei desfrânate, nu le taie
capetele, ci le junghie sufletele, fãcând
din ei adulteri, stricaþi ºi desfrânaþi. Sã
nu-mi spui mie cã nu þi se vatãmã sufletul
cu nimic dacã bei vin, dacã te îmbeþi,
dacã te uiþi la o femeie care danseazã ºi
cântã cântece de ruºine! Sã nu-mi spui
cã, biruit de plãcere, nu cazi în
desfrânare!... Chiar dacã nu-i de faþã fata
Irodiadei, dar este de faþã diavolul, care
a dansat atunci prin ea; ºi diavolul
dãnþuieºte acum prin desfrânatele
acestea ºi pleacã ducând cu el roabe
sufletele tuturor oaspeþilor”1. Dansul
Salomeei  a mai adãugat o verigã la acest
lanþ al uciderii. Chiar era necesarã, fãrã
ea lucrurile chiar nu puteau ajunge la
capãt. Prin rafinamentul, distincþia ºi
fineþea dansului a lucrat duhul perfid care
în cele din urmã s-a arãtat ºi ucigaº.

 Acelaºi Sfânt Pãrinte spune în altã
parte: „Vederea unor astfel de dansuri îl
împinge adeseori pe cel ce vrea sã stea
cuminte, fãrã sã vrea, sã imite
schimonoseala aceasta, mai
ales când ºi diavolul e de faþã;
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ºi e de faþã ºi te invitã cu
cântecele cele desfrânate, cu
cuvintele cele de ruºine, cu

alaiul acela drãcesc. Tu, însã, în ziua
aceea a botezului, când ai fost
învrednicit de Sfintele Taine, te-ai lepãdat
de toatã aceastã slujire ºi te-ai unit cu
Hristos ca sã-I slujeºti Lui. Adu-þi aminte
de cuvintele pe care le-ai spus atunci ºi
de legãmântul fãcut ºi fugi! Fugi ca sã
nu-þi încalci jurãmântul”2.

Cu un desfrâu, o petrecere, un dans
ºi un jurãmânt diavolul a înjghebat toate
evenimentele ºi le-a direcþionat într-un
punct precis: izgonirea duhului profetic
dintre oameni prin omorârea Sfântului
Ioan. Desigur, nu Ioan a fost pedepsit în
ultimã instanþã, ci aceia care au pregãtit
uciderea lui. Nu Dumnezeu pierde când
este alungat, lumea rãmâne pustie, iar
pedeapsa celor pãcãtoºi ia chipul
pãcatului lor. Dumnezeu a vrut ca osânda
ucigaºilor sã înceapã chiar de pe pãmânt
pentru ca cei care împiedicã lucrarea
duhului profetic sã se trezeascã. Peste
ceata nelegiuiþilor a cãzut pedeapsa lui
Dumnezeu. Împãratul Areta, voind sã-ºi
rãzbune cinstea fiicei sale, a pornit rãzboi
împotriva lui Irod ºi l-a biruit. Irod a fost
trimis în exil, mai întâi în Galia apoi în
Spania unde împreunã cu Irodiada ºi-au
dus viaþa în sãrãcie ºi umilinþe pânã când
s-a deschis pãmântul ºi i-a înghiþit.
Salomeea a murit de o moarte ºi mai
înfricoºãtoare. Vieþuind în Spania, în
cetatea Lerida, unde fusese exilatã
împreunã cu Irod ºi Irodiada, Salomeea
a voit sã treacã într-o zi râul Sikaris, ce
era îngheþat. Gheaþa s-a spart, iar
Salomeia s-a afundat în apã pânã la
grumaz. Sloiurile de gheaþã îi
strãpungeau grumazul în vreme ce ea se
lupta sã iasã din apã, zbãtând din picioare
precum jucase odinioarã în timpul
ucigaºului ospãþ. Un sloi de gheaþã i-a
tãiat capul. Apa i-a dus capul la vale, iar
capul i-a fost dus Irodiadei pe tipsie,
precum îi fusese adus odinioarã capul lui
Ioan Botezãtorul3.

Prof. Vasilicã NICA

1 Sfântul Ioan Gurã de Aur, Omilii la Matei,
XLVIII, V;
2  Idem, Cuvânt de laudã la Sfântul
Mucenic Iulian , Predici la sãrbãtori
împãrãteºti, p. 407;
3 Sfântul Nicolae Velimirovici, Proloagele
de la Ohrida,  vol. II, pp. 292– 293.

S-ar putea pune o întrebare retorică încă
de la început: „Oare mai există elemente şi aspecte
pozitive şi frumoase în viaţa noastră, în prezent?“
Cu siguranţă chiar şi un pesimist va putea
răspunde cu toată convingerea: „Da!“

Pornind pe această pistă a pozitivismului,
vom încerca să evidenţiem latura frumoasă a vieţii
şi a societăţii contemporane, în speranţa că noi toţi
vom aprecia tot ce este bun, admirabil, util,
constructiv şi interesant pentru a evolua şi
sufleteşte, nu doar material.

Deşi unii oameni sunt vizibil îndepărtaţi din
ce în ce mai mult de Dumnezeu, de semeni chiar,
de natură, de cultură, de artă, mulţi dintre ei ar
avea puterea să recunoască faptul că nu sunt cu
adevărat mulţumiţi, nici fericiţi de viaţa lor. De ce?
Fiindcă au ajuns la concluzia că bucuriile mari vin
din lucruri mărunte, din cuvinte puţine dar delicate
şi spuse din blândeţea sufletului, din gesturi mici
dar profunde şi sensibile, din bucuria pe care
le-o pot dărui altora.

Cu toată admiraţia noastră, am descoperit
că mai există omenie în adevăratul sens al
cuvântului, credinţă (care-i orientează pe oameni
către atitudini elegante, frumoase, exemplare
chiar),  educaţie bine realizată (pe de o parte) şi
bine fructificată (pe de altă parte), răbdare, optimism,
onestitate, onoare, adică verticalitate morală.

Pentru cei care nu se încadrează încă în
această categorie de oameni poate că sfaturile
nu pot fi date oricând şi de către oricine, însă
deşi căile pozitive ale prezentului au devenit tot
mai înguste, tot îi vor putea cuprinde şi orienta
aşa cum se cuvine.

Astăzi societatea noastră românească
poate să-i remarce pe cei mai buni creştini în
adevăratul sens al cuvântului prin câteva condiţii
care sunt îndeplinite.

Familia este cea care formează şi creşte
adevăratele valori ce sunt apoi educate şi instruite
în cadrul instituţiilor de învăţământ de diferite
niveluri. O problemă o poate constitui noua
tendinţă (culmea! legislativă, susţinută de nişte
morali doar cu numele) de a minimaliza rolul
familiei normale, clasice, tradiţionale în evoluţia
neamului nostru românesc.

Dacă vom căuta exemple pozitive, vom
descoperi cu bucurie şi cu toată admiraţia că doar
din familiile tradiţionale ca stil de conduită, educaţie
şi relaţii armonioase reuşesc să se evidenţieze
copii deosebiţi, educaţi, morali, decenţi, cu

Aspecte pozitive
contemporane…

aspiraţii nobile, în folosul umanităţii. Aceşti
tineri demonstrează cumpătare, răbdare în a se
instrui sau în a se culturaliza, respect pentru bunuri
şi pentru muncă, dorinţa de a evolua prin efort
intelectual sau fizic propriu, iar educaţia şi trăirea
lor religioasă sunt considerate pilde frumoase.

Exemplele morale pe care le pot avea copiii
mai mici, mai mari ori tinerii din prezent încă din
familie sunt nestemate de care este bine să se
bucure şi să profite cât mai mult, mai frumos şi mai
constructiv. Cu toate că materialismul societăţii
contemporane este unul din factorii perturbatori şi
care diluează calităţile morale ale oamenilor, sunt
totuşi printre cei care izbândesc să se înalţe prin
valoare, calităţi înnăscute şi dobândite. Pe unii ca
aceştia trebuie să-i evidenţiem, să-i încurajăm şi
să-i susţinem cât şi cum putem ca să-şi promoveze
valorile, astfel vor deveni din ajutaţi ajutători, făcând
ceva util, frumos, interesant, valoros, exemplar.

Noi toţi, societatea, mass-media (care
parcă are intenţia să evidenţieze doar aspectele
negative), trebuie să ne trezim la realitatea care
ne face bine, ne ajută să evoluăm, să facem paşi
în favoarea noastră. În acest sens am avea de
câştigat prin stimularea şi susţinerea tinerilor care
sunt tentaţi să stea pasivi, inerţi, indiferenţi, astfel
încât să facă toţi ceva util, onorabil, frumos,
valoros, de care să fie mândri într-un viitor mai
mult sau mai puţin îndepărtat.

După cum se ştie, deşi mulţi nu vor să mai
recunoască – fiind tributari unor ideologii ale
prezentului politic – întotdeauna credinţa a
reprezentat un mijloc evident al educaţiei omului,
la orice vârstă. Mai ales că oricare dintre noi are
capacitatea nativă de a crede şi de a se consola
cu o activitate spirituală, prin intermediul căreia
sunt activate principiile morale, acestea fiind
definitorii pentru comportamentul uman. Acesta
din urmă este cel de la care pornesc relaţiile între
semeni în diferite circumstanţe şi pe baza cărora
se pot descoperi faptele ce duc la aprecierea
individului la un moment dat. Aşadar toate se leagă,
iar scopul este clar şi definitoriu: devenirea omului
ca OM adevărat, ca valoare intelectuală şi
spirituală sau morală. Modul în care se comportă
oamenii este determinat de  mai mulţi factori:
educaţie, voinţă, mediu de evoluţie sau de
desfăşurare, nevoia de comunicare şi de afirmare.
Nu mereu trebuie asociată cu
mândria această tendinţă de afirmare
a omului cu o anumită valoare; de

Preot Cristian MAZILU
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foarte multe ori este chiar utilă, ea
constituind o sursă datorită căreia alţii
pot progresa, pot lua un exemplu bun.

Trăirea morală demonstrează că omul, deşi
este o fiinţă pluridimensională (prin intelect,
sentimente, putere sau delicateţe, tendinţa spre
comuniune etc.) trăieşte realitatea şi raportându-se
la divinitate. Acest aspect dovedeşte o educaţie
integrală sau complexă, o cultură vastă, datorită
căreia sunt atinse şi fructificate valorile  superioare,
stabile şi coerente, trecute prin filtrul raţiunii sau al
conştiinţei. Prin educaţie, cu toate laturile implicite,
chiar şi astăzi se pune accent pe rezolvarea tuturor
problemelor omului, în general, legate de raporturile
lui cu semenii pentru a fi cu toţii integraţi normal, bine
în societatea care de regulă este destul de dură.

Credinţa  noastră este un factor forte,
determinant în stabilitatea psiho-emoţională, ţinând
cont de ideea dovedită conform căreia prin credinţă,
prin receptarea şi prin admirarea valorile religioase
se aprofundează natura conştiinţei. Există un aşa-
numit triunghi al valorilor, pe care unii se străduiesc
să-l destrame, dar care este cât se poate de valabil:
credinţă, educaţie, cultură . Cea din urmă
ajunge să poată fi ţel atins doar prin conţinutul şi
dinamismul ei, care se conturează şi prin
răspunsurile la problemele societăţii contemporane.
Se ştie că orice cultură  creştină vizează educaţia
sufletului (Dumitru Popescu, Teologie şi cultură),
dar nu doar atât, ci o orientează către desăvârşire,
deoarece credinţa coboară în sfera realităţilor
practice, iar cultura intră în dialog cu ea.

În acest sens se pot evidenţia oameni culţi
dar şi credincioşi concomitent, care constituie
pentru noi, toţi, bune exemple. Asta se datorează
faptului că educaţia creştină de care dau aceştia
dovadă impune o viaţă morală conform
preceptelor sale şi astfel omul se înnobilează prin
toate valorile intelectuale, culturale şi spirituale
pe care le dobândeşte şi pe care le dovedeşte,
iar viaţa sa constituie o mulţumire faţă de ceea ce
l-a orientat: credinţa curată şi desăvârşită îmbinată
cu voinţa şi calităţile intelectuale sau/şi fizice.

Poate aceste generalităţi sunt doar o simplă
aluzie la valorile autentice ale societăţii de azi,
însă vom putea descoperi, dacă vrem şi dacă
avem răbdare şi demnitate, oameni, fapte şi
idei ce merită toată admiraţia şi susţinerea tuturor.
Aceste elemente ne bucură sufletul, ne întăresc
iubirea curată faţă de neam, faţă de credinţa
ortodoxă şi faţă de semeni, dar ne stimulează şi
să fim ambiţioşi pentru a evidenţia concret
personalitatea umană a fiecăruia dintre noi.

Ca un îndemn ce merită menţionat, am
putea susţine că încă mai e loc de bine, frumos şi
plăcut pe toate planurile societăţii contemporane,
datorită cărora să ne bucurăm că existăm ca să
admirăm şi să ne păstrăm argumentat optimismul
în această lume atât de agresivă, dar pe care o
putem domoli prin puterea exemplului şi prin
rugăciune în duh şi în adevăr.

 Ora de religie, realizatã prin
coparticiparea profesorului ºi a elevilor,
sub ocrotirea Sfintei Treimi, are o
dimensiune iniþiaticã, veºnicã.

Ea poate fi privitã ca o introducere
la creºtinism, ca un curs de istoria
religiilor dar ºi ca un curs de apolo-
geticã. Aceastã întâlnire între elev ºi
profesor îºi atinge finalitatea atunci când
elevii devin interesaþi ºi practicanþi,
atunci când ei conºtientizeazã aparte-
nenþa lor la Trupul mistic al lui Hristos
care este Biserica.

În ora de religie se constituie o comu-
nitate creºtinã care poate fi convertitã;
elevii provin din diferite medii familiale,
iar 50 de minute pot deschide veºnicia
Împãrãþiei lui Hristos. Trei trepte princi-
pale pot urca pe scara Raiului, pe
parcursul unui an ºcolar: iniþierea în
tainele credinþei ºi mãrturisirea ei în
lumina lui Hristos ºi a Evangheliei Sale;
nãdejdea, trãirea credinþei; desãvârºirea
comuniunii dragostei sau practicarea
credinþei prin apropierea faþã de semen.

Iniþierea ca primã treaptã favo-
rizeazã mãrturisirea credinþei, trãirea ei
prin cult ºi  practicarea acesteia prin
faptele noastre ºi prin morala personalã
ºi socialã.

Pentru început, elevii sunt iniþiaþi în
comunitatea de credinþã, mai apoi în
comunitatea de trãire. Un profesor bun
– prin catehizare – induce elevilor un
anumit stil de viaþã.

O primã responsabilitate a misiunii
profesorilor de religie este aceea de a
iniþia în credinþã, de a face ucenici ai lui
Hristos prin vestirea Evangheliei lui
Hristos. Sfinþii Apostoli, primii mãrtu-
risitori ai lui Hristos, i-au învãþãt pe cei
ce au crezut în Hristos cele mai
importante adevãruri de credinþã,
îngrijindu-se de sporirea creºtinilor în
cunoaºterea ºi aprofundarea celor
învãþate. Ne punem întrebarea: noi,
creºtini ai secolului XXI, trebuie sã fim
îndemnaþi sã sporim în cunoaºterea
învãþãturilor evanghelice? Considerãm
cã da, cu atât mai mult cu cât unii
credincioºi, chiar cu studii superioare,
cunosc mult mai puþin domeniul credinþei
decât alte domenii de cunoaºtere.

ORA DE RELIGIE – LITURGHIE
MISIONARÃ

Întruparea credinþei presupune
trãirea ei, acceptând cã Dumnezeu este
Creatorul Cerului ºi al Pãmântului,
Rãscumpãrãtorul ºi Împãciuitorul lumii
cãzute, Sfinþitorul care transformã
creaþia ºi viaþa noastrã a tuturor.

A doua treaptã o reprezintã trãirea
credinþei prin participarea la cult, prin
fidelitatea faþã de sine ºi faþã de
Bisericã. Profesorul de religie îºi va
învãþa elevii cã „fiecare credincios îºi
exprimã credinþa sub o formã de adorare
a lui Dumnezeu, de mulþumire ºi bucurie”
(Ion Bria). Sfânta Liturghie creeazã
mediul pentru exprimarea bucuriei, a
nãdejdii ºi a credinþei unei comunitãþi.

În cadrul cultului public, dupã
rostirea Crezului urmeazã celebrarea
credinþei (imnul Pe Tine Te lãudãm).
În cadrul orei de religie, profesorul ºi
elevii  mãrturisesc credinþa, dar
manifestã ºi o formã de celebrare, de
adorare: fiecare orã de religie începe
ºi se încheie cu o rugãciune.

Pe a treia treaptã profesorul îndrumã
elevul spre manifestarea credinþei în
viaþa personalã ºi socialã. Ora de religie
îndeamnã la angajare, la vieþuirea în,
pentru, ºi prin Hristos. Preotul, la Sfânta
Liturghie, îi îndeamnã ºi îi trimite pe
credincioºi la misiune ºi la slujire: cu
pace sã ieºim …, iar credincioºii rãspund
întru numele Domnului; de aici reiese
rolul credinþei în raport cu semenii.

Ora de religie devine o orã care îi
face pe elevi sã fie responsabili faþã de
viaþa ºi faptele lor, faþã de aproapele,
dupã cuvintele Mântuitorului: voi sunteþi
lumina lumii…, aºa sã lumineze
lumina voastrã înaintea oamenilor,
încât ei sã vadã faptele voastre cele
bune ºi sã-L slãveascã pe Tatãl vostru
Cel din ceruri (Mt 5, 14-16).

Ora de religie se deruleazã ca un
dialog, cuvintele folosite în acest dialog
sunt inspirate de cuvintele revelate ale
Sfintei Scripturi, de Cuvântul care ni se
descoperã în Noul Testament ºi care ne
dã putere. Mântuitorul, în rugãciunea
dinaintea Patimilor Sale, spune: Nu

Prof. Oana CHITICARU

(continuare în p. 18)
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Constantin Rãdulescu-Motru în
Cursul sãu de psihologie
numeºte psihologia ca „ºtiinþa

despre viaþa sufleteascã care urmãreºte
sã descrie în mod complet ºi exact
diferite forme ale vieþii sufleteºti”. În ce
priveºte viaþa sufleteascã, trebuie sã
facem un pas mai departe faþã de
psihologi ºi sã admitem cã sufletul
omului poate fi stãpânit de alte duhuri
fãrã un suport material reprezentat de
trup. Mai mult, duhurile îºi pot exercita
acþiunea ºi asupra animalelor (porcii din
þinutul Gherghesenilor), iar obiectele
materiale neînsufleþite pot reînvia duhuri1
de mult dispãrute, dar numai în prezenþa
ºi cu acordul omului.

Într-o carte scrisã de Alin Pop,
numitã „Istoria prin întâmplãri picante”, am
gãsit o povestire reprezentativã pentru
genul de povestiri care poate provoca oricui
un dispreþ total faþã de acest subiect al
duhurilor: „Asiro-babilonienii considerau
cã bolile sunt pricinuite de cãtre un spirit
rãu, care punea stãpânire pe om. Exista
un demon al durerii de cap sau de dinþi,
dupã cum exista ºi altul al febrei.
Tratamentul se putea face în douã feluri.
În primul caz, se considera cã demonul,
ca duºman al omului, are gusturi diferite
de acesta. Aºa cã bolnavul primea
preparate dulci ºi frumos mirositoare care,
cu siguranþã, nu plãceau demonului, iar
acesta se vedea nevoit sã plece. Dacã
nu pleca, se presupunea cã demonul are
aceleaºi gusturi cu omul ºi atunci acesta
primea substanþe amare sau greþoase,
urinã sau excremente de animale sau de
om, pentru a-l scârbi pe musafirul nepoftit.
ªi oricât ar pãrea de ciudat, existau ºi
cazuri de vindecare”.2 Vedem cã cei din
vechime aveau o mai mare deschidere
pentru aceastã lume a duhurilor despre
care se credea cã acþioneazã permanent
ºi omul nu poate face nimic fãrã aceasta.
În spatele fiecãrei acþiuni stã un duh, iar
oamenii înþelegeau cã fapte sau
comportãri identice pot fi determinate de
duhuri diferite ºi numai cunoaºterea
acestor duhuri le putea da o imagine
corectã asupra lumii.

În Noul Testament, am descoperit cu
o imensã surprindere povestiri mai
cutremurãtoare decât cea prezentatã. Un
exemplu este episodul întâlnirii
Mântuitorului cu demonizatul din þinutul
Gherghesenilor (Luca 8, 26-28): „ªi ieºind
pe uscat, L-a întâmpinat un bãrbat din
cetate, care avea demon ºi care de multã
vreme nu mai punea hainã pe el ºi în casã
nu mai locuia, ci prin morminte. ªi vãzând
pe Iisus, strigând, a cãzut înaintea Lui ºi
cu glas mare a zis: Ce ai cu mine, Iisuse,

Psihologia
duhurilor

Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt?
Rogu-Te, nu mã chinui”. Cuvintele pe care
le spune omul din Evanghelie nu pot fi
înþelese decât dacã acceptãm cã sunt
rostite de o altã entitate ºi anume de
spiritul care pusese stãpânire pe sufletul
omului. „ªi l-a întrebat Iisus, zicând:
Care-þi este numele?” La prima vedere
s-ar crede cã Domnul doreºte sã afle
numele celui care l-a întâmpinat, dar
rãspunsul: „Legiune” nu se potriveºte
logicii noastre obiºnuite pe care cuvintele
Evangheliei o ignorã ºi dã urmãtoarea
explicaþie: „Cãci demoni mulþi intraserã în
el” (Luca 8, 30). Sã ne gândim cã toate
spusele demonilor se aud din gura omului
a cãrui personalitate este de neidentificat.
Duhurile care-l stãpânesc sunt persoane
al cãror „profil psihologic” ar trebui sã-l
putem cunoaºte. De multe ori duhurile se
descoperã numai prin acþiune, fãrã a le
percepe ca persoane, de multe ori nu
putem identifica acþiunea sau prezenþa
unui duh ºi tindem a crede cã acþiunea
aparþine exclusiv omului.

În rândurile care urmeazã nu vom
încerca sã definim ce sunt duhurile ºi nu
vom face o ierarhizare a acestora.
Important este sã le scoatem la ivealã
sau, cu alte cuvinte, sã-i facem pe
oameni conºtienþi de existenþa lor. Am
început sã scriu aceste cuvinte plecând
de la întâmplarea petrecutã în familia unei
prietene, apropiatã de vârsta pensionãrii.
Dupã o cãsnicie eºuatã ºi mulþi ani de
singurãtate, a primit în casã un coleg de
serviciu cu mult mai tânãr, trãind ca soþ
ºi soþie dar fãrã cununie. Armonia din casa
lor ºi faptul cã în societate pozeazã ca o
familie fericitã m-au fãcut sã le propun
aducerea în mijlocul lor a Duhului Sfânt
prin invocarea binecuvântãrii lui Dumne-
zeu. Acum ei slujesc duhul desfrânãrii
dându-i jertfã zilnic fapte care dupã
cununie vor sluji Duhului Sfânt, fapte
comune de altfel oricãror oameni care
trãiesc sub acelaºi acoperiº, ca
procurarea pâinii sau întreþinerea
apartamentului. Prietena mea era de
acord, dar nu mã aºteptam la reacþia
violentã a tânãrului. Nu a mâncat câteva
zile, a început sã ridice glasul, ajungând
la certuri aproape permanente. Atunci
mi-am dat seama cã duhul care-i
stãpâneºte nu este unul tocmai paºnic.
Acest duh nu ºi-a fãcut simþitã prezenþa

decât atunci când s-a vãzut ameninþat, în
pericol de a fi înlocuit cu Duhul Sfânt. În
casa acestor oameni mai locuieºte o
persoanã, un duh, extrem de periculos
pentru sufletele celor doi, adus iniþial de o
poftã trupeascã necontrolatã, iar acum
este întreþinut de simpla comoditate ºi frica
de un nou început.

Psihologia modernã ignorã existenþa
ºi implicit caracterul de persoanã unor
astfel de duhuri, iar teologia occidentalã
merge pânã acolo încât dã libertate totalã
credincioºilor în a considera duhurile
persoane sau nu: „Dacã cineva crede cã
Satana (care este duh n.n.) este o
persoanã, nu trebuie obligat sã-ºi
schimbe punctul de vedere: putem doar
sã-i spunem cã acest fel de a vorbi nu
este înþeles de mulþi dintre contemporanii
noºtri. Dacã un altul nu acordã un statut
personal Necuratului, nimeni nu are dreptul
ca, pentru aceasta, sã-l excludã din
comunitatea de credinþã care se revendicã
de la Hristos”, scrie teologul catolic Henri
Bourgeois.3 Neputinþa actualã de a vedea
duhurile ca persoane, face imposibilã
exorcizarea în cazul duhurilor rele ºi
susþinerea duhurilor bune prin fapte care
identificã unirea sau comuniunea omului
cu acestea. Parafrazându-l pe Baudelaire
care susþinea cã „cel mai iscusit vicleºug
al Diavolului, este sã ne convingã cã nu
existã”4 putem spune cã „cel mai iscusit
vicleºug al timpurilor moderne este sã ne
convingã cã nu existã nici duhuri rele, nici
duhuri bune”. Însuºi Adevãrul este, de
necrezut pentru foarte mulþi, o Persoanã.
Întrebarea lui Pilat adresatã lui Iisus în
pretoriu: „Ce este adevãrul?”, nu primeºte
nici un rãspuns, pentru cã Pilat trebuia
sã întrebe: „Cine este adevãrul?”. Dacã
întrebarea era pusã corect, rãspunsul nu
era altul decât cel primit ºi de apostolul
Toma: „Eu sunt Calea, Adevãrul ºi Viaþa!”
(Ioan 14, 6)

Preot Cãtãlin ILIE

1 Dumnezeu nu permitea iudeilor sã
ia nici pradã de rãzboi. Obiceiurile ºi
spiritul unei credinþe se transmit pânã ºi
prin obiecte cf. Ieromonah Savatie
Baºtovoi, Fuga spre câmpul cu ciori, Ed.
Cathisma, 2012, pag. 24-25.

2 Istoria prin întâmplãri picante, Ed.
Corint, 2005, pag 12

3 Georges Minois,Diavolul, traducere
ºi note: Adrian Ene, Ed. Corint, Bucureºti,
2003, p. 113

4 Giovanni Papini, Diavolul, traducere
de Ionuþ Rãdulescu, Ed. Paralela 45,
2009, p. 12
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numai pentru ei Mã rog, ci ºi pentru
cei ce prin cuvântul lor vor crede în
Mine  (In 17, 20).

La ora de religie, elevul trebuie sã
treacã prin chinurile facerii; Botezul
care trebuie întrupat fiinþial poate fi
actualizat acum prin credinþã, profeso-
rul având responsabilitatea sã-ºi poarte
biserica ºcolarã în rugãciune.

De multe ori ne plângem cã la
disciplina Religie nu avem suficiente
mijloace didactice, cã nu avem suficient
material bibliografic adecvat particu-
laritãþilor de vârstã ale elevilor. Totuºi
aceste neajunsuri pot fi înlãturate, în
primul rând prin folosirea la ora de
religie a Sfintei Scripturi, în mod
sistematic. Indiferent  de tema abor-
datã, putem în câteva minute citi ºi
comenta, în lumina Sfinþilor Pãrinþi, un
anumit pasaj din Vechiul sau Noul
Testament, învãþându-i pe elevi
învãþãtura creºtinã ºi sã-ºi asume
identitatea ei.

Profesorul este preot în clasã, iar
catedra este altarul sãu de jertfã.
Hristos lucreazã prin prezenþa profe-
sorului, îl face Apostol ºi astfel elevul
la rândul sãu devine un mic apostol în
familie ºi societate. Aºa cum Hristos
aºazã la catedrã profesorul, ºi pro-
fesorul are responsabilitatea sã aºeze
pe elev în societate ºi sã-l conºtientizeze
de calitatea sa de cetãþean al cerului
devenit prin Botez.

Orice Sfântã Liturghie este ºi o orã
de religie, o lecþie de iniþiere creºtinã,
iar orice orã de religie trebuie sã
îndemne elevii spre participarea la
Sfânta Liturghie. Mereu trebuie sã
cãutãm ºi sã cerem de la Dumnezeu
„înþelepciune ºi meºteºug în stare sã ne
ajute sã gãsim multe ieºiri acolo unde
nu-i ieºire” (Ion Bria) ºi sã îndreptãm
sufletele elevilor încredinþaþi nouã.
Fericit este profesorul care îºi învaþã
elevii sã înþeleagã ºi sã se bucure de
Dumnezeul Cel viu, Care a dãruit omului
restaurarea, cu scopul de a gusta starea
de Rai pregãtitã nouã din veºnicie.

(urmare din p. 16)

ORA DE RELIGIE
– LITURGHIE
MISIONARÃ Un ºoricel privi din crãpãtura sa

din perete ºi îi vãzu pe þãran ºi pe
nevasta acestuia deschizând un
pachet.

– Ce mâncare sã fi adus oare?
se intreba ºoricelul... Cu groazã îºi
dãdu repede seama cã era o
capcanã.

ªoricelul se strecurã cu mare
grijã în curtea animalelor ºi dãdu
alarma:

– E o capcanã în casã, e o cap-
canã în casã!

Gãina cotcodãci ºi se înfoaie,
ridicã apoi capul ºi îi spuse:

– Domnule ªoarece, vãd bine cã
acest lucru te afecteazã, dar pentru
mine el nu are nici o relevanþã. Nu
pot permite ca acest lucru sã mã
afecteze.

ªoricelul se întoarse atunci
înspre porc ºi îi spuse:

– E o capcanã în casã, e o cap-
canã în casã!

Porcului îi fu milã de el, dar
rãspunse:

– Îmi pare foarte, foarte rãu,
Domnule ªoarece, dar tot ce pot sã
fac este sã mã rog. Te asigur cã te
vei gãsi în rugãciunile mele.

ªoricelul merse atunci la vacã
ºi îi spuse:

– E o capcanã în casã, e o cap-
canã în casã!

Vaca îi spuse:
–  Vai! Domnule ªoarece, îmi

pare foarte rãu pentru tine, dar chiar
nu este o urgenþã pentru mine.

ªi aºa se întoarse ºoricelul în
casã, cu capul plecat ºi cât se poate
de amãrât, pentru a înfrunta de unul
singur capcana pusã de þãran.

În chiar noaptea aceea în casã
se auzi un zgomot... Cum ar fi
zgomotul produs de o capcanã în
care s-a prins un ºoricel.

Nevasta þãranului se repezi sã
vadã ce s-a prins. Pe întuneric, ea
nu îºi dãdu seama cã în capcanã îºi
prinsese coada un ºarpe veninos.

ªarpele o muºcã pe nevasta
þãranului. Þãranul o duse cât putu
de repede la spital, ºi când o aduse
acasã, ea mai avea încã febrã.

POVESTEA ªORICELULUI
 Oricine stie cã cel mai bun

tratament împotriva febrei este supa
proaspãtã de pui, aºa cã þãranul luã
un cuþit ºi se duse în curtea
pãsãrilor, ca sã facã rost de princi-
palul ingredient pentru supã.

Dar nevasta lui nu se însãnãtoºi,
asa cã prietenele ºi vecinele ei
venirã sã o îngrijeascã ºi stãteau cu
ea mai toatã ziua.  Pentru a le da de
mâncare, þãranul fu nevoit sã taie
porcul.

Nevasta þãranului nu se mai
însãnãtoºi ºi muri la scurt timp. La
înmormântare veni multã lume, iar
þãranul trebui sã taie ºi vaca pentru
a-i hrãni pe toþi.

ªoricelul se uita prin crãpãtura
lui din perete, cuprins de tristeþe.

Ar putea fi aceastã povestioarã
un semnal, un remediu sau o lecþie
împotriva a ceea ce, din pãcate ºi
din ce în ce mai mult, devine
astãzi un mod de viaþã, de gândire,
de atitudine: nepãsarea, nereac-
þionarea la problemele altuia,
indiferenþa, egoismul, izolarea,
individualismul…  Din nefericire,
societatea care se „construieºte“
de ceva vreme tinde ºi promo-
veazã un astfel de comportament
în relaþiile dintre oameni.

Aºa cã data viitoare când auzi
cã cineva, cunoscut sau necu-
noscut, se confruntã cu o prob-
lemã, un pericol potenþial sau
iminent sau cu un necaz, ºi tu ai
impresia cã acest lucru nu te
priveºte ºi nu te afecteazã, adu-þi
aminte de povestioara noastrã a
cãrei concluzie spune: când unul
dintre noi este ameninþat, cu toþii
putem fi  expuºi unui risc.

Suntem cu totii implicaþi în
aceastã  cãlãtorie numitã viaþã.
Trebuie sã avem grijã unii de alþii
ºi sã facem un efort în plus pentru
a ne încuraja , a ne ocroti ºi pentru
a ne ajuta unii pe alþii.

  A consemnat,
Preot Ioan Vasile PANÞÎRU
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liberã ºi prin libertatea lui având putinþa
sã rãmânã lângã Dumnezeu sau sã se
înstrãineze de El. Mihail era înger ºi a
rãmas lângã Dumnezeu pentru vecie.
Satana era înger ºi a cãzut din treapta
lui. Pe acela voinþa liberã l-a pãzit în
cele de sus; pe acesta libertatea alegerii
l-a aruncat. Putea ºi acela sã
apostazieze ºi putea ºi acesta sã nu
cadã. Pe acela l-a salvat nesãturarea
de iubire a lui Dumnezeu, pe acesta l-a
fãcut lepãdat depãrtarea de Dumnezeu.
Acesta e rãul: înstrãinarea de
Dumnezeu. O micã întoarcere a
ochiului ne face sã fim cu soarele sau
umbra trupului nostru. Cel ce priveºte
spre soare se lumineazã îndatã; cel ce
se întoarce spre umbrã va avea parte
în chip necesar de întuneric. Astfel,

diavolul are rãutate prin libera alegere,
dar firea lui nu e opusã binelui.

Aºa cum am vãzut, rãul este o
nãscocire a voinþei libere a diavolului mai
întâi, iar apoi a omului care s-a lãsat
înºelat de satana ºi a urmat calea lui,
adicã s-a înstrãinat ca ºi acela de
Dumnezeu. Prin înstrãinarea de
Dumnezeu s-a îndepãrtat de bine ºi a
cãzut în rãu, care nu este altceva decât
lipsa binelui, dupã cum ºi întunericul este
lipsa luminii. Cãci binele este lumina
spiritualã; în chip asemãnãtor ºi rãul este
întuneric spiritual.

Iar din aceastã despãrþire i-au venit
omului toate relele, cãci s-a lipsit astfel
de bunurile dumnezeieºti de care se
îndepãrtase ºi pe care din fire le avea
în chip desãvârºit. Cãci toate câte a
fãcut Dumnezeu, aºa cum s-au fãcut,
sunt bune foarte. Dar dacã se
îndepãrteazã, în chip voluntar, de la
starea conformã naturii ºi dacã vin la o
stare contra naturii, ajunge în rãu. Rãul,
deci, nu este o substanþã, nu este ceva
real, ci lipsa binelui din substanþã, un
defect ºi nu o entitate.

Sf. Efrem scrie: „Cuvântul ispititor
nu i-ar fi dus în pãcat pe cei ispitiþi, dacã
ispititorul nu ar fi fost cãlãuzit de însãºi
dorinþa lor. Chiar dacã nu ar fi venit
ispititorul, pomul însuºi prin frumuseþea
lui ar fi dat rãzboi dorinþei lor.

Cu toate cã ºi-au cãutat dezvi-
novãþire în sfatul ºarpelui, s-au vãtãmat
mai mult de propria poftã, decât de
sfatul ºarpelui“.

Astfel, originea rãului se aflã în
libertatea fãpturilor create care-l
sãvârºesc, adicã „rãul existã numai în
momentul în care este sãvârºit“.

Prin urmare, rãul este dezordine,
neexistenþã, mascã a ordinii ºi existenþei,
minciunã, chip ireal al realitãþii,
caricaturã a binelui, reflecþie falsã a
adevãrului. El instituie o lume a lui, a
plãcerii ºi a devoþiunii faþã de plãcere
din care trebuie sã iasã omul nu numai
prin eforturile sale, ci prin eforturile sale
ajutate de puterea lui Dumnezeu.

Pãrintele Stãniloae spunea: „Existã
o împãrãþie adâncã a rãului, cum
existã una înaltã a binelui, existã un
drum lung în depãºirea tot mai
deplinã a egoismului pãcatelor.
Existã un ocean al binelui ºi unul al
rãului, solicitându-ne amândouã.
Dar oceanul rãului este întunecat,
omorâtor de spirit, anulând
libertatea, ucigãtor de curãþie ºi
liniºte; este negru, e înãbuºitor, ca
un noian de ape, pe când oceanul
binelui, al dragostei, este mai
degrabã ca un vãzduh sau ca o
atmosferã curatã, care ne dã
respiraþie largã, liberã sau filtreazã
în noi o viaþã reînnoitã ºi o bucurie
necontenitã ºi negrãitã; este
atmosfera de dragoste ºi de
comuniune curatã, dãtãtoare de
viaþã, care trezeºte toate puterile
noastre sufleteºti ºi le dã putere sã
înainteze.“

Pentru a putea înlãtura efectele
rãului în lume ºi a formelor pe care le
îmbracã, trebuie sã cunoaºtem
concepþia despre rãu în spiritualitatea
creºtinã, cãci problema rãului  este prin
excelenþã creºtinã.

Datoritã existenþei rãului în lume se
naºte întrebarea cum se explicã rãul
într-o lume creatã de Dumnezeu ºi fiind
creatã în sine bunã? Atunci ne întrebãm
ce este rãul? Punând aceastã întrebare,
putem înclina sã credem „cã rãul este
ceva, te simþi ispitit sã vezi în rãu o
esenþã“ un „principiu al rãului“. Din
punct de vedere al gândirii ortodoxe,
Dumnezeu nu are un opus ºi nu putem
imagina naturi strãine de el. Rãul nu
este de la Dumnezeu, nici nu este în
Dumnezeu, nici n-a fost de la început.

Rãul a existat în Rai în persoana
ºarpelui, diavolul, care a fost creat bun
de cãtre Dumnezeu ºi prin voia sa a
cãzut din starea iniþialã, de arhanghel,
devenind rãu. Sf. Vasile, descriind
cãderea satanei în opoziþie cu
persistenþa lui Mihail, vede cauza
fiecãruia în persistarea sau în
despãrþirea de Dumnezeu.

De unde e rãu omul? Din propria
lui libertate. De unde e rãu diavolul?
Din aceeaºi cauzã, având ºi el viaþã

Existenþa rãului în lume

Preot Lucian Dumitru
VARTOLOMEI

„Rãul se prinde de fire ca
rugina de aramã ºi necurãþia

de trup. Însã nici cel care
prelucrã arama n-a fãcut

rugina, nici pãrinþii necurãþia
trupului. Tot aºa nici rãutatea

n-a fãcut-o Dumnezeu, ci i-a dat
omului ºi cunoºtinþa ºi puterea

de a deosebi, ca sã fugã de
rãu, ca unul ce ºtie cã va fi
vãtãmat ºi chinuit de el.“

(Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I,
Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 38)

„Rãul nu este în fire, nici nu
este cineva rãu prin fire. Cãci

Dumnezeu nu a fãcut ceva rãu.
Când însã cineva, din pofta

inimii, aduce la o formã ceea
ce nu are fiinþã, atunci aceea
începe sã fie ceea ce vrea cel

ce face aceasta. Se cuvine deci
ca prin cultivarea necontenitã a

amintirii lui Dumnezeu sã ne
ferim de a ne deprinde cu rãul.

Cãci e mai puternicã firea
binelui, decât deprinderea

rãului. Fiindcã el dintâi este, pe
când cel de-al doilea, nu este,

decât numai în faptul
cã se face.“

(Diahoh al Foticeii, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 415)
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Un site din Iaºi a preluat o scrisoare
a unei românce, plecatã la studii în
Marea Britanie, ce circulã pe reþelele de
socializare. Tânãra susþine cã lumea
occidentalã este una în care credinþa a
murit, un loc fãrã identitate, în care toþi
se tem de extremism ºi în care dorinþele
ºi nãzuinþele personale sunt privite cu
indiferenþã. Dezamãgitã de mirajul
strãinãtãþii, tânãra scrie: „Dumnezeu a
fost ucis de Occident, vreau sã mã întorc
acasã!”

Vã prezentãm integral scrisoarea
studentei, preluatã de site-ul 7est.ro, de
pe rbnpress.info.

„Sunt studentã în Londra la una dintre
cele mai bune universitãþi europene. Sunt
mândrã cã am reuºit sã ajung aici ºi le
voi fi recunoscãtoare pãrinþilor mei pt
educaþie ºi efortul material extraordinar
pe care l-au depus pentru a mã trimite
la studii de calitate mereu.

 Dar mã deranjeazã teribil întrebarea
tuturor „Te mai întorci?” ªi uimirea clarã
la auzul unui ferm „da”. Acest DA nu era
atât de ferm înainte de a mã muta în
Londra.  Înainte era un „mi-aº dori, dacã
voi avea unde sã mã întorc mã voi
întoarce”.

Suntem o generaþie crescutã într-o
scârbã pentru patrie, am crescut cu
Badea care înjura þara mereu, am
crescut fiind educaþi sã admirãm valorile
occidentale „superioare” ºi „ideale”.

Credem cã politica, cultura ºi
educaþia cât mai internaþionalã este
foarte beneficã, credem în globalizare,
suntem de acord câteodatã cã România
e frumoasã, dar pãcat cã e locuitã ºi
parcã tot mai bine e în Londra… Români
scumpi, cât putem sã ne înºelãm…

Ce este Occidentul…?
Un loc care nu mai are identitate,

globalizarea îi distruge încet încet toate
tradiþiile, cenzura comunismului bolºevic
s-a transformat în a fi, trãieºti cu riscul
cã un islamist extremist poate sã
bombardeze pentru Allahul lui locuitorii
unei þãri în care el s-a mutat, istoria nu
mai poate fi spusã pentru cã poate jigni

Studentă româncă la Londra:
„Dumnezeu a fost ucis de Occident,
VREAU SĂ MĂ ÎNTORC ACASĂ!”

Autor:  Silvana Chiujdea

anumite popoare, copiii pot fi uciºi în
pântece de cãtre propria lor mamã –
avortul fiind vãzut cã o metodã
contraceptivã în loc sã i se spunã crimã
–, Crãciunul ºi Paºtele precum ºi alte
tradiþii strãvechi sunt doar un prilej de
marketing, aici nu existã nici un pic de
profunzime; relaþiile dintre oameni sunt
pur profesionale, prietenia, iubirea sunt
toate o afacere, tot ce facem e pentru
CV ºi când vrem sã ne cãsãtorim gãsim
noi pe perfectmatch.com ceva, nu?

Lumea discutã oamenii, nimãnui nu îi
pasã ce gândeºti, ce simþi, ce îþi doreºti.

Puþini mai ºtiu sã iubeascã, femi-
nismul distruge relaþiile bãrbat-femeie tot
mai mult, gender role este considerat
învãþat aºa cã nu mai învãþãm copiii de
mici sã se comporte ca bãieþei sau fetiþe
ci îi lãsãm pe ei sã îºi aleagã ce sex vor
sã aibã, ajungându-se la un numãr imens
de homosexuali creaþi de societate,
Dumnezeu a fost ucis de Occident.

De ce oare admiram atât de mult
haosul Europei vestice?

Noi avem oameni, noi ºtim sã trãim,
noi râdem cã fugim cu naºu de acasã o
sãptãmânã în munþi cu corturile.

Noi ne salutãm cu „Doamne ajutã!”
Noi avem un pãmânt binecuvântat de

oasele ºi sângele atâtor martiri… De ce
s-au sacrificat atâþia români pentru
viitorul nostru ºi noi fugim ca vitele în
Occident?

De ce acceptãm ca Securiºtii
comuniºti sã ne conducã în continuare
prin politicã ºi educaþie?

De ce acceptãm ideile occidentale
cu braþele deschise?

De ce acceptãm ca bãrbaþii noºtri sã
fie carne de tun pentru NATO, dar nu
suntem în stare sã ne recuperãm
Moldova de peste Prut dupã atâþia ani
de la cãderea comunismului?

De ce acceptãm ca în continuare
memoria luptãtorilor anticomuniºti sã fie
cãlcatã în picioare ºi la 22 de ani de la
aparenta schimbare a regimului încã nu
le sunt recunoscute meritele?

De ce eºti drogatã, scumpã
Românie, cu iluzii occidentale?

În Occident unde pleacã bieþii români
sã facã o pâine, germanii, francezii,
englezii îi trateazã ca pe niºte sclavi,
fiind român eºti privit ca o subrasã, în
Anglia un non-european are mai multe
drepturi ºi privilegii doar datoritã faptului
cã a trãit sub dominaþia imperiului pentru
decenii…

ªi noi, românii, care avem o þarã
superbã, un pãmânt fertil, plin de
zãcãminte, Roºia montanã, delta,
Carpaþii, Dunãrea, Marea Neagrã, stãm
sã cerºim ºi sã ne umilim pentru o pâine
prin Anglia, Italia ºi Spania….

Îmi plânge inima când vãd cum sunt
trataþi pe pãmânt strãin când acasã la
ei puteau mânca din belºug, dacã nu ar
fi fost lãcomia hoþilor de la putere… care
au vândut þara pe nimic.

VREAU SÃ MÃ ÎNTORC ÎN
ROMÂNIA cu toate cã nu voi avea
niciodatã banii pe care i-aº avea lucrând
aici. Dar cum spunea tatãl lui Nicolae
Steinhardt: vei avea zile frumoase, dar
nopþile îþi vor fi îngrozitoare.

Omul nu are numai trup de hrãnit,
mai e ºi sufletul. ªi mai distrugãtoare
este setea ºi foamea sufletului îndepãrtat
de pãmânt ºi de neam decât foamea
trupeascã…

Aºa cã, români, plecaþi, plecaþi la
studii, plecaþi ca sã vedeþi în ce hal a
ajuns occidentul liberal, plecaþi ºi învãþaþi
sã vã iubiþi þarã ºi realizaþi ce frumuseþe
aþi lãsat în urmã.

ªi apoi ne vom întoarce cu toþii, valuri
valuri, cu ºi mai multã forþã ºi dorinþã de
schimbare, ºi dupã 68 de ani de asuprire,
România va fi a românilor din nou, aºa
sã ne ajute Dumnezeu!”

Cristiana Maria Mãrcuº

Citiþi mai mult: Studentã româncã la
Londra: “Dumnezeu a fost ucis de Occident,
VREAU SÃ MÃ ÎNTORC ACASÃ!” - Social >
EVZ.ro http://www.evz.ro/detalii/stiri/student-
roman-la-londra-dumnezeu-a-fost-ucis-
de-occident-vreau-sa-ma-intorc-acasa-
1049148.html#ixzz2a4zKmLYv
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Maria Ilie, din Slãnic Moldova, s-a nãscut la 6 octombrie 1998 în
Tg. Ocna, ca fiicã a preotului Cãtãlin Ilie ºi a presbiterei Hermina Zakarias.
A debutat în revista „Izvorul numãrul unu” din anul 2007, cu poezia
intitulatã „ªtefan cel Mare”, primii paºi fiindu-i îndrumaþi de inimoasa
învãþãtoare Aurica Stoica ce avea intenþia de a tipãri un volum de poezii
cu toþi elevii clasei, aºa cum a fãcut ºi cu generaþiile anterioare. A
continuat sã publice în revista ªcolii Gimnaziale nr. 2, „Totul în cuvinte”,
editatã de Doamna Mariana Popa, profesor de Limba ºi Literatura
Românã, care a îndrumat-o apoi atât ca specialist cât ºi ca diriginte.
Publicã necontenit în aceastã revistã, precum ºi în „Izvorul numãrul unu”
din Slãnic Moldova ºi „Sarea pãmântului” din Tg. Ocna, dar ºi în revista
„Plumb” (poezia „De-aº fi...” în nr. 40 din iulie 2010).

MARIA ILIE

Redacþia

Rugãciune
Noi, þãrani desculþi, Pãrinte,
N-are cine sã ne-alinte,
Din zori muncim cu mâini de foc
Dar focul lasã rãnii loc.
Desculþi suntem ca sã muncim la viperi,
Desculþi vom fi ºi dacã vom fi liberi!
Aripi avem, dar sunt legate-n lanþuri,
Iar cei ce n-au se „odihnesc” în ºanþuri.
Pãrinte, te rugãm fierbinte,
Sã pui mâna Ta dreaptã pe-oseminte!
Cãci suntem morþi în trupurile sfinte,
Noi suntem morþi, dar fãrã de morminte!
Dezleagã laþul ce-ndoaie grumazul,
De-atâta veºnicie înainte,
Am vrea sã nu mai biciuiasc-obrazul
Ce chipu-Þi oglindeºte, o Pãrinte!
Copiii  noºtri slabi ºi goi,
Fug fãr’ a se uita-napoi.
Muncesc ºi mor ca orice câine,
Cu visul la un colþ de pâine.
Cei care nu pot sã rãmânã,
Chemarea codrului îngânã.
Cu chipul mamei înainte,
Fugind de chinul dinainte
Cãci sub „tutela” cea pãgânã,
Un râu de lacrãmi se adunã!
Salveazã-ne, Pãrinte!

Ochii tãi vãzut-au bine
Stelele în depãrtãri,
Dar nicicând aºa ca mine
De pe-a timpului cãrãri.

Iar de-i fi bãiat cuminte
ªi de mine-i asculta,
La sfârºit adu-mi aminte
Sã îþi dãruiesc ceva.

De copil visam la stele
ªi mã întrebam ades
Dacã noi fugim de ele
Sau sã fugã au ales.

ªi-ntr-o zi, de bunã seamã
Adormi-i ºi eu niþel
Cãci pluteam fãrã de teamã
Peste satul mititel.

Tot zburând peste pãmânt
Satul parcã-ntinerea
Derulatã înapoi
Viaþa mea nu exista.

Toþi sãtenii se schimbau
Capul mi se învârtea
Se nãºteau, mureau, trãiau
Timpul nici cã se oprea.

Iatã, satul dispãru,
Cãlãreºte-un om pe cal
ªi o clipã îmi pãru
Cã îl vãd pe Decebal.

Ochii nu mã înºelau
Într-o bãtãlie grea,

Dacii se împuþinau
Iar Traian îi învingea.

Dar ceea ce mã mira
E cã cerul înstelat
Cobora ºi cobora
Pânã ce s-a luminat.

Iar când noaptea se lãsa
Stelele se aºterneau
Ceatã de copii venea
ªi din ele culegeau.

Eu atunci am înþeles
Cã stelele au fugit...
O steluþã am ales
ªi-am plecat cu ea, mâhnit.

ªi-n concluzie constat
Cã atât suntem de rãi
Încât cerul a urcat
Renegând copiii sãi.

ªi acum c-am terminat
Sã îþi dau steluþa-n dar
Sã o ai, sã fii curat
S-o þii lâng-abecedar!

Învãþând ºi de la noi
A trãi ºi a grãi
Deveni-vei mai apoi
Ceea ce doreºti sã fii;

ªi se spune din bãtrâni:
Cã muncind vei cãpãta.
Deci te rog, bãiatul meu,
Fã sã se întâmple aºa!

Steluþa

Maria ILIE
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interior Sfânta Sofia - Istanbul

Cea mai frumoasã perioadã din
viaþa fiecãruia este copilãria ºi atunci
când spui „copilãrie” automat spui
„bunici”. În copilãria fiecãruia bunicii
au un rol important, constituind tãrâmul
de poveste în care sunt petrecute
vacanþele de varã. Consider cã eºti
copil atât timp cât ai bunici indiferent
de vârstã, iar Dumnezeu a vrut ca eu
sã fiu copil mult timp. Spun asta pentru
cã pânã nu demult am avut un bunic.

Multe amintiri din copilãria ºi
adolescenþa mea mã duc cu gândul la
el, iar acum simt cã plecarea lui mi-a
furat copilãria. Oare de ce ajungem sã
apreciem mai mult persoanele de lângã
noi atunci când nu mai sunt? Grea
întrebare. Despre bunicul meu însã eu
am crezut mereu cã va fi veºnic. Nu
am vrut sã accept niciodatã faptul cã
va veni o vreme când el nu va mai fi.
Poate tocmai de accea nu pot purta
doliu aºa cum e creºtineºte, dar ºtiu ce
e în sufletul meu ºi permanent îl am
lângã mine.

A fost odatã un bunic – Costicã Muºat
Aºa a fost mereu, lângã

mine chiar ºi numai cu
gândul. A fost cel care a avut
încredere în mine ºi în
deciziile mele chiar ºi atunci
când pânã ºi eu mã îndoiam.
Îmi amintesc cum mã purta
în braþe când eram micã ºi
mã ducea sã vãd paradele
tradiþionale de Anul Nou care
se desfãºurau în Tg. Ocna
sau cum stãtea pe treapta din
faþa uºii, cu ochelarii mici ºi
rotunzi pe nas, citind
„Scânteia” ºi uneori poveºti
pentru mine. Cel mai adesea

însã poveºtile erau realitãþi din viaþa lui.
Îl ascultam mereu povestind cum a fost
în rãzboi, cum a luptat cu ruºii, cum a
suferit în timpul foametei ºi câte altele.
Când am dat examen la facultate, el a
fost cel care m-a însoþit sã vedem
rezultatele ºi a avut o încredere mare
în mine. Dacã eu am început sã caut
întâi pe listele cu cei respinºi, el mi-a
spus cã locul meu nu e acolo ºi m-a
cãutat printre cei admiºi, mirându-se
de bucuria mea, el fiind sigur de reuºitã.
Apoi, patru ani de facultate a venit
permanent la mine. Colegii îºi aºteptau
pãrinþii, eu îl aºteptam pe Tataia. ªi
chiar dacã avea 80 de ani pe atunci,
venea încãrcat cu pachete sã-ºi vadã
nepoata. Întotdeauna drumul de la garã
la cãmin era presãrat cu poveºti din
armata fãcutã o perioadã în Bucureºti.

Ceea ce îl caracteriza pe bunicul
meu era umorul, umorul acela sãnãtos
despre care vorbeºte Creangã. Elevã
sau mai apoi studentã, îl vizitam ºi el
mã întreba cum mai învaþã profesorii

mei sau „învaþã bine profesorii ceia”,
iar dacã îl întrebam de bunica îmi
rãspundea foarte serios „a fost într-o
sticlã ºi s-a vãrsat”. Chiar ºi când era
în suferinþã, spunea câte o glumã sã
înveseleascã atmosfera. Aºa a fãcut
pânã în momentul în care s-a stins.

Acum în zadar îl mai caut prin casã,
degeaba mã uit prin curte sau prin
grãdinã unde îl gãseam altãdatã
trebãluind câte ceva, nu-l mai gãsesc.
Acum s-a dus sã „doarmã la Doamne
pentru cã îl doare spatele, iar noi trebuie
sã-i mai ducem din când în când câte
o lumânare ca sã aibã luminã acolo”
(aºa a vãzut momentul fetiþa mea de
trei ani).

A avut o viaþã prea grea pentru unii,
prea lungã pentru alþii, dar eu ºtiu cã
ºi-a trãit-o demn, luând fiecare lucru
sau încercare ca un dar de la
Dumnezeu. A trecut curajos prin rãzboi,
a biruit chiar ºi în rãzboaiele din sufletul
sãu simplu ºi curat, a trãit 63 de ani
lângã bunica ºi împreunã ºi-au vãzut
nepoþii ºi strãnepoþii, iubindu-i pe fiecare
în felul sãu.

Acum timpul n-a mai avut rãbdare
cu el, nisipul din clepsidra vieþii s-a
scurs, iar bunicul s-a dus la Dumnezeu
sã se înroleze în oºtile cereºti. Aici, pe
pãmânt, ºi-a fãcut datoria ºi faþã de
þarã (a fost veteran de rãzboi) ºi faþã
de cei dragi. S-a stins un Om ºi, odatã
cu el, ºi o fãrâmã de istorie.

Veºnicã pomenire!

Prof. Ancuþa Elena MAFTEI
CHIRILÃ

„Dacã eºti slãbit cu sufletul, roagã-te“, precum
este scris; roagã-te cu fricã, cu cutremur, cu ostenealã,
cu înfrânare ºi cu priveghere. Aºa suntem datori sã
ne rugãm, mai ales pentru vrãjmaºii rãu nãrãviþi. Cãci
aceºtia, ori de câte ori ne vãd cã stãm la rugãciune,
ne stau ºi ei cu sârguinþã împotrivã, sãdind în mintea
noastrã cele ce nu trebuie, ca sã ni le aducem aminte
sau sã le gândim la vremea rugãciunii. Aºa vreau ei
sã ducã mintea în robie, iar rugãciunea noastrã sã o
facã nelucrãtoare, deºartã ºi nefolositoare. Cãci

deºartã cu adevãrat ºi nefolositoare este
rugãciunea fãcutã fãrã fricã, fãrã trezvie ºi
priveghere (Evagrie Monahul, Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 193, p. 71-72).

Cel se ce roagã întru cuminþenie rabdã cele
ce-i vin asupra-i. Iar cel ce þine minte rãul, încã
nu s-a rugat curat (Marcu Ascetul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 299).
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frescã în Sfânta Sofia - Istanbul

Sfânta Sofia ºi Istanbulul - vedere parþialã

Viaþa îi este datã omului ca sã ºi-o
trãiascã în plenitudinea ei organicã ºi
funcþionalã. Filozoful antic Seneca
obiºnuia sã spunã: „Omul nu moare, ci
se omoarã“. În cele mai multe cazuri,
omul este duºmanul sãu propriu, nimeni
neputându-i face vreun rãu mai mare
decât cel pe care ºi-l provoacã el însuºi
fie din neºtiinþã, fie din nesocotinþã.
Sãnãtatea nu poate fi întreþinutã fãrã o
dietã adecvatã. Un vechi proverb
chinezesc spune cã „indiferent care
cauzã e tatãl bolii, dieta este în mod
sigur mama ei“.

Orice fiinþã vie, inclusiv omul, nu
poate fi mereu egalã cu sine însãºi în
timp, atât în decursul unei zile, cât ºi
al unui an. Fiinþele se supun, deci,
unor bioritmuri zilnice, lunare ºi
anuale. Unii dintre noi avem bioritm
diurn, adicã suntem activi în prima parte
a zilei, ne trezim dimineaþa, avem
energie ºi performanþã fizicã ºi mentalã
în aceastã perioadã. Alþii au bioritm
nocturn, se trezesc greu dimineaþa ºi
au randament maxim în a doua parte a
zilei. La fel, performanþele noastre
variazã în decursul anului. Ne simþim
mai bine în anumite anotimpuri… da,
sã recunoaºtem, sunt luni în care ne
simþim mai rãu ºi luni în care ne simþim
mai bine.

Crononutriþia  studiazã ºi reco-
mandã consumul de alimente în funcþie
de perioada de timp, zi, lunã, an. Însãºi
alimentele pot fi împãrþite în diurne ºi
nocturne. De aceea vom acorda atenþie
momentului în care consumãm alime-
ntele, deoarece la anumite ore pot
deveni chiar indigeste.

Iatã câteva exemple de alimente
diurne. Este astfel cunoscut cazul oului
care dimineaþa are virtuþi nutriþionale
deosebite (medicament), la prânz
devine aliment obiºnuit, iar seara este
indigest.

Sunt considerate alimente nocturne
ºi pot fi consumate seara: andivele,
conopida, þelina, ridichile, cartofii,
peºtele, moluºtele, merele, perele,
bananele, nucile, migdalele.

Bioritmurile umane sunt influenþate
de trecerea anotimpurilor. Sã învãþãm
cum sã trãim în armonie cu natura ºi
cum sã folosim fiecare beneficiu al
fiecãrui anotimp în parte.

Crononutriþia ºi bioritmul
în perioada de toamnã

Toamna este, de asemenea, un
anotimp de tranziþie ºi de schimbare a
bioritmurilor de varã spre cele ale
anotimpului rece, umed, iarna. Organele
care trebuie protejate în acest sezon
sunt colonul, plãmânii, splina, oasele.

Dacã în sezoanele de primãvarã ºi
varã legumele potrivite pentru consum
erau cele care cresc deasupra solului,
acum sunt preferate cele care cresc în
pãmânt: cartofii, morcovii, pãstârnacul,
þelina rãdãcinã, napii, pãtrunjelul
rãdãcinã, rizomi condimentari ca
ghimbir.

Toamna este anotimpul în care, în
mod special, vom evita asocierile
incorecte ale alimentelor. Deosebitã
atenþie trebuie sã acordãm proteinelor
animale (carne, peºte, brânzã) pe care
nu ar trebui sã le asociem cu cereale
(pâine, orez, paste fãinoase). Ca
digestia sã fie mult mai uºoarã este
indicat sã folosim doar un aliment
proteic la o singurã masã. Toamna
putem consuma: praz, varzã, conopidã,
broccoli, sfeclã, pere, gutui, mere,
dovleac, fasole boabe, mazãre boabe,
linte, nuci,varzã de Bruxelles, andive,
ciuperci (ghebe), mandarine, struguri,
castane comestibile. Foarte bune sunt
ºi fructele de soc (se vor consum numai
fierte în dulceþuri sau ca oþet, deoarece
verzi sunt extrem de laxative). Acestea
stimuleazã metabolismul, fiind ºi
diuretice. Strugurii pot fi consumaþi
pentru efectul lor depurativ, însã fãrã
excese (au un conþinut foarte mare de

zahãr). Suferinzii de diabet vor consulta
medicul înainte de a consuma struguri.

Alunele ºi nucile sunt alimente
excepþionale atunci când sunt consu-
mate în cantitãþi  moderate (5-10 mieji
de nucã, 15-20 alune/zi, nesãrate ºi
neprãjite), deoarece aduc un aport de
acizi graºi omega-3 ºi proteine de
calitate înaltã.

Atenþie! Nu se vor consuma miezul
de nucã sau alunele decât dacã sunt
pãstrate în coajã pânã în momentul
consumului. În caz contrar, miezul de
nucã ºi alunele decojite râncezesc
repede în contact cu aerul, cãldura ºi
lumina datoritã acizilor graºi poline-
saturaþi extrem de sensibili, devenind
dãunãtoare sãnãtãþii.

Sfecla, în acest anotimp, consu-
matã crudã în salate sau coaptã are
efect remineralizant ºi revigorant
(combate anemia).

 Dovleacul cu multiplele lui varietãþi
(plãcintar, moscat, turcesc, Hokkaido
etc.) este bogat în carotenoizi ºi alþi
nutrienþi valoroºi protejând ficatul,
stomacul, vezicula biliarã, prostata.
Sâmburii de dovleac consumaþi cruzi cu
miere sunt un bun vermifug util în
combaterea paraziþilor intestinali ºi în
prevenþia cancerului de prostatã.

Ridichea albã, neagrã, sfecla, þelina
sunt extrem de benefice pentru buna
funcþionare a ficatului, uzina de
detoxifiere principalã a organismului. De
aceea, în anotimpul rece trebuie sã
intrãm cu o zestre cât mai mare de
vitamine, minerale, antioxidanþi ºi alþi
fitonutrienþi ºi cât mai puþin intoxicaþi,
pentru a face faþã alimentelor grele,
toxice din timpul iernii, precum ºi
frigului ºi umiditãþii. Sistemul imunitar
trebuie fortificat în acest sezon prin
consumul de fructe ºi legume, pentru a
preîntâmpina apariþia unor boli specifice
iernii.

Tot în acest sezon începe primul
mare post din cele patru anuale, postul
Crãciunului.

„Suntem ceea ce mâncãm, dar ºi
ceea ce nu mâncãm“ … (Prof. Dr. Gh.
Mencinicopschi)

Ing. Drd. Presb. Nicoleta
VARTOLOMEI

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

ne facem robi pornirilor
poftei. Primirea hranei cu
mãsurã ºi cu socotealã dã
trupului sãnãtatea, nu îi ia

sfinþenia. Regula înfrânãrii ºi
canonul aºezat de Pãrinþi

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

sã se sature.“
(Casian Romanul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bcureºti, 1993, p. 133-134)
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,,Niciodatã sã nu cearã cineva lumini
sau harisme de la Dumnezeu, ci numai
pocãinþã, care va aduce cu sine
smerenia, dupã care Bunul Dumnezeu
îi va da orice va avea nevoie.“

Volumul de faþã, al VI-lea din seria
Cuvinte duhovniceºti, în traducerea
ieromonahului ªtefan Nuþescu, dupã
originalul grecesc, reprezintã un
adevãrat compendiu teoretic ºi practic
privind lucrarea rugãciuni i  în
Ortodoxie. Meritul cãrþii constã în
faptul cã, pr in forma dialogalã
abordatã, reuºeºte sã impl ice
emoþional cititorul, acesta regãsindu-se
printre referirile strict individuale. În
aceeaºi serie au mai apãrut: Cu
durere ºi dragoste faþã de omul
contemporan, Trezire duhovniceascã,

CUVIOSUL PAISIE AGHIORITUL,
DESPRE RUGÃCIUNE,

Editura Evanghelismos,
Bucureºti, 2013

Nevoinþã duhovniceascã,
Viaþa de familie, Patimi ºi
virtuþi.

Cuviosul Paisie Aghio-
ritul (1924-1994) a fost un
monah grec, vieþuitor în
Sfântul Munte Athos, a
cãrui înþelepciune prover-
bialã, cãldurã sufleteascã
ºi fineþe duhovniceascã
au fãcut înconjurul lumii.
Cuvintele sale animã lectura printr-un
umor natural, oferã explicaþii ºi
rãspunsuri  pert inente în toate
problemele vieþii, focalizeazã atenþia,
capteazã prin învãþãturile  practice,
odihnesc cititorul ºi-l determinã sã
empatizeze definitiv cu autorul.

Tipãrit în condiþii grafice deosebite,
volumul numãrã 271 de pagini ºi este

structurat în ºapte pãrþi: Partea
I – Comunicarea cu Dumnezeu,
Partea a II-a – Nevoinþa pentru
rugãciune , Partea a III-a –
Mijlocitorii cãtre Dumnezeu ºi
ocrotitorii noºtri: Maica Dom-
nului, Îngerii ºi sfinþii, Partea
a IV-a – Cereþi ºi vi se va da,
Partea a V-a – Rugãciune ºi
trezvie, Partea a VI-a – Viaþa
liturgicã ºi Partea a VII-a –
Starea de doxologie. Astfel
conceputã, lucrarea nu se
adreseazã exclusiv clerului,
personalului monahal sau
celor cu preocupãri legate de
teologie. Cartea oferã informaþii
de bazã tuturor celor interesaþi
de viaþa spiritualã. Obiectivul
principal este abordarea lucrãrii
rugãciunii, atât din perspectiva
începãtorului, cât ºi din
perspectiva celui familiarizat
cu aceasta. În viziunea
pãrintelui athonit, rugãciunea
are  valoare exclusivã pentru
binele omului.

Azi oamenii cred cã trebuie sã
simtã ceva sau sã aibã o anumitã
dispoziþie pentru a merge la bisericã
ºi asta se întâmplã rar. Din pãcate,
chiar persoane care frecventeazã
Biserica mãrturisesc cã nu au timp
pentru rugãciunea personalã ºi pentru
lectura religioasã. Cuviosul Paisie ne
îndeamnã sã ne rugãm cât de puþin ºi
sã ne ,,silim“ zilnic, în mod constant
ºi necesar, pentru rugãciune ºi studiu
duhovnicesc. (,,Dumnezeu vrea mai
întâi strãduinþa noastrã ºi numai dupã
aceea ne dã ceea ce-I cerem.“) Sunt
abordate probleme privind rugãciunea,
importanþa pocãinþei ºi a smereniei, a
osteneli i  trupeºti, a practicãri i
Rugãciunii lui Iisus, a metaniilor, a
citirii Psaltirii, a curãþiei minþii, a
trezviei duhovniceºti, cultivarea unei
evlavii speciale faþã de Maica
Domnului, slujbele bisericeºti,
pregãtirea pentru primirea Sfintei
Împãrtãºanii, datoria de a mulþumi lui
Dumnezeu, lucrarea pedagogicã a
Harului divin.

Fiecare capitol este completat cu
indicaþii bibliografice care trimit la
lucrãrile de referinþã asupra temei. La
final, lucrarea are o anexã ce cuprinde
diferitele cazuri în care se citesc
Psalmii.

Cartea nu este disponibilã online sau
în format electronic, dar  poate fi
procuratã la un preþ modic de la
centrele de carte religioasã.

Prof. Aura-Elena GRAMA
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Deºi vara este perioada vacanþelor
ºi a concediilor, administraþia localã îºi
face datoria la standard demn de un
oraº staþiune turisticã aºa cum este
oraºul Tg. Ocna.

Vara a fost momentul propice
pentru efectuarea unor lucrãri de
investiþii utile ºi necesare ºi care în alte
perioade ale anului nu puteau fi
realizate. Cu personalul de la Compania
de Utilitãþi Publice Tg. Ocna ºi fonduri
de la bugetul local, am reuºit sã realizãm
alimentarea cu apã potabilã din
conducta magistralã de aducþiune de
la Valea Uzului pentru locuitorii din
Cartierul Pãcuri. Pentru realizarea
irigãrii spaþiilor verzi din Parcul Mãgura
precum ºi al celor de la Centrul de
îngrijire ºi asistenþã a persoanelor cu
dizabilitãþi de la Tiseºti, pe baza unui
proiect tehnic, am realizat racordarea
la reþeaua de apã industrialã, costul
irigaþiilor fiind mult mai redus decât cel
al apei potabile utilizate pânã acum.

Accesul din oraº cãtre Parcul
Mãgura pe str. Podul de Fier ºi str.
Tiseºti a fost ºi acesta îmbunãtãþit prin
asfaltarea pe o lungime de 740 ml, banii
pentru aceastã lucrare provenind de la
bugetul local. Au fost reparate trotuare
pe strãzile Gãlean ºi Tiseºti, iar în
prezent se lucreazã la împrejmuirea ºi
amenajarea adãpostului pentru câinii
comunitari pe un teren achiziþionat de
Consiliul Local în vecinatatea staþiei de
sortare a deºeurilor. În scurt timp
acesta va deveni funcþional ºi vom
putea intra în iarnã fãrã câini comunitari
în oraº.

De câteva luni, str. Victoriei s-a
transformat în ºantier. Lucrãrile ce se
realizeazã în aceastã zonã au ca scop
transformarea strãzii într-un perimetru
destinat numai pietonilor, cu mobilarea
urbanã adecvatã, spaþii verzi, iluminat
public modern, fântânã artezianã,
pergole ºi sistem de preluare a apelor
uzate ºi pluviale. În cadrul aceluiaºi
proiect, va fi reamenajatã ºi
modernizatã incinta Bisericii Precista.

ACTIVITĂŢI DE SEZON ALE PRIMĂRIEI TÂRGU-OCNA
Jurist Maria STAN

Odatã cu realizarea acestor lucrãri,
se vor realiza ºi repararea burlanelor
de preluare a apelor de ploaie la
blocurile  F6 – F8, refacerea ºi placarea
soclurilor de la aceste blocuri, iar într-o
etapã ulterioarã se vor amenaja parcãri
în incinta interioarã din zona bibliotecii,
vom extinde pietonalul pânã la auto-
garã, gara Salina, Parcul Trandafirilor,
Biserica Sf. Nicolae.

În aceastã toamnã vor începe
lucrãrile de reabilitare termicã a
blocurilor F3 – F8 si G8, prin proiectul
„Lucrãri de reabilitare termicã a
blocurilor de locuinþe“, 30 % din
valoarea acestor lucrãri fiind suportatã
de cãtre Primãrie.

Formaþia de pompieri voluntari din
cadrul Serviciului pentru situaþii de
urgenþã al oraºului Tg. Ocna a
participat la începutul lunii iulie la etapa
interjudeþeanã a concursului profesional
pentru situaþii de urgenþã  ocupând un
onorant loc trei, rezultat pentru care a

primit diplome ºi recompense
financiare din partea administraþiei
publice locale.

Vorbind despre activitãþile ce þin de
culturã, educaþie, agrement, vã
informãm cã cele douã piscine din
Centrul  balnear din Parcul Mãgura au
fost deschise ºi au funcþionat pe tot
parcursul verii, în aceeaºi incintã fiind

organizate mai multe activitãþi
educative pentru copii ºi tineret.

Parcul Mãgura a fost ºi locul de
desfãºurare al acþiunilor organizate în
cadrul „Zilelor oraºului“, ediþia a
XIII-a, în perioada 16-18 august 2013.
Ca ºi în ceilalþi ani, manifestãrile
organizate cu acest prilej au fost ample
ºi diverse. În data de 16 august 2013,
stadionul din Parcul Mãgura a gãzduit
întreceri sportive, iar pe scena din
incinta Centrului balnear au evoluat
formaþii artistice ºi soliºti  locali,
Ansamblul de dansuri tradiþionale
bulgãreºti  din comuna Ceamurlia de
Jos, judeþul Constanþa, Lavinia, DJ
Project & Adela, Lolplay, Doina Ioneþ
ºi Mihaela Gurãu.

Ziua de sâmbãtã, 17 august 2013,
a fost una cu totul specialã. Dupã
festivitatea de primire a delegaþiilor
strãine, a celorlalþi invitaþi la
manifestãrile noastre, în sala de ºedinþe
a avut loc ªedinþa Consiliului Local Tg.

Ocna, o ºedinþã deosebitã având în
vedere participanþii: delegaþia oraºului
Cricova condusã de Domnul primar
Valentin Guþan, Consulul României la
Odessa, Domnul Emil Rapcea,
Directorul Institutului de boli
cardiovasculare Iaºi, dr.
Grigore Tinicã, Domnul
senator Dan Tãtaru, Inspec-
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torul general al Inspectoratului
ªcolar judeþean Bacãu –

Doamna Theodora ªotcan ºi Domnul
inspector adjunct Ion Balcanu,
Directorul general al Direcþiei Judeþene
de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Bacãu – Domnul Sorin
Braºoveanu, Domnul general în
rezervã Vasile Jenicã Apostol, Domnul
colonel în rezervã Gheorghe Pavel,
Comisar de Poliþie Lucian Nastasiu,
Preotul Daniel Nichita însoþit de
Pãrintele Patrik O’Maoil Mheana din

Irlanda, Domnul profesor ªtefan Pelin,
Doamna Luminiþa Mihaela Roºeþ –
secretar al oraºului Tg. Ocna pânã în
luna iulie 2013, Domnul Dumitru
Brãneanu, consilier judeþean Bacãu.

Dupã parcurgerea ordinii de zi a
ºedinþei, Domnul ªtefan ªilochi a dat
cuvântul  invitaþilor, ºedinþa încheindu-
se cu înmânarea titlului de „Cetãþean
de onoare“ domnului profesor ªtefan
Pelin ºi a unei „Diplome  de excelenþã”
Doamnei Luminiþa Mihaela Roºeþ –
secretar al oraºului Tg. Ocna pânã la
1 iulie 2013, datã dupã care s-a
pensionat.

În Parcul Mãgura, invitaþii ºi
oficialitãþile locale au participat la
activitãþile cuprinse în programul
manifestãrilor pentru cea de a doua zi.
A  avut loc lansarea în ediþie bilingvã a
lucrãrii „Târgul anilor romantici“ a
profesorului Corneliu Stoica, au fost
premiaþi sportivii din oraº cu rezultate
deosebite la concursurile interne ºi
internaþionale, au fost premiate unitãþile
de turism din oraºul Tg. Ocna, au fost

acordate diplome de excelenþã
delegaþiilor strãine ºi invitaþilor. Scena
a fost locul unde au urcat  soliºtii de
muzicã popularã: ªtefania Pãtru ºi
Sebastian Afilipoaie, formaþia „All’S
Choir“, formaþia „Autentic“, Corina,
formaþia „Alb ºi Negru”.

Focul de artificii oferit celor prezenti
de cãtre organizatori a fost primit cu
mare bucurie de cãtre cei prezenþi,  iar
muzica de discotecã a fost pe placul
tinerilor prezenþi într-un numãr
semnificativ la manifestãrile noastre.

Pe stadion au avut loc întreceri
sportive, iar începând cu ora 12:00 la
standul special amenajat a fost
deschisã expoziþia de tablouri realizate
de primãria Tg. Ocna ºi cãrþi poºtale
ilustrate „Târgul anilor romantici“
aparþinând colecþionarului ing. Mihai
Ceuca din Bacãu.

Manifestãrile au continuat
duminicã, locul de desfãºurare fiind în
Parcul Mãgura. Cu emoþie ºi bucurie,
primarul oraºului Tg.Ocna a  premiat
cuplurile care au împlinit 50 de ani de
cãsnicie, dupã care scena a aparþinut
din nou artiºtilor. Au evoluat în cea de-
a treia zi Ansamblul artistic „Cãrãºelul“
din comuna Gãiceana, Ansamblul
„Busuiocul“ din Bacãu, Dj Ryno &
Silvia, Delia, talente locale etc.

 Evenimentul s-a încheiat târziu în
noapte pe ritmurile imnului oraºului care
a constituit fondul sonor al tuturor
manifestãrilor. Surpriza serii a constituit-
o lansarea  a peste 200 lampioane atât
de organizatori cât ºi de participanþi. De
buna organizare ºi desfãºurare a
evenimentului „Zilele oraºului“ s-a
ocupat Instituþia Primãriei oraºului Tg.
Ocna cu întreg personalul. Salubritatea
ºi întreþinerea au fost asigurate de
personalul de la Compania de Utilitãþi
Publice Tg. Ocna care s-a mobilizat
exemplar pentru a face faþã  atât în zona
de desfãºurare a evenimentelor cât ºi
în întreg oraºul. Ne-am bucurat de
sprijinul sponsorilor – societãþi
comerciale din oraº ºi din alte localitãþi
fãrã de care acþiunile noastre nu ar fi
avut support financiar ºi cãrora le
mulþumim ºi pe aceastã cale.

Aºa cum v-am promis, vom fi ºi în
continuare cât mai aproape de cetãþenii
oraºului nostru ale cãror propuneri ºi
dorinþe vor constitui suportul activi-
tãþilor noastre viitoare.
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Inspector de penitenciare Silvia VATAVU
Purtãtor de cuvânt, ªcoala de Pregãtire a Agenþilor de Penitenciare Târgu-Ocna

COMUNICAT DE PRESĂ

În fiecare an, ªcoala Naþionalã de
Pregãtire a Agenþilor de Penitenciare
Târgu-Ocna duce mai departe tradiþia
organizãrii Festivitãþii de absolvire cu
ocazia acordãrii gradului de „agent de
penitenciare” pentru promoþiile de elevi
care finalizeazã cursurile ºcolii.

În acest context, joi, 29 august
2013, la sediul ªcolii Naþionale de
Pregãtire a Agenþilor de Penitenciare –
Târgu-Ocna, a avut loc Festivitatea de
absolvire a promoþiei 2013, cu un numãr
de 200 de absolvenþi (170 bãieþi ºi 30
fete din România) ºi 10 absolvenþi din
Republica Moldova (9 bãieþi ºi o fatã).

La acest eveniment ne-au onorat cu
prezenþa reprezentanþi din partea
Administraþiei Naþionale a Peniten-
ciarelor, directori de penitenciare,
conducãtorii instituþiilor din sistemul
public de apãrare, ordine publicã ºi
siguranþã naþionalã din judeþele  Bacãu
ºi Vrancea, reprezentanþii autoritãþilor
locale, colaboratori, alþi invitaþi.

Alãturi de noi la eveniment au
participat invitaþi din strãinãtate, respectiv
reprezentanþi ai Depar-tamentului
Instituþiilor Penitenciare din Republica
Moldova, ºi a ªcolii de Pregãtire a
Personalului din Straubing – Germania.

Cu privire la  desfãºurarea FESTIVITÃÞII DE ABSOLVIRE
PROMOÞIA 2013

 Festivitatea a avut ca momente
principale citirea deciziei directorului
general al Administraþiei Naþionale a
Penitenciarelor privind acordarea
gradului profesional de agent de
penitenciare absolvenþilor cursului,
cuvântul invitaþilor de onoare, rostirea
jurãmântului de credinþã, intonarea
imnului naþional ºi defilarea proaspeþilor
agenþi de penitenciare, dezvelirea plãcii
de onoare a ªcolii ºi premierea ºefului
promoþiei 2013.

Conducerea ºcolii le-a transmis
proaspeþilor absolvenþi aprecieri ºi
recunoºtinþã pentru seriozitatea ºi
interesul de care au dat dovadã în
pregãtirea profesionalã, pentru
rezultatele pe care le-au obþinut pe
timpul studiilor, pentru înþelepciunea ºi
poate chiar curajul de a alege o profesie
dificilã ºi solicitantã, care presupune
riscuri ºi provocãri permanente,
presiune ºi sacrificii, un efort continuu
pentru înþelegerea ºi respectarea
demnitãþii umane în condiþii deosebite.

Pentru noii agenþi, care au intrat
acum în marea familie a lucrãtorilor de
penitenciare, absolvirea nu reprezintã un
final, ci mai degrabã un nou început. Ei
vor merge în unitãþile în care au fost
repartizaþi, cu încrederea deplinã cã
sunt pregãtiþi sã facã faþã oricãror
provocãri ºi sã dovedeascã cã sunt buni
profesioniºti, sã tindã spre þeluri mai
înalte, pentru cã vor lucra într-un sistem
care încurajeazã deschis competiþia ºi
evoluþia în carierã.

Prin absolvirea acestei promoþii, se
încheie doar un capitol din activitatea
ªcolii Naþionale de Pregãtire a Agenþilor
de Penitenciare, noi pregãtindu-ne sã
deschidem porþile viitorilor candidaþi la
concursul de admitere, organizat în
luna septembrie.

Festivitatea de absolvire -promoţia 2012-2013

Binecuvântarea absolvenţilor
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Monumentul Eroilor
de la Poieni

Anul 1959 aducea românilor un val
de repesiune. Regimul dejist urmãrea
sã se consolideze dupã evenimentele
de la Budapesta din 1956 ºi sã-ºi de-
monstreze fidelitatea faþã de cauza
comunismului.

Arestãrile masive în rândurile
clericilor, intelectualilor ºi potenþialilor
„duºmani ai poporului“ se soldau cu
trimiterea în gulagul românesc pentru
mulþi ani. Toþi aceºtia era etichetaþi ca
„legionari“, pentru autoritãþile comuniste,
aceastã marotã devenind de-a dreptul
obsedantã. Tot aºa a fost în cazul tinerilor
care, dupã episodul reeducãrii de la
Piteºti, în vara anului 1951, fuseserã
mutaþi în penitenciarul de la Târgu-Ocna.

La sfârºitul anului 1958, Securitatea
„identificase“ o „conspiraþie legionarã“ a
acestor tineri. Potrivit scenariului, pe
când se aflau la Târgu-Ocna, aceºtia
hotârâserã ca dupã eliberare sã constituie
o organizaþie care sã determine cãderea
regimului comunist. Aºa s-au operat
arestãri în rândurile tinerilor eliberaþi în
anii 1954-1956, alãturi de aceºtia
formând loturi inclusiv cei care se mai
aflau în închisori.

Unul dintre cei rearestaþi în 1959 a
fost preotul Viorel Todea, din Arieºeni,
Alba, de la care avem mãrturia despre
vieþuirea creºtinã în penitenciarul din
Târgu-Ocna, dincolo de orice compo-
nentã politicã. Mãrturia este interogatoriul
luat de Securitate în iunie 1959,
consemnat în limbajul specific, cu obiº-
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nuinta marotã de „legionar“, care în
realitate desemna pe orice oponent al
regimului ateu.

Astfel, spicuim câteva secvenþe pe
care preotul Todea le rememoreazã în
anchetã despre relaþiile avute cu unii
colegi de suferinþã care se dovedeau a fi
veritabile modele de trãire creºtinã.

Despre legãturile cu Valeriu Gafen-
cu, preotul spunea: „La începutul lunii
februarie 1951 am fost transferat în
penitenciarul Târgu-Ocna, unde dupã
scurt timp am fãcut cunoºtinþã cu
legionarul Ardelean Gheorghe care, dupã
ce a aflat cã sunt preot ortodox, m-a
prezentat deþinutului Gafencu Valeriu.
Fãcând cu acesta cunoºtinþã, dupã câtva
timp m-a întrebat dacã îl pot spovedi. Eu
i-am spus cã nu am condiþiile necesare
pentru a oficia o spovedanie, dar el mi-a
spus cã se mulþumeºte aºa cum se
poate. Astfel, eu am acceptat, ºi într-o
zi l-am spovedit. Pe urmã l-am mai
spovedit o datã înainte de a deceda. În
discuþii, Gafencu era preocupat de viaþa
sufleteascã. În anul 1951, cu câteva zile
înainte de Paºti, Gafencu m-a rugat ca
sã rostesc, în camera unde era el,
Evanghelia Învierii ºi, pentru cã nu o
ºtiam, mi-am spus-o el, iar eu am învãþat-
o pe de rost. În noaptea de Paºti m-a
chemat în camera în care se afla, unde
am rostit ceea ce învãþasem. Tot
deþinutul Gafencu, de Boboteaza anului
1952, m-a rugat ca sã fac sfinþirea apei.
Eu am fãcut aceasta dându-i apa într-o

canã, spunând-mi cã are de gând sã
trimitã din aceastã apã sfinþitã ºi în
celelalte camere ca sã stropeascã.“

Tot preotul Todea remomereazã
unele discuþii purtate cu Ioan Ianolide:
„Acesta mi-a spus cã dupã ce o sã ajung
liber, sã am o comportare de preot
adevãrat, deoarece dupã cum mã voi þine
de canoanele Bisericii, aºa voi fi stimat
de credincioºi, cãci preotul care are
anumite slãbiciuni nu poate combate
slãbiciunile credincioºilor. Ianolide mi-a
spus ca dupã eliberare sã caut ca în
parohia unde o sã funcþionez sã mã
înconjor de cei mai buni credincioºi.“

Aceste mãrturii reprezintã o
contribuþie la cunoaºterea vieþuirii
creºtine care în penitenciarul de la Târgu-
Ocna, am putea spune, a atins punctul
culminant al activitãþii mistice
desfãºurate în închisorile comuniste.
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