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Praznicul luminos al Înãlþãrii Sfintei
Cruci ne apleacã la cinstirea Crucii
celei de viaþã a lui Hristos, sãrutând-o
pe aceea cu care preotul ne
binecuvânteazã la fiecare Sfântã
Liturghie, dãruindu-ne pace de la
Hristos Dumnezeul nostru. Sau ne-o
oferã la Taina Pocãinþei ca ºi cheie a
uºilor raiului, când o sãrutãm dupã
dezlegarea pãcatelor.

Cinstim Sfânta Cruce pentru cã pe
ea a atârnat deasupra ochilor lumii
trupul lui Iisus Hristos în slava
Rãstignirii. Umplându-se acum de
aceastã slavã, o vedem mai limpede
închipuitã în episodul biblic cu ºarpele
de aramã pe care Moise l-a înãlþat într-o
prãjinã sã fie vãzut de cãtre oamenii
muºcaþi de ºerpii cei veninoºi ºi sã nu
mai moarã (Num 21, 8-9).

Paºtile tainic
al Înãlþãrii

Sfintei Cruci
Crucea este unul dintre cele patru

simboluri fundamentale ale istoriei
omenirii, alãturi de cerc, pãtrat ºi
centru, fiind cel mai complex dintre ele
în ceea ce priveºte, mai ales,
raporturile semantice totalizante pe
care le poate stabili cu acestea. Astfel,
în relaþie cu dinamismul centrului, care
în concepþia lui Nicolaus Cusanus nu
poate simboliza decât pe Dumnezeu,
intersectarea celor patru laturi ale
crucii oferã perspectiva deschiderii
drumului de la unitate la diversitate, de

Crucea, lemnul vieţii
care sfinţeşte marginile lumii

la veºnicie la temporalitate, dar ºi
imaginea convergentã a reîntoarcerii
tuturor sensurilor la originea ºi unitatea
primordialã a lor.

Centrul lumii este înfãþiºat cel mai
adesea printr-un munte din care
arborele vieþii, înãlþându-se, uneºte

Anul acesta, 2014, se împlinesc 300 de
ani de la martirizarea Sfinţilor Brâncoveni –
Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin,
Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache.

Sfântul Sinod al Bisericii noastre a hotărât
ca acest an să fie consacrat omagierii acestor
martiri ai neamului nostru.

După tată, făcea parte din familia boierilor
Craioveşti, iar după mamă, se trăgea din familia
Cantacuzină.

Născut în anul 1654, pe când avea doi
ani, rămâne orfan în urma uciderii tatălui său.

La 28 octombrie 1688 se sfârşeşte din
viaţă Şerban Vodă Cantacuzino, Domnul Ţării

SFINŢII  MARTIRI  BRÂNCOVENI
Româneşti. În aceeaşi zi, boierii munteni au ridicat
pe scaunul de domn pe nepotul de soră al
răposatului, logofătul Constantin Brâncoveanu
cu misiuni însemnate în viaţa politică a ţării. Era
un învăţat. Cunoştea limbile greacă, latină şi
slavonă. A învăţat cu dascăli renumiţi. S-a
căsătorit cu Maria, nepoata de fiu a domnitorului
Antonie din Popeşti. A avut unsprezece copii:
patru băieţi şi şapte fete. De tânăr a fost chemat
în slujbe domneşti, ajungând în cele din urmă
logofăt şi apoi domnitor.

Îşi începe domnia în împrejurări grele
pentru ţară, şi anume în timpul unui îndelungat
război între turci şi austrieci. Printr-o diplomaţie
abilă, a ştiut să întreţină legături de prietenie cu
cele trei împărăţii: otomană, rusă şi austriacă,



Nr. 3 / iul-sept 2014 2 SAREA PÃMÂNTULUI

† Dr. Ioachim Bãcãuanul / Crucea, lemnul vieþii
care sfinþeºte marginile lumii ...................................... 1
Preot Petru Roncea / Paºtile tainic
al Înãlþãrii Sfintei Cruci ................................................... 1
Preot Constantin Genes /Sfinþii Martiri Brâncoveni ..... 1
Pr. prof. dr. Gheorghe Petraru / Provocãri ale parohiei ....  4
Preot drd. Daniel Nichita/ Semnificaþia
teologicã a filantropiei.................................................... 6
Valeriu Filimon / Cuvintele mele... .............................. .. 7
Preot Cristian Mazilu  / Umanismul ºi oratoria
sacrã ale Mitropolitului Antim Ivireanul ..................... 8
General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã Apostol /
Armata Românã în Rãzboiul de Independenþã ....... 10
Presb. Ecaterina Capotã / Simbolismul
Creºtinãtãþii ...................................................................... 14
Preot Lucian Dumitru Vartolomei /  Sublimitatea
slujirii preoþeºti ºi valoarea pãstorului de suflete ...... 15
Maria Ilie / Ceahlãu ........................................................ 17
Preot Cãtãlin Ilie / Paroh la Slãnic Moldova
somat cu arma ................................................................ 18
Prof. Laetiþia Leonte  / Istoricul Bisericii
Sfântul Ioan din Tg. Ocna .............................................. 19
Preot Petru Roncea / Dacã doar gândim
sã-L ucidem pe Hristos... .............................................. 20
Jurist Maria Stan / O varã fierbinte  ........................... 23
Conferinþa naþionalã  a preoþilor de penitenciare .... 26
Inspector de penitenciare Mihaela Brãila  / Comunicat
de presã cu privire la festivitatea de absolvire... ... 27

Manda Teodorescu / Nostalgie, Iluminare ................ 28

(urmare din p. 1)
Sfânta Cruce o cinstim pentru cã a fost închipuitã prin

lemnul aruncat de proorocul Elisei în râul Iordan ca sã scoatã
afarã fierul securii împrumutate ºi care se ascunsese în
adâncurile de nepãtruns ale apei Botezului (IV Rg 6, 4-7).

Sfânta Cruce este preþuitã de creºtini pentru cã ea a fost
preînchipuirea lemnului aruncat de Moise în apele amare de
la Mara, fãcându-le dulci ºi bune de bãut pentru popor (Ies
15, 25). Sau a toiagului celebru cu care profetul a lovit stânca
din Horeb, rãmânând locul acela al þâºnirii apei din piatrã cu
numele Masa ºi Meriba, dupã cuvântul Domnului (Ies 17, 1-
7).

De fapt, toate minunile întâmplate prin mijlocirea unui
lemn au fost preînchipuiri ale sfintei Cruci. Toiagul lui Aaron
era, ca ºi cel al lui Moise cu care a despicat ºi apoi a închis
Marea Roºie, închipuirea Sfintei Cruci prin care avem trecere
liberã de la pãmânt la cer, de la moarte la viaþã, din Egiptul
pãcatelor spre Canaanul neprihãnirii.

Sfânta Cruce, a cãrei Înãlþare se pomeneºte de Bisericã
în 14 septembrie, este mântuirea ºi bucuria noastrã, cãci
prin Cruce a venit bucurie la toatã lumea. Ea este spaima
diavolului ºi puterea de care avem nevoie în lupta mântuirii
noastre sufleteºti în care ne-am angajat încã de la botezul
nostru, de când ne-am lepãdat de Satana ºi ne-am unit cu
Hristos, înrolându-ne în armata lui Dumnezeu care luptã
împotriva vrãjmaºului mântuirii care este diavolul.

Sfânta Cruce se aºazã solemn pe analog în mijlocul
Bisericii în ziua praznicului din 14 septembrie, spre închinare
ºi sãrutare, ºi apoi rãmâne pe iconostas pânã la încheierea
Praznicului, pe 21 septembrie, aºa cum se întâmplã în Marea
Joi la procesiunea Rãstignirii. Paºtele real de atunci este
acum preînchipuit cu acesta tainic, al toamnei, al începutului
de an bisericesc, la patruzeci de zile dupã Praznicul
Schimbãrii la Faþã a Mântuitorului, dându-ne a înþelege
importanþa Jertfei lui Hristos care pecetluieºte întregul an,
întreaga viaþã a omului.

Sfânta Cruce, doar privind-o, ne aduce aminte de Jertfa
lui Hristos de pe ea. Însãºi Evanghelia Praznicului Înãlþãrii
Sfintei Cruci  (In 19, 6-11; 13-20; 25-28; 30-35) ne relateazã
cum iudeii L-au rãstignit pe Hristos pe Cruce, despre ura
înverºunatã a mulþimii împotriva Domnului care striga
disperatã cãtre Pilat sã-L rãstigneascã pe Iisus din Nazaret.
ªi Pilat, neputând face altceva, L-a dat la moarte pe Fiul lui
Dumnezeu.

Crucea pe care o sãrutãm este sfântã pentru cã poartã
pe ea þintuit trupul lui Hristos, Jertfa supremã datã pentru
mântuirea lumii. Sfânta Cruce este izvor de viaþã pentru cã,
unindu-Se Hristos cu ea prin rãstignire, i-a dat viaþã din viaþa
Lui. De aceea ne adresãm Sfintei Cruci ca unei persoane
zicându-i: Bucurã-te, cinstitã Cruce, pãzitoare a creºtinilor!
(Acatist)

Când noi ne unim cu crucea noastrã, atunci, aºa cum
Hristos S-a unit cu Crucea Lui, dãruim crucii noastre viaþã ºi
ea însãºi ne este nouã dãtãtoare de mântuire. De ce? Pentru
cã ea ne poartã pe noi, aºa cum, dupã ce Hristos ªi-a dus

Crucea, ea apoi L-a purtat pe El, sau El i-a dat dupã aceea
sens întru eternitate. Sã ne legãm dar de crucea noastrã cu
iubirea lui Dumnezeu, aºa cum S-a legat Hristos de Crucea
Lui.

Sãrbãtoarea Înãlþãrii Sfintei Cruci este Paºtile cel tainic
care ne duce cu gândul la Paºtile cel adevãrat pe care-l vom
sãrbãtori în Sãptãmâna Patimilor lui Hristos când vom
asculta iarãºi, în Marea Joi de dimineaþã acelaºi text al
Evangheliei la Sfânta Liturghie.

Sã ne unim, aºadar, cu aceeaºi iubire de crucea noastrã
pentru a fi ºi noi de folos lumii întregi spre mântuire. Orice
creºtin care-ºi ia crucea ºi merge dupã Hristos devine el
însuºi salvator al altora, o luminã cãlãuzitoare pentru cei din
urma lui, un model de urmat pentru generaþiile care vin.

Paºtile tainic
al Înãlþãrii Sfintei Cruci

„Cel ce pentru dreapta credinţă şi pentru neam
te-ai învrednicit a suferi moarte de martir

împreună cu fiii tăi, Constantin, Ştefan, Radu şi
Matei şi sfetnicul Ianache, dreptcredinciosule

Voievod Constantin, roagă pe Hristos Dumnezeu
să mântuiască sufletele noastre!“ (Troparul Sfinţilor

Martiri Brâncoveni omagiaţi în anul 2014)
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(urmare din p. 1)

(continuare în p. 21)

cerul cu pãmântul, devenind un axis
mundi. El simbolizeazã calea spiritualã
ascensionalã, epectaticã, spre îndumne-
zeire a omului, dar ºi locul teofaniilor,
punctul de legãturã între natural ºi
supranatural, fiind înfãþiºat biblic sub
forma scãrii lui Iacov, dar ºi ca loc al
transfigurãrii luminoase ºi al întâlnirii
dintre înomenire ºi îndumnezeire,
Taborul, muntele sacru a cãrui origine
terminologicã ar fi cuvântul tabur care
înseamnã buric.

Crucea, semnul prezenþei
eshatologice a lui Hristos

Edenul a fost centrul iniþial al lumii
în mijlocul cãruia Dumnezeu a sãdit
pomul vieþii (Facere 2, 9), ale cãrui
roade puteau aduce nemurirea omului
ºi ale cãrui patru râuri strãbãteau
grãdinile sale anunþând ºi prefigurând
vieþuirea întru asumarea crucii.
Neascultarea l-a adus pe vechiul
Adam în postura gustãrii din fructele
morþii, iar înstrãinarea de Dumnezeu
ºi pribegia i-au fost hrana generaþiilor
ce au purtat acest stigmat pânã când
Adam cel Nou a fost urcat pe lemnul
aceluiaºi copac, fãcându-Se blestem ºi
ascultãtor pânã la moarte pentru ca
roadele cele de pe urmã, ale crucii, ale
ascultãrii, sã poatã reda omului viaþa
veºnicã. Hristocentrismul aduce cu sine
înþelegerea faptului cã centralitatea
axei mântuirii nu se reduce doar la un
punct spaþial spre care geografic
creºtinul îºi împlineºte o necesitate
spiritualã, ci este o stare duhovniceascã
ce îmbracã fiinþa umanã prin raportarea
la Hristos Care este pretutindeni: „în
mormânt cu trupul, în iad cu sufletul,
în Rai cu tâlharul ºi pe scaun cu
Tatãl ºi cu Duhul…”, iar aceastã
raportare interpersonalã divino-umanã
îl transpune, oriunde s-ar afla, îl
introduce în centralitatea lui Hristos.
Doar întruparea chenoticã a Logosului
poate aduce o altã centralitate mântui-

toare ºi vindecãtoare simbolizatã de
arborele noului legãmânt, al iubirii
rãstignite, al viþei ce se înalþã din tulpina
lui Iesei (Isaia 11, 1-3) ºi ale cãrei
mlãdiþe, apostolii ºi sfinþii, aduc rod
însutit în ogorul Bisericii, sãlãºluind ºi
fiind legate ombilical de Hristos-
Arborele ºi viþa euharisticã.

Legãtura tainicã stabilitã între
braþele crucii ºi punctul de întâlnire a
lor sugereazã sinteza întâlnirii dintre
timp ºi veºnicie, spaþiu ºi nemãrginit,
imanent ºi transcendent, îndeplinind
concomitent ºi o funcþie mediatoare
între acestea. Doar prin cruce Hristos
atinge punctul culminant al chenozei
Sale, iar omul poate anticipa roadele
transfigurãrii ºi Învierii. Astfel, crucea
rãstignirii înfiptã în locul „cãpãþânii”
este noua axã a lumii ce prin Adam cel
Nou recapituleazã ºi rãscumpãrã tot
neamul omenesc din exilul spiritual ca
stare a omului cel vechi ºi-l redã iubirii
întru libertate, chemându-l la asumarea
lepãdãrii de sine ºi urcarea treptelor
crucii. Acesta este motivul pentru care
crucea marcheazã rãspântiile drumu-
rilor orientând cãlãtorul întotdeauna
spre „Calea” cea dreaptã care duce la
Hristos ºi mãrturiseºte pelerinului cã
Hristos este strãinul ce cãlãtoreºte
împreunã cu el ºi cã orice cãlãtorie are
ca finalitate întâlnirea cu Dumnezeu în
transcendentul divin.

Cele patru braþe ale crucii cheamã
umanitatea din cele patru puncte
cardinale la înfruptarea din roadele
mântuirii ºi la asumarea celor patru
Evanghelii ce mãrturisesc adevãrul
plenar cã Iisus este Hristos, Fiul lui
Dumnezeu-Mântuitorul. Braþele crucii
sunt adevãrata busolã ce întotdeauna
va arãta celui ce rãtãceºte calea cã
rãsãritul cel de sus este reperul funda-
mental ºi cursul firesc al vieþii lui.

Piciorul crucii înfipt în pãmânt
reprezintã umanitatea asumatã de
Hristos ºi rãstignitã. Hristos coboarã
prin Cruce „întru cele mai de jos ale
pãmântului” pentru a recupera pe

Adam cel Vechi, a cãrui „cãpãþânã”
era ascunsã în pãmântul de la picioarele
crucii. Recupereazã, de asemenea, ºi
pe cei morþi întru Adam, ca toþi sã fie
una în Noul Adam, Iisus Hristos,
Domnul istoriei.

Crucea rãstignirii a fost cu migalã
prefiguratã de profeþi care, treaptã cu
treaptã, au sãdit-o în conºtiinþa drepþilor
ce aºteptau pe Mesia Eliberatorul,
Care sã zdrobeascã prin moartea Sa
moartea ºi capul ºarpelui.

Braþul superior al crucii aratã
scopul sacrificiului hristic adicã
îndumnezeirea umanului, sensul
ascensional al mesianismului jertfelnic.
Braþele laterale sunt mãrturia univer-
salitãþii mântuirii, ca asumare a
pãcatelor tuturor indivizilor umani
descendenþi din Adam. Crucea recapi-
tuleazã întreaga creaþie sau, dupã
expresia Sfântului Irineu, „Hristos a
fost rãstignit pe cruce adunând în sine
lumea toatã”. Palmele þintuite pe cruce
sunt deschise de Hristos într-o
îmbrãþiºare rãstignitã din noul centru
al lumii care este Golgota. De aici
rezultã valoarea cosmicã a crucii ce
reînnoieºte Universul, redându-i
demnitatea ºi frumuseþea iniþiale.

Crucea a fost preluatã iconografic
pentru a exprima marea tainã a
Creºtinismului, patima ºi moartea Fiului
lui Dumnezeu, dar ºi prezenþa Sa
biruitoare, deoarece acolo unde este
crucea, este implicitã ºi prezenþa
Rãstignitului. Hristos nu poate ºi nu
trebuie despãrþit de Cruce, aceastã
formã unicã din Univers devenind
semnul prezenþei eshatologice (Matei
24, 30) a lui Hristos Judecãtorul, dar ºi
realitatea cotidianã, ca modus vivendi,
a fiecãrui creºtin (Matei 8, 34) care
moare ºi învie cu Hristos. De aceea,
în noaptea Paºtelui, Biserica slãveºte
astfel: „Azi m-am îngropat împreunã
cu Tine, Hristoase, mâine înviez
împreunã cu Tine, înviind Tu!” Mai
mult decât atât, pentru martiri, crucea
lui Hristos este singura raþiune de a fi,

Crucea, lemnul vieţii care sfinţeşte
marginile lumii
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 Parohia, orizont al evanghelizării, mărturiei creştine,
apostolatului cultural şi social. Statutul preotului

(urmare din numărul 38)

Pr. prof. dr. Gheorghe PETRARU

Ideologiile, raþionalismul ºi
iraþionalismul occidental, dezvoltarea
industrialã, tehnicã, informaþionalã a
lumii au avut ºi au efecte asupra
comunitãþii ortodoxe, dar aceasta,
învãþatã de Hristos ºi cãlãuzitã de Duhul
Lui, având ca þintã sfinþenia ºi veºnicia
cea bunã a Împãrãþiei, cu suferinþã ºi
jertfã stã crucificatã în lume, fidelã
Evangheliei ºi misiunii ei, amintind
poporului de efemeritatea ºi vidul fiinþei
umane fãrã Dumnezeu. Ortodoxia stã
în Hristos cel înviat ce o susþine ºi este
prezent nouã permanent, asistând ºi
interpelând evoluþii civice ºi politice, fiind
însã integral fidelã Apostolilor, Pãrinþilor
ºi Sfinþilor ei din fiecare veac care sunt
ºi temelia ei neclintitã întru mãrturisirea
adevãrului lui Hristos ºi spiritualizarea
mântuitoare prin împlinirea iubirii, în
comuniune, cu dorinþã de adevãr ºi
dreptate pe care ea este conºtientã cã
nu le rezolvã deplin nici o instanþã
umanã absolutizatã structural ce
exclude alte instituþii spirituale ºi
culturale, ºi nici revendicãrile indivi-
dualiste de tip drepturile omului ale
occidentalului. 31 Ea se instituie în
instanþã divino-umanã care înseteazã
dupã adevãrul, dreptatea ºi iubirea pe
care doar Dumnezeu le oferã dincolo de
interesele de moment ale individului sau
ale grupului de interes. Ateismul ºi forma
eufemisticã a acestuia, secularismul, ca
ºi indiferentismul religios sunt proble-
mele cu care se confruntã parohia, dar
ºi probleme intercreºtine afecteazã
parohia ortodoxã, în acest sens sectele
ºi problema ecumenismului fiind cele
douã aspecte ale problemei. De aceea,
vorbim de aspecte externe ºi interne ale
interpelãrii parohiei, preot ºi credincioºi
în modernitate ºi postmodernitate.

1. Aspecte externe
Ideologia iluministã, a privatizãrii

religiosului a marginalizat ºi exclus
Biserica, teoretic parohia, din spaþiul

4. Provocãri ale parohiei în modernitate ºi postmodernitate

public, din comunitatea oamenilor care
prin Taine devin Trupul lui Hristos, lumea
cea nouã a Bisericii, creºtinismul (I
Corinteni 12). Teologic, aceastã
atitudine constituie ºi o inconsecvenþã
logicã ºi filosoficã, culturalã ºi istoricã,
pentru cã orice ºi în orice comunitate
este întrupatã ºi viaþa ºi credinþa
membrilor ei. Comunitatea ca Bisericã
a fost destructuratã, dar Biserica este
ºi face totdeauna, dincolo de ceea ce
uneori oamenii gândesc ºi aplicã social
ºi politic, ceea ce capul ei Hristos face
în Duhul Sfânt prin ierahia sacramentalã
ºi canonicã ºi întreg poporul pelerin al
lui Dumnezeu spre Împãrãþia cerurilor
cea eternã. Ea face ceea ce a învãþat-o
Domnul ei prin rugãciunea permanentã,
„arma ei spiritualã”33 ºi misionarã
înrãdãcinatã în taina Treimii contem-
plate, adorate ºi invocate, atât în
lucrarea asceticã purificatoare cât ºi în
rugãciunea liturgicã ce eclesializeazã
lumea – „aducem aceastã slujbã
cuvântãtoare-duhovniceascã pentru
toatã lumea” (Liturghierul citat, p. 156).
Din pãcate, mulþi fii ai ei, doar nominali,
nu mai ºtiu cã Biserica, Trupul lui
Hristos înseamnã propria lor fiinþã,
persoanã oferitã prin Botez, Mirungere
ºi Euharistie lui Hristos, în comuniunea
celorlalþi creºtini, semenii lor care au
vocaþia ºi datoria de a participa la
Liturghia Bisericii, de a primi Trupul ºi
Sângele lui Hristos spre viaþa adevãratã,
de a contribui cu cuvântul ºi fapta,
inclusiv financiar, puþin de la mulþi sau
toþi enoriaºii. Cum spunea A. Rosmini,
cu referinþã la patrimoniul particular,
dupã vechiul model creºtin, acesta era
mic dar cel comun, mare,34 în sensul
cã creºtinii cei mulþi ai parohiei nu erau
prea înstãriþi, dar cu puþin de la fiecare
veniturile parohiei erau corespunzãtoare
pentru activitãþile ei de întreþinere a
clerului, de misiune, culturã ºi filantropie
la care se adãugau ºi donaþiile celor
bogaþi. Din nefericire, postmodernitatea

cu ultraliberalismul a îmbogãþit
pseudomodelele ei, vedete din domenii
anexe vieþii reale, sport, muzicã,
cinema, care deviazã prin spectacolul
bine orchestrat atenþia de la viaþa realã,
familialã, comunitarã, culturalã, chiar
economicã ºi, de aceea, creºtinii au
datoria sfântã ca prin rugãciunea ºi fapta
lor sã susþinã lucrarea misionarã,
culturalã, filantropicã de restaurare a
monumentelor bisericeºti sau con-
strucþia de lãcaºuri noi. Biserica nu cere
nici nu ia zeciuialã, ar fi foarte bogatã,
deºi este criticatã de unii aºa-ziºi
seculariºti sau afaceriºti prea îndoctrinaþi
de bogãþie ºi bani ºi inspiraþi de principii
strãine etosului ortodox, creºtin în
general, dar ea este centrul existenþei
ºi vieþii oamenilor ºi nu doar o instituþie
prestatoare de servicii, o „funcþie
servilã”35 la care a fost redusã de
ideologii, de secularism ºi de
consumism. Grav este cã se pierde
sensul comuniunii cler-credincioºi ºi
sunt situaþii când unii dintre enoriaºi se
adreseazã câteodatã preotului cu
formula Vã deranjez, Pãrinte, când de
fapt între aceºtia ar trebui sã fie
apropiere, dialog, cãldurã sufleteascã,
comunicare permanentã, aºa cum
existã când te duci la doctor cã eºti
bolnav ºi ai nevoie de vindecare, la
magazin sã cumperi ce ai nevoie, la
servici º.a.m.d. Existã ºi situaþia jenantã
la vizitele pastorale la unii credincioºi
cã atunci când preotul intrã în casa lor,
întâi sã se caute prin buzunare, în loc
sã vadã în preot chipul lui Hristos care
binecuvinteazã casa… (Matei 10, 12-
14), problemele financiare cu parohia
fiind în plan secund, contribuþia benevolã
fiind primitã în lãcaºul de cult. Aspectul
acesta, desigur, este mai specific
parohiei urbane cu ritmul ei ºi cu migraþia
locuitorilor, ceea ce pune problema
abordãrii specifice a misiunii
urbane, având în vedere cã
oraºele mari coaguleazã
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oamenii de diverse categorii,
intelectuale, financiare,
tehnice, datoritã dezvoltãrii mai

accelerate ºi veniturilor mai mari, în
acest sens. Pãrintele Bria propunea în
acest sens ca preotul de la oraºe sã
posede „cunoºtinþe în ºtiinþele educaþiei
umane, în pedagogie ºi metoda
didacticã… reflexia teologicã pentru
intelectuali, cateheze despre morala
sexualã ºi conjugalã pentru tineri ºi
pãrinþi, literatura religioasã pentru copii
ºi tineret”36 în lumina Evangheliei ºi a
Sfintei Tradiþii, cultura ºi viaþa creºtinã
peste veacuri, cãreia îi dã viaþã ºi profil,
chip, Ortodoxia actualã, care sã
defineascã identitatea creºtinului
ortodox, sã conºtientizeze apartenenþa
sa la Biserica lui Hristos cea una,
sfântã ºi apostolicã, realitatea profundã
ºi sublimã, temei al veºniciei pentru
oameni. Apoi, creºtinul ortodox trebuie
sã ºtie cã este afiliat unei parohii, unui
preot, slujitor al lui Hristos cu misiunea
unicã de a face fii Bisericii, cã se roagã
pentru ei, – „ne rugãm pentru mila,
viaþa, pacea, sãnãtatea, mântuirea,
cercetarea, lãsarea ºi iertarea pãcatelor
robilor lui Dumnezeu, enoriaºi, ctitori ºi
binefãcãtori al Sfântului locaºului
acestuia” (Liturghier, p. 131) ectenie
care se rosteºte la Laudele Bisericii ºi
la Sf. Liturghie, în comuniunea sfinþilor,
a strãmoºilor care au pus credinþã ºi
iubire, jertfa muncii, a aurului ºi
argintului, a banilor spre ridicarea ºi
înfrumuseþarea lãcaºului de cult pe care
cei de astãzi au datoria de a-l menþine,
restaura, dacã este cazul, pentru cult
ºi culturã ortodoxã. A veni la slujba
bisericii este un act de cult ºi de culturã
ortodoxã ºi româneascã! De fapt în
biserica parohiei, care este prima în
calea spre sacru, în ziua de sãrbãtoare,
unde trebuie sa fie casa sa de întâlnire
cu Dumnezeu, unde creºtinul se roagã
lui Dumnezeu care îl aºteaptã pentru
cã este chemat la întâlnirea iubirii, la
ospãþul credinþei, ºi aici se experiazã
universalul în particular în sensul cã
„absolutul poate fi gãsit numai în
concret, infinitul în finit, divinul în
creaturã… creºtinismul fiind emina-
mente practic ºi concret”37, temei fiind
Hristos, Dumnezeu întrupat. Paradoxal,
în bisericã, ceea ce deconstruieºte
postmodernitatea prin cinism,
pragmatism, narcisism, scepticism,
relativism ºi nihilism încercând sã
reconstruiascã prin limbaj ºi narativ

cotidian ºi indiviual, (de aceea atâtea
„invenþii”, a Europei, a politicului…) se
pãstreazã, în sensul, metanarativului,
adicã „teorii le întemeietoare ce
legitimeazã o moralitate universalã ºi
un progres social”38 discursul total,
Biblia ºi teologia, Biserica ºi oamenii
cu idealurile lor spirituale. Desigur,
astãzi mijloacele de cãlãtorie permit
pelerinajul în þarã ºi în lume, la mãnãstiri
ºi schituri cu monahi renumiþi, la
locurile sacre creºtine care întãresc
credinþa, la Ierusalim sau Athos, în
lumea ortodoxã sau cea occidentalã,
dar casa este în parohie, duminicã de
duminicã, aºa cum natural trupul are
nevoie de hranã zilnic ºi omul de zi ºi
de noapte în dinamica existenþei sale.
A fi credincios, a merge la bisericã
trebuie sã devinã naturalul religios,
ortodox al creºtinilor de astãzi.

2. Aspecte interne
Sectele ºi ecumenismul repre-

zintã douã fenomene intercreºtine cu
care se confruntã parohia ortodoxã unde
existã conºtiinþa, dincolo de realitatea
istoricã ºi confesionalã a pluralismului
creºtin cã existã o singurã Bisericã a
lui Hristos ºi cã modul acesteia de a fi
la nivel de parohie este Biserica cea una
pentru cã Unul este Hristos: „Este un
Domn, o credinþã, un Botez, un
Dumnezeu ºi Tatãl tuturor care este
peste toate ºi prin toate ºi întru noi toþi”
(Efeseni 4, 5-6). O comunitate înseamnã
o parohie cu un preot, ºi nu conflicte
declanºate de uzurpatori ai preoþiei, lideri
sectari care ne criticã modelul
bisericesc pentru a-l înlocui cu vidul
spiritual ºi a aduce profeþi mincinoºi,
urmând ca dupã „darurile” de la început
cu care momesc pe unii creºtini sã le
pretindã acestora zeciuiala. Sectele
neagã Biserica, etosul ortodox, cultura
din orizontul Ortodoxiei, pretinzând,
curios ºi insolent, cã ele sunt expresia
Bisericii una, cã deþin adevãrul ºi sunt
singurele vehicole ale mântuirii, de parcã
pânã au venit sectele Biserica nu a fost
cu Hristos, Domnul ei, credincioºii nu
au avut la îndemânã cuvântul divin,
Biblia, ºi nu ar fi primit de la preoþii lor
Sfintele Taine, interpretarea Revelaþiei ºi
cãlãuzirea spre mântuire. Dar sectele
urmãresc cu totul alte scopuri decât cele
religios-morale, fiind expresii de libera-
lism religios în contextul modernitãþii ºi
democraþiei ce au aplicat principiile
politico-economice la comunitate, în

sensul de a înfiinþa o sectã, un grup
religios aºa cum se înfiinþeazã o firmã
oarecare, o întreprindere economicã, dar
cu Biblia în mânã ºi cu patos fanatic,
reuºind sã acapereze persoane labile,
neintegrate Bisericii. Noile miºcãri
religioase, mai ales, ocultiste sau
inspirate de religiile orientale, au interese
politice, economice ºi financiare, în
context mondialist de dezorganizare
instituþionalã clasicã, manipuleazã ºi
supun oameni ºi grupuri umane pentru
îmbogãþirea liderilor sectei care nu au
nimic cu Dumnezeu sau religia. Se
destabilizeazã Biserici tradiþionale,
comunitãþi, culturi, scopul fiind, de fapt,
alienarea oamenilor ºi exploatarea lor.
Acuza de încãlcare a drepturilor ºi
persecutarea minoritãþilor religioase este
falsã, interesul fiind acela de infiltrare prin
secte a potentaþilor lumii ºi interesele lor
economice ºi financiare.

Dacã sectele reprezintã un fenomen
dezintegrant ce nu dialogheazã  cu
partenerul ci doar impun necondiþionat
principiile lor, ecumenismul se vrea a fi
un model de integrare a creºtinilor venit
din iniþiativã anglicanã ºi protestantã,
ceea ce, cu avantajele dialogului,
cunoaºterii reciproce la faþa locului a
unora de cãtre ceilalþi, nu înseamnã cã
este factorul ce va unifica creºtinismul.
Ecumenismul este o stare de spirit care
s-a instituþionalizat împreunã cu Biserici
Ortodoxe la Geneva, fãrã includerea
Bisericii Romei, conºtientã de ecume-
nicitatea ei, dar care dupã o perioadã de
avânt în secolul al XX-lea ºi impus în
anumite privinþe s-a estompat într-o mare
mãsurã, aceasta pentru cã ortodocºii au
conºtiinþa ecumenicitãþii, catolicitãþii,
universalitãþii credinþei lor dreptmãrtu-
risitoare, o credinþã experiatã de secole
în care ºi-au împlinit idealurile spirituale,
culturale ºi naþionale, etnice. Evident,
ecumenismul a însemnat o globalizare
creºtinã dincolo de diferenþele dogmatice
în primul rând, a fost una din raþiunile
ecumenismului Genevei, cu proiecte
filantropice benefice în vremea rãzboiului
rece care, odatã cu prãbuºirea tota-
litarismului comunist ºi o anumitã
deconspirare a proiectului de a
evangheliza Estul, „vid spiritual”39 dupã
prãbuºirea vechiului sistem, ca ºi cum
comunismul ar fi fost religia acestei pãrþi
a lumii, o evanghelizare dupã model
protestant, au dus la estom-
parea angajãrii ecumenice,
Ortodoxia fiind conºtientã de
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adevãrul ei de credinþã.
Totodatã, proiectul ei este
acela al consolidãrii unitãþii

panortodoxe ºi a relaþiei cu Biserica
Romano-Catolicã care este majoritar
Biserica Occidentului creºtin ce
pãstreazã ºi recupereazã mare parte din
Tradiþia comunã a Bisericii universale
nedespãrþite.
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Conceptul de filantropie este înfăţişat de unii
autori ca ,,termen umbrelă,”1 sub acoperământul
căruia pot fi adăpostite nenumărate înţelesuri,
încorporate în grija pentru ,,bunăstarea spirituală” a
comunităţii locale, ca popor al lui Dumnezeu, prin
vizitarea bolnavilor şi a persoanelor aflate în stadii
terminale ale bolii, sprijinul moral al familiilor îndoliate,
convorbiri duhovniceşti cu cei căsătoriţi de curând,
cu persoanele în vârstă sau cu cele singure ş.a.
Imaginea biblică a păstorului care, plin de curaj, îşi
conduce turma (Ioan 10, 11), purtând de grijă fiecărei
oi în parte, reprezintă cea mai întâlnită metaforă a
filantropiei, încă din perioada Bisericii primare.
Depăşind etapa clasică a acestei simbolistici, teologi
ca R. Dykstra,2 Ch. Gerkin3 sau A. Campbell4,
construiesc o nouă conceptualizare pentru slujirea
aproapelui, care de multe ori ar putea părea
paradoxală sau cel puţin stranie (,,Vindecător al
rănilor”, ,,Străinul foarte apropiat”, ,,Samarineanul
milostiv”, ,,Cel care aduce speranţă”, ,,Moaşa
renaşterii spirituale” ş.a.). Analizând de data aceasta
noi direcţii ale misiunii şi evanghelizării, trasate de
documentele Adunărilor Generale ale Consiliului
Ecumenic al Bisericilor (WCC), desfăşurate între 1975

Preot drd. Daniel NICHITA

(Nairobi) şi 1991 (Canberra), un alt mare specialist
în teologia pastorală, Stephen Bevans consideră că
mare parte a telogiei contemporane încearcă să se
preocupe mai mult, atunci când vine vorba de
filantropia creştină, de schimbarea structurilor sociale
exterioare, capabile să creeze noi raporturi umane
şi mai puţin de restaurarea interioară a omului în
Hristos, prin puterea Duhului Sfânt. El foloseşte în
argumentaţia sa un fragment  din documentul final al
Celei de-a 7- Adunări a WCC de la Canberra (1991):
,,graţie puterii insuflate de Duhul Sfânt, Biserica devine
capabilă să studieze mecanismele sociale şi
economice juste şi viabile şi să descopere mijloace
creatoare, specifice fiecărui context, ca să-şi asume
această responsabilitate.”5 Textul face abstracţie
aşadar, de conţinutul renaşterii spirituale a omului,
insistând pe ordinea economică mondială, marcată
de consumism şi concurenţă, lipsită de suportul interior
al iubirii şi care nu îmbracă haina milostivirii, pe care
Hristos a arătat-o desăvârşit prin jertfa de pe Golgota.

Toate aceste abordări scot în evidenţă din
dificultăţile majore în definirea filantropiei, ca
angajament ecleziologic în contextul problematicii
sociale, neînţelegându-se pe deplin legătura

organică dintre unitatea de credinţă, viaţa
sacramentală şi slujirea socială a Bisericii.
Înţelesul acestei întrepătrunderi poate fi descifrat
în viziunea scripturistică asupra Bisericii,
descoperită ca  Trup al lui Hristos şi comuniune
divino-umană. (Coloseni 1, 18)

a. Biserica nu poate fi redusă la o societate
umană pură, fiind constituită prin lucrarea Duhului
Sfânt (I Corinteni 12, 13; Efeseni 4, 4), natura ei
aparţinând transcendentului. De asemenea,
ecleziologia paulină înfăţişează Biserica drept o
realitate dinamică, căci ,,noi suntem împreună
lucrători cu Dumnezeu, însă nici cel ce sădeşte nu
e ceva, nici cel ce udă, ci numai Dumnezeu Care
face să crească. (I Corinteni 3, 7) Filantropia
înseamnă, prin urmare, mărturia faptului că temelia
slujirii noastre este Hristos (I Corinteni 3, 11), Cel
care adună persoanele umane într-un singur Trup
şi face ca Biserica Sa să crească. Să amintim doar
unul din memorabilele episoade biblice, în care
Dumnezeu Se defineşte ca prioritate
absolută a vieţii noastre.  Când Hristos
a intrat în casa lui Simon, cel care fusese

Semnificaţia teologică a filantropiei
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vindecat de lepră, o femeie a venit şi I-a
uns capul cu nard, un ulei foarte aromat
şi scump. (Marcu 14, 3-9) Unii au văzut

în gestul femeii o risipă şi chiar au spus că mai bine
s-ar fi vândut nardul, care valora 300 de dinari, iar
banii să fi fost daţi săracilor. Mântuitorul clarifică gestul
femeii şi-i dă un sens mult mai profund; nu exclude
faptul că şi săracii trebuie ajutaţi, însă femeia a făcut
un gest prin care şi-a arătat dragostea şi respectul
pentru Persoana Sa. Perspectiva este una
duhovniceasă: „Mai dinainte a uns trupul Meu, spre
îngropare,“ (Marcu 14, 9) altfel spus ceea ce-I dăm
lui Dumnezeu se cuvine doar Lui, iar ceea ce oferim
săracilor o facem pentru că Hristos-Domnul ne-a
învăţat acest lucru, ca pildă de dăruire şi iubire
pentru toţi care cred în El.

b. Membrii fiecărei comunităţi
parohiale aparţin Trupului mistic al lui
Hristos în măsura în care Sf. Duh este
lucrător în ei, prin deschiderea şi
împreună-lucrarea cu Acesta. Primul act
al încorporării în Biserica lui Hristos este
primirea Sf. Botez, însă omul poate ,,stinge
Duhul” (I Tesaloniceni 5, 19)  adică
refuză cooperarea cu acesta. (Romani
8, 9) Filantropia va urmări întotdeauna
semnificaţia sa ecleziologică, deoarece
simpla apartenenţă la Biserica locală, prin
botez, nu garantează automat apar-
tenenţa la Trupul lui Hristos, căci nu orice
activitate a creştinilor în societate duce la
zidirea Bisericii,6 căci roadele Duhului
Sfânt, ca manifestare a Sa în viaţa
noastră, sunt ,,dragostea, bucuria, pacea,
îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea
de bine, credinţa.” (Galateni 5, 22)

c. Solidaritatea creştină se
bazează şi dobândeşte unicitate, afirmând
„iubirea lui Dumnezeu care s-a vărsat în
inimile noastre prin Duhul Sfânt, Cel dăruit
nouă.” (Romani 5, 5) Cele patru
Evanghelii, urmărind traseul Mântuitorului
„înconjurat de mulţimi,” repetă ca un refren
salvator expresia verbală a iubirii Sale
nemărginite, folosită atunci când vindecă
sau învie din morţi: „Mi-e milă!” (Matei 9,
2; 14, 1, Marcu 6, 2) Pornind de la acest
fapt, Sf. Grigorie de Nazians adaugă:
„Având în Hristos o pildă de atâta milă şi
împărtăşire a suferinţei, vom dispreţui,
oare, pe cei nenorociţi şi vom trece pe
lângă ei? Îi vom părăsi ca pe nişte morţi,
ca pe nişte blestemaţi, ca pe nişte infame
reptile şi fiare? Nu, fraţii mei, pentru că noi
suntem oile lui Hristos, Păstorul cel Bun,
Care-Şi aduce la turmă oaia cea rătăcită,
care caută pe cea pierdută şi întăreşte pe
cea slăbită. Prin facerea de bine faţă de

semenul nostru […], noi repetăm în mic şi faţă de
puţini opera de mântuire a lui Iisus Hristos faţă de
întreaga umanitate; ajungem şi noi un fel de mântuitori,
de hristoşi, cu perspectiva îndumnezeirii.”7

Filantropia depăşeşte actul moral ce intervine
ca obligaţie personală, dobândind caracteristicile
sacramentului slujirii aproapelui, săvârşit în interiorul
Bisericii. Biserica se extinde astfel prin lucrarea
mântuitoare plină de iubire a Fiului lui Dumnezeu,
în celelalte fiinţe umane, iar Evanghelia nu devine o
colecţie de reţete pentru o bună practică socială,8

acestea rezultând mai curând din principiile morale,
în special „să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine
însuţi” (Matei 19, 19). Când Mântuitorul a fost întrebat
în Evanghelie de omul bogat cum se dobândeşte

1 John PATTON, Pastoral Care- An Essential
Guide, Abingdon Press, Nashville, p. 25
2 Robert c. DYKSTRA , Images of Pastoral Car:
Classic Readers, Chalice Press, St. Louis,
Missouri, 2005
3 Charles GERKIN , The Living Human
Document: Re-Visioning Pastoral
Counseling in a Hermeneutical Mode,
Abingdon Press, 1984.
4 Alastair V.  CAMPBELL , Rediscovering
Pastoral Care, Wesminter John Knox Press,
1981.
5 Stephen BEVANS , New Directions in Mission
and Evangelization: Basic Statements 1974-
1991, Orbis Books, Maryknoll, New York,
1996, p. 147.
6 +Daniel, Confessing the Truth in Love-
Orthodox Perceptions of Life. Mission and
Unity, Ed. Basilica, Bucureşti, 2008, p. 148.
7 SFÂNTUL  GRIGORIE DE NAZIANS, Despre iubirea
de săraci, 15, Ed. Arhiepiscopiei Sucevei şi
Rădăuţilor, Suceava, 2006, p.20.
8 Antonio MARIA BAGGIO , Doctrina socială
creştină: identitate şi metodă, trad. de Călin
Pop, în: Ioan I CĂ JR, Gândirea socială a
Bisericii. Fundamente-documente-analize-
perspective, Ed. Deisis, Sibiu, 2002, p.271.
 9 SFÂNTUL  VASILE CEL MARE, Scrieri-Partea I,
traducere de Pr. Dumitru Fecioru, col. Părinţi
şi Scriitori Bisericeşti, 17, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1986, p. 402.

Cuvintele mele...
Cuvintele mele sunt pietrari cioplitori
lunecând pe cupole de timp, în legendã.
Cuvintele mele sunt sfere ce-nchid
nevãzutul neliniºtii-n tot ce urzim
apãsând temelii.
Prin cuvinte mã-ntorc în memoria lumii
sã mã-ncarc de misterul luminii-ngropate în lut,
închegate-n cununa cu flori de livezi
trecute în verde de smalþ, pe ulcioare.
Uitaþi de odihnã
în umbra luminii zvârlite pe spate,
veghem împreunã vârfu-ascuþit visând sub echer
întrupare-n oþel ºi beton aburit în culori.
Stingherit de prezentul mereu de-o secundã
încerc sã prefac mai devreme-n trecut
mileniul ce-aºteaptã sã fie trãit.
ªi-nchipuirea mã doare de constelaþii.
Cuvântul rostit se preface în sfere de aur
ºi-ncerc armonii urzind galaxii
pe orbite ce scapã în simþuri
ca visul, mãsurã severã.
Mileniul ce-mi nalþã în spate îmi clatinã râvna
ºi zidesc veacul nou de neliniºti pândit.
Istoria îºi cugetã-n umbrã lava peste Pompei
ºi cu voinþã de Pont Euxin furã Istriei, zeii
ºi-nfloreºte-ntre Geþi întâia tristeþe latinã.
Cu pulberi stelare ne-ngroapã planeta:
Priveºte! asfaltul atinge vitralii de ctitorii
ºi cu rãbdarea acelui ce ºtie sã moarã întruna
desleg misterul statornic al acestui pãmânt,
de-a fi în ce faci, nepieritor, ca o secere dacã.
Mã zbat de aceea-ntre sensuri
- secundã între milenii -
ºi îndur striviri ca mortarul ce leagã
lespezi cioplite în slovele mele.

Valeriu Filimon, Tãrâmuri imaginare - poezii - ,
Edit. Paco, Bucureºti, 2001, pag. 7-8

viaţa veşnică (Matei 10, 17-22), Învăţătorul a dorit
ca mai întâi să descopere prin dialog formalismul
moral al tânărului, cunoscător şi împlinitor al legii
Vechiului Testament, ca apoi să-l îndemne la
continuarea urcuşului său spiritual prin vinderea
averilor şi împărţirea banilor la săraci. Însă
interlocutorul său „se întristează şi pleacă” (Matei
10, 21), deoarece averile i-au întrerupt drumul către
mântuire. Despre acest moment al adevărului
vorbeşte şi Sf. Vasile într-una din scrierile sale: „Banii
îi vei lăsa pe pământ, chiar dacă nu vrei; dar cinstea
ce o ai de pe urma faptelor bune o vei duce înaintea
Stăpînului, cînd tot poporul stând împrejurul
Judecătorului obştesc, te va numi hrănitorul şi
binefăcătorul lui şi te va numi cu toate numele ce se

cuvin iubirii de oameni. […] Dumnezeu te
va primi, îngerii te vor lăuda, toţi oamenii,
câţi sunt de la începutul lumii, te vor ferici;
slava veşnică, cununa dreptăţii, împărăţia
cerurilor vor fi răsplăţile bunei administrări
a acestor bogăţii stricăcioase.”9 Nu poţi fi
cetăţean al raiului fără iubirea aproapelui
şi răstignirea egoismului, cu atât mai mult
cu cât Mântuitorul, atunci când vorbeşte
despre Judecata de Apoi, formulează şi
criteriile unice ale acesteia, faptele milei
trupeşti şi sufleteşti. (Matei 25, 31-51)
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 Anul acesta, 2014, comemorãm
298 de ani de la trecerea la cele veºnice
a celui care a fost Mitropolitul Antim
Ivireanul. El ºi-a desfãºurat activitatea
pe mai multe planuri: cultural,
bisericesc, tipografic, instructiv-
educativ, administrativ-gospodãresc,
politic ºi istoric. Perioada în care a
pãstorit – marcatã de întreaga sa viaþã
petrecutã pe pãmânt românesc – a fost
destul de grea în contextul istoric al
Bisericii poporului nostru din secolele
al XVII-lea ºi al XVIII-lea.

Devotamentul ºi profunda impli-
care de care a dat dovadã în toatã
activitatea sa ºi-au pus amprenta în tot
ceea ce a rãmas de la, dupã ºi despre
acest om valoros. Iatã pe scurt etapele
cele mai importante din viaþa
mitropolitului Antim: a venit în Þara
Româneascã înainte de octombrie 1691,
datã la care a tipãrit prima carte,
Învãþãturile lui Vasile Macedoneanul
cãtre fiul sãu, Leon;  între 1691 ºi 1697
a fost ieromonah la Mitropolia din
Bucureºti, unde ºi-a desfãºurat
activitatea de tipograf; între 1697 ºi 21
mai 1704 (datã atestatã documentar) a
fost egumen al Mãnãstirii Snagov, unde
a tipãrit în continuare; între 1701 ºi 1705
a fost tot la Bucureºti ºi a tipãrit; între
16 martie 1705 ºi 27 ianuarie 1708 a fost
episcop la Râmnic; între 1708 ºi 1716 a
fost mitropolit al Ungrovlahiei.

Lumea contemporanã trebuie sã
fie conºtientã ºi convinsã cã valorile
istorice, culturale ºi, nu în ultimul rând,
spirituale au drept punct de sprijin
mintea, inima ºi vrednicia multilateralã
ale celui care a fost Antim Ivireanul.

Aceste valori însã ar fi rãmas doar
ca un vis dacã spiritul sãu puternic nu
s-ar fi impregnat în esenþa poporului
nostru, chiar dacã originile sale etnice
sunt strãine pãmântului românesc,
adicã în Iviria (Georgia de azi), de unde
îi vine ºi numele de ,,Ivireanul”.

Umanismul ºi oratoria sacrã
ale Mitropolitului Antim Ivireanul

(298 de ani de la trecerea sa la cele veºnice)
1. Viaþa mitropolitului

Antim Ivireanul în
contextul istoric, religios ºi

cultural
În trecutul îndepãrtat al mai multor

þãri (Siria, Palestina, Grecia, Bulgaria)
au existat focare de culturã georgianã
care au jucat un rol important în
dezvoltarea ºi rãspândirea ei. Repre-
zentanþi ai culturii ºi filozofiei georgiene
ca: Petre Iverul (Dionisie Areopagitul),
Ioane Petridzi ºi mulþi alþii au dus faima
þãrii departe de graniþele ei. Un loc
deosebit de important printre marii
oameni de origine georgianã, a cãror
activitate a fost desfãºuratã pe
meleaguri strãine, îi revine lui Antim
Ivireanul. Georgienii îi spun Antimoz
Iverieli (dupã vechea denumire a
Georgiei – Iberia, sau din greceºte –
Iviria). În secolul al VII-lea, Persia ºi
Imperiul Otoman aveau acelaºi scop:
acapararea Georgiei ºi nimicirea
poporului georgian. În acest context,
sorþii l-au aruncat pe tânãrul Antim
(Andro) departe de þara sa ºi, dupã un
timp mai îndelungat, a ajuns în Þara
Româneascã (Valahia). Desigur cã
fusese vândut ca sclav de cãtre
duºmanii patriei sale natale în Turcia sau
în altã þarã din Orientul Apropiat. Datele
despre viaþa sa anterioarã sosirii în Þara
Româneascã ne lipsesc total (pânã în
1691, când se face cunoscut, prin
tipãrirea primei sale cãrþi).

Chiar dacã opera pe care a scris-o
Mitropolitul Antim a fost cercetatã
insuficient sau doar sporadic, totuºi
este demnã de toatã lauda, mai ales
având în vedere perioada cultural-
istoricã în care a fost creatã.

Aceastã personalitate de seamã a
Umanismului românesc s-a dedicat
scrisului într-o epocã de frãmântãri,
când se ducea o tot mai susþinutã luptã
pentru introducerea limbii române în cult,

în locul celei slavone (aceasta din urmã
devenise din ce în ce mai neînþeleasã
pentru popor, dar ºi pentru clerici).  Deºi
opera lui Antim nu este de prea mare
întindere, ea constituie un adevãrat
tezaur al literaturii române vechi. Totuºi,
reprezentând Umanismul românesc,
Mitropolitul Antim este considerat, pe
drept cuvânt, unul din înaintaºii culturii
româneºti ºi rãmâne în istoria românilor
un eminent cãrturar, un luptãtor având
ca armã cuvântul marcat sau evidenþiat
în oratoria sacrã, dar ºi un înfocat ºi
corect om politic.

Împreunã cu alte nume cu rezonanþã
– cãrturari români din a doua jumãtate a
secolului al XVIII-lea – Miron ºi Nicolae
Costin, spãtarul Nicolae Milescu, stolnicul
Constantin Cantacuzino, Radu Popescu,
fraþii Constantin ºi Radu Greceanu, Ion
Neculce, Dimitrie Cantemir, Simeon
ªtefan, Varlaam, Dosoftei – ºi mitropolitul
Antim a avut un rol hotãrâtor în biruinþa
limbii române asupra celei slavone în
culturã, în înlãturarea monopolului culturii
slavo-bisericeºti.

ªtiind cã Umanismul a
avut rãdãcini în pãmântul
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românesc, constatãm cã influ-
enþele culturale externe au fost

receptate ºi asimilate potrivit nevoilor
ºi condiþiilor interne de dezvoltare.

   Astfel, perioada Evului Mediu
este marcatã, în toate lucrãrile care
cuprind cercetare istorico-literarã, de
Didahiile lui Antim Ivireanul, chiar
dacã ele nu au fost tipãrite de cãtre
autorul însuºi, ci au rãmas în manuscris
ºi de-abia mai târziu au vãzut lumina
tiparului. Ele constituie o adevãratã
frescã social-moralã a societãþii de la
începutul secolului al XVIII-lea.

 În sec. al VII-lea Ortodoxia a avut
de luptat dârz împotriva încercãrilor
calvine de a-i converti pe români. Acest
lucru era mai evident în Transilvania.
Dar Biserica de acolo a gãsit sprijin
moral ºi material la conducãtorii Bisericii
din cele douã Principate, Þara
Româneascã ºi Moldova, care au luptat
cu scrisul ºi cu alte mijloace pentru
menþinerea poporului în credinþa
dreaptã. Forþelor româneºti li s-au
adãugat cele ale unor ierarhi greci,
susþinuþi de generosul domnitor
Constantin Brâncoveanu. Dar dupã ce
acesta a suferit moarte martiricã
împreunã cu cei patru fii ai sãi, a urcat
pe tron ªtefan Cantacuzino, doar pentru
20 de luni, deoarece a fost mazilit. Turcii
au hotãrât sã încredinþeze tronul nu unui
domn din þarã, ci grecului Nicolae
Mavrocordat, cel care inaugurase
domniile fanariote în Moldova, fiind
transferat de acolo în Þara Româneascã
la 10 februarie 1716. Mai târziu, pentru
cã au început ostilitãþile dintre turci ºi
austrieci, cei din urmã au pãtruns în Þara
Româneascã, spre Bucureºti. Nicolae
Mavrocordat s-a speriat ºi a plecat cu
familia, câþiva boieri credincioºi ºi Antim
spre Giurgiu. Au fãcut popas la
Cãlugãreni, unde mitropolitul Antim,
dupã o discuþie mai dramaticã purtatã
cu domnitorul, a refuzat sã-l urmeze pe
acesta în refugiu. Dar alarma fusese
falsã, iar dupã vreo douã zile a revenit
la Bucureºti. Acolo proaspãtul domnitor
Pãtraºcu Brezoianu a fost omorât,
împreunã cu alþi boieri de þarã care se
opuneau stãpânirii turceºti ºi domni-
torului fanariot. Lui Antim i s-a cerut
demisia ºi el nu s-a împotrivit. Acuzele

aduse erau ostile ºi eronate, iar din cauza
lor a fost exclus din rândul arhiereilor ºi
caterisit. A fost condamnat la exil în
Muntele Sinai, iar în locul lui a fost ales
Mitrofan de Nyssa. Anton Maria del
Chiaro scria cã Antim a fost ridicat într-o
noapte ºi a pornit spre locul de surghiun,
escortat de câþiva soldaþi turci. Pe drum
aceºtia l-au omorât ºi i-au aruncat
trupul în râul Mariþa din Bulgaria. (În
22 septembrie 1716 a semnat un
document privitor la diferite datorii ale
sale. Dupã aceastã datã a avut loc tristul
sfârºit al vrednicului Antim al
Ungrovlahiei sau Þãrii Româneºti, aºa
cum pãþise ºi marele sãu binefãcãtor,
Constantin Brâncoveanu.)

2. Activitatea culturalã,
administrativã ºi
gospodãreascã

În perioada cât a fost mitropolit, s-a
dãruit total pentru luminarea credin-
cioºilor, dovedind frumoase calitãþi de
pãstor, predicator ºi patriot. A întemeiat
o tipografie la Târgoviºte, unde a tipãrit
18 cãrþi, din care 11 în româneºte. Mai
importante sunt: Psaltirea, Octoihul,
Liturghierul, Molitvelnicul, Ceas-
lovul etc. Trebuie sã reþinem cã lui îi
revine meritul de a fi introdus pentru
totdeauna limba românã în slujba
bisericeascã. Prin tipãrirea  acelor cãrþi
în româneºte, Antim a ajutat ºi la fãurirea
unei limbi liturgice româneºti, care
dãinuieºte pânã azi. În 1715 a mutat
tipografia la Bucureºti. În total, în
decursul activitãþii sale în Þara
Româneascã, s-au tipãrit 63 de cãrþi (38
de cãtre el însuºi, 21 în româneºte). Tot
lui i se datoreazã ilustrarea tipãriturilor
sale cu gravuri. Zidirea sufleteascã a
credincioºilor a fãcut-o prin cuvânt. Sunt
preþuite ºi azi predicile sale, numite
Didahii (tipãrite postum, în 1886 ºi
despre care sunt notate date destul de
amãnunþite în istoria limbii române, a
literaturii române ºi a Bisericii Ortodoxe
Române), total originale, bine gândite ºi
legate de realitãþile vieþii. S-a dovedit a
fi un adevãrat maestru al oratoriei sacre,
un îndrumãtor inimos ºi un bun sfãtuitor
pentru preoþi. Ca administrator ºi pãstor,
Antim s-a îngrijit ºi de uºurarea situaþiei

economice a clerului mirean, care trãia
mai greu decât cãlugãrii mãnãstirilor.
Astfel l-a determinat pe urmaºul lui
Constantin Brâncoveanu, ªtefan
Cantacuzino, sã-i scuteascã pe preoþi ºi
pe dascãli de orice dajdie (aprilie 1714).
El a gospodãrit bine bunurile Mitropoliei,
i-a adãugat noi averi, iar pentru el n-a
vrut nici pãmânturi, nici bani. Tot ce a
realizat în cei 25 de ani de viaþã în Þara
Româneascã a investit în frumosul
monument de arhitecturã din Bucureºti,
mãnãstirea Antim (ridicatã între anii
1713 ºi 1715, cu hramul Tuturor Sfinþilor,
pentru care a scris un aºa-numit
Aºezãmânt, ca un fel de testament cu
rânduieli pentru ajutorarea copiilor
sãraci dornici sã înveþe carte, a
oamenilor ºi fetelor sãrace, a strãinilor
etc.), unde ar fi vrut sã i se odihneascã
trupul dupã trecerea la ,,veºnicele
lãcaºuri”.

Dar dupã cum am notat mai sus,
mitropolitul Antim Ivireanul n-a mai
apucat sã-ºi ispãºeascã pedeapsa, ce
presupunea exilul în mãnãstirea Sf.
Ecaterina din Muntele Sinai, ci a suferit
moarte muceniceascã, de aceea Biserica
Ortodoxã îl cinsteºte prãznuindu-l pe
27 septembrie în fiecare an.

Aºadar mitropolitul Antim
Ivireanul meritã amintit ºi cinstit
pentru cã ºi-a pus toate cunoºtinþele,
râvna ºi priceperea în slujba Bisericii
ºi a credincioºilor care-l primiserã cu
atâta dragoste. El rãmâne primul
mare orator bisericesc în limba
românã, care a înlocuit Cazania
stereotipã ce se citea în bisericã,
aducând predica plinã de viaþã, legatã
de trãirea de toate zilele, menitã sã
îndrepte viaþa tuturor pe calea
moralei creºtine ºi a eticii sociale.
Tipograf, autor de lucrãri originale,
traducãtor al cãrþilor de slujbã în
româneºte, predicator ºi pãstor de
suflete, artist, ctitor de lãcaºuri sfinte,
sprijinitor al Ortodoxiei ºi al românilor
transilvãneni, el este una din figurile
cele mai luminoase din trecutul
Bisericii ºi al patriei noastre.

Preot Cristian MAZILU
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1. Independenþa –
deziderat fundamental
al românilor. Contextul

internaþional

Dupã Unirea Principatelor de la
1859, în preajma Rãzboiului ruso-
româno-turc de la 1877, România era
totuºi un stat mic cu o suprafaþã de
121.000 de Km2 ºi o populaþie de
aproximativ 5.000.000 de locuitori, alte
5.000.000 de români trãind în provinciile
româneºti aflate sub stãpâniri strãine
(Transilvania, Basarabia, Bucovina).

Lipsa independenþei reale a
Statului Român constituia o piedicã
majorã în dezvoltarea lui, iar dobândirea
acesteia se impunea ca o necesitate
vitalã a dezvoltãrii societãþii româneºti
ºi realizãrii întregirii Þãrii în graniþele ei
fireºti. Intrat în faþa decisivã a realizãrii
sale, dupã Unirea din 1859, dezideratul
independenþei depline a României s-a
constituit într-o adevãratã doctrinã
atotcuprinzãtoare al cãrei conþinut a
cuprins gândirea, preocupãrile ºi
acþiunile întregului popor român.

Înfãptuirile transformatoare din
timpul rodnicei domnii a lui Alexandru Ioan
Cuza, care au avut ca efecte aºezarea
Statului Român pe baze moderne, ºi
progresul accelerat al vieþii economice ºi
social-politice au contribuit ºi la
intensificarea luptei pentru independenþã,
pentru lichidarea îngrãdirilor externe
impuse de Poarta Otomanã ºi de
tranzacþiile dintre Marile Puteri europene
conjugându-se cu acþiunile politico-
diplomatice întreprinse pentru
consolidarea statutului internaþional al
României ºi recunoaºterea legitimitãþii
suveranitãþii sale.

Cu puþin noroc ºi fãrã existenþa
unui trãdãtor în anturajul lui Cuza,
România ar fi reuºit, probabil, sã-ºi
dobândeascã independenþa de stat încã
din anul 1864, fãrã a mai fi necesarã
participarea armatei sale la campania

din 1877-1878 ºi fãrã a pierde cele trei
judeþe din partea de sud a Basarabiei
(Cahul, Ismail ºi Bolgrad). Afirmaþia de
mai sus se bazeazã pe faptul cã
Napoleon al III-lea i-a sugerat confidenþial
lui Cuza, în anul 1864, sã-ºi concentreze
în secret armata la Dunãre ºi sã declare
independenþa României de sub
suzeranitatea turceascã, promiþându-i cã
Franþa îl va susþine pentru a adãuga la
actul Unirii din 1859 încã un vis al
românilor, independenþa. Soarta însã a
hotãrât altfel. Conþinutul scrisorii a mai
fost cunoscut ºi de Dimitrie Sturdza,
secretarul domnitorului român. Acesta
l-a destãinuit consulilor englez, austriac
ºi german la Bucureºti care au
comunicat guvernelor respective acest
important angajament fiind astfel publicat
în presa din þãrile lor. Dupã ce a primit
de la împãratul francez o scrisoare de
reproº ºi un ziar londonez care comenta
acest angajament secret, Alexandru
Ioan Cuza l-a chemat pe Dimitrie Sturdza
ºi i-a reproºat: „Miºelule, ce publicã
ziarele engleze a fost cunoscut numai
de Napoleon al III-lea, de mine ºi de tine.
Care dintre noi este trãdãtor?“ Fãrã a
aºtepta rãspunsul, l-a pãlmuit ºi l-a
rostogolit pe treptele palatului. Când l-a
cãutat pentru a-l aresta, nu l-a mai gãsit.
Acesta fugise la Giurgiu de unde a ajuns
în Turcia pe care o servise în detrimentul
þãrii sale.

Lupta pentru independenþã a
continuat ºi s-a amplificat ºi dupã
abdicarea lui Cuza prin variate forme
politice ºi diplomatice, desfãºurându-se
concomitent o amplã activitate
propagandisticã de cãtre românii aflaþi
în diferite þãri europene pentru a crea în
opinia publicã internaþionalã un curent
favorabil susþinerii aspiraþiilor româneºti
ºi intensificându-se legãturile poporului
nostru cu miºcãrile de eliberare
naþionalã ale sârbilor, bulgarilor, grecilor
ºi muntenegrenilor. Viaþa politicã
europeanã înregistra în anii premergãtori
rãzboiului amplificarea luptei de eliberare
naþionalã în sud-estul Europei. Apar în

Peninsula Balcanicã miºcãri ale
populaþiilor creºtine împotriva dominaþiei
turceºti, toate acestea fiind reprimate în
mod sãlbatic. În iulie 1875, izbucnea
Rãscoala popularã din Herþegovina, în
august se ridicã la luptã populaþia din
Bosnia, în aprilie 1876 se rãsculau
bulgarii, iar în iulie 1876 se declanºa
rãzboiul dintre Serbia ºi Muntenegru
împotriva Porþii Otomane. În aceastã
situaþie complexã, deºi Europa este
indignatã de masacrele comise în zonã,
iar interesele Prusiei ºi ale Austro-
Ungariei se amplificã, nu reacþioneazã
decât o singurã þarã, Rusia, care avea
întotdeauna interesul sã intervinã în
Balcani luând ca pretext aceste revolte.
La începutul anului 1877 se impune tot
mai mult rezolvarea pe calea armelor a
crizei balcanice, dupã eºecul Confe-
rinþelor internaþionale de la Istanbul
(decembrie 1876 ºi ianuarie 1877) ºi de
la Londra din martie 1877, fãcând iminent
un rãzboi ruso-turc. În aceste condiþii,
poporul român s-a arãtat ferm hotãrât
sã facã orice sacrificii ºi jertfe pentru a
rupe, la nevoie cu armele, ultimele fire
ale suzeranitãþii otomane. Aºa se explicã
faptul cã mãsurile adoptate de guvern
pentru întãrirea armatei îndeosebi în a
doua jumãtate a anului 1876 prin
mobilizarea parþialã, înfiinþarea unui corp
de observaþie la Gruia în dreptul gurii
Timocului, executarea unor lucrãri de
fortificaþie în puncte de importanþã
strategicã, s-au bucurat de o largã
aderenþã popularã. Armata Românã care-ºi
sporise efectivele ºi-ºi îmbunãtãþise
înzestrarea se dovedea tot mai pregãtitã
sã îndeplineascã misiuni de amploare
pentru apãrarea þãrii, sã-ºi asume rolul
hotãrâtor în lupta pentru cucerirea
neatârnãrii depline a României.

O notã circularã a premierului român
Lascãr Catargiu cãtre Puterile garante
definea România ca fiind „separatã de
Turcia ºi nefãcând în nici un fel fel parte
integrantã din Imperiul Otoman“,
apoi sublinia cã România se va
opune cu armele încercãrilor de

Armata Românã în Rãzboiul
de Independenþã (1877-1878)
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violare a teritoriului sãu, iar într-un
conflict general, România va
coopera cu Puterile care-i vor

garanta „integritatea ºi toate drepturile
sale seculare“.

Agravarea bruscã a relaþiilor
internaþionale ºi îndeosebi iminenþa
declanºãrii unui rãzboi între Imperiile Rus
ºi Otoman au determinat guvernul român
sã intre în negocieri cu Rusia la Livadia
(în Crimeea) în septembrie 1876, în
vederea semnãrii unei convenþii prin care
sã se stabileascã condiþiile de trecere a
armatelor imperiale pe teritoriul român
spre Dunãre. Convenþia semnatã la
Bucureºti la 4 aprilie 1877 acorda „liberã
trecere“ trupelor þariste spre Dunãre, iar
Rusia garanta apãrarea ºi menþinerea
integritãþii teritoriale a României. Este de
menþionat faptul cã înaintea semnãrii
Convenþiei Rusia ne-a dat un adevãrat
ultimatum: „Vom trece prin þara voastrã
ca sã atacãm Turcia… n-avem nevoie
de armata voastrã, noi vã promitem cã
nu ne atingem de graniþele voastre când
trecem prin România“.1 Ca mãsurã de
prevedere, la 6 aprilie 1877, guvernul
român a declarat mobilizarea armatei
permanente ºi teritoriale. Pânã la 25
aprilie, mobilizarea a fost încheiatã,
armata fiind organizatã conform
cerinþelor de rãzboi. Totalul forþelor
mobilizate se ridica la 100.000 de
luptãtori din care efectivul armatei
operative era de 58.700 de oameni,
12.300 de cai ºi 190 de tunuri.  Au mai
fost de asemenea chemaþi sub arme
pentru instruire, în vederea completãrilor,
încã 14.000 de tineri din contingentul
anului 1877. Caracterul drept al

rãzboiului, dorinþa de a vedea þara liberã
ºi independentã, speranþa cã va începe
o viaþã mai bunã pentru masa celor mulþi

au generat un deosebit entuziasm
pentru prezentarea la oaste în
momentul decretãrii mobilizãrii ºi
un interes deosebit în comple-
tarea instrucþiei ºi pregãtirii
militare.

Pentru exemplificarea mo-
dului cum au tratat autoritãþile
locale ale judeþului Bacãu
problema mobilizãrii, redãm doar

câteva scurte documente cu
conþinut semnificativ.

Rãzboiul eliberator s-a
bucurat ºi de adeziunea ºi
sprijinul românilor din provinciile
aflate sub dominaþie strãinã.
Grupuri de voluntari au trecut
graniþele artificial create de
vicisitudinile istoriei, alãturându-se
fraþilor lor.

2. Operaþia strategicã
de acoperire a graniþei

de sud a României

Dupã mobilizare, Armata Românã
a fost organizatã pe douã corpuri care au
intrat în dispozitivul de acoperire
strategicã pe malul stâng al Dunãrii pentru
a preveni o eventualã invazie otomanã.
Astfel,  Corpul I Armatã compus din douã

divizii de infanterie concentrate în Oltenia
a primit misiunea sã se opunã unei
agresiuni otomane dinspre Vidin, iar
Corpul 2 Armatã compus din Diviziile 3 ºi
4 Infanterie sã apere capitala împotriva
unei invazii dinspre Rusciuc ºi Turtucaia.
Rezerva generalã formatã din douã
regimente de dorobanþi, un regiment de
roºiori ºi alte formaþiuni a fost dispusã la
Bucureºti. În acest dispozitiv, trupele
române au executat în exclusivitate pânã
când armata rusã a intrat pe teritoriul þãrii
noastre ºi apoi pânã a ajuns la fluviu
operaþia strategicã de apãrare a Dunãrii
pe o distanþã de 650 de kilometri.
Concomitent cu asigurarea securitãþii
teritoriului naþional împotriva unei
eventuale invazii otomane, armata
românã a constituit principalul factor
favorizant al marºului ºi concentrãrii
trupelor ruse în zonele stabilite fãrã a fi
stingherite de vreo rezistenþã otomanã.
Sub protecþia operaþiei de acoperire
executate de trupele române, forþele
militare ruse destinate sã acþioneze în
Balcani, comandate de marele duce
Nicolae au început sã treacã râul Prut în
noaptea de 11 spre 12 aprilie 1877.

Aflatã în acest dispozitiv, Armata
Românã a desfãºurat o intensã
activitate de consolidare ºi dezvoltare
a sistemului de fortificaþii concomitent
cu executarea unor energice riposte la

incursiunile trupelor otomane la nord de
fluviul Dunãrea.

Acþiunile politice ºi militare
româneºti au stârnit reacþia durã a
Imperiului Otoman materializatã prin:
suspendarea diplomaþilor români de la
Istanbul, intensificarea actelor agresive
de-a lungul Dunãrii, sechestrarea unor
nave româneºti cu cereale, bombardarea
oraºelor Brãila ºi Reni precum
ºi atacarea unor pichete de
frontierã. Faþã de aceastã

1 Neagu Djuvara, „O scurtã istorie ilustratã
a românilor“, Editura Humanitas,
Bucureºti, 2004, p. 272
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situaþie, la 23 aprilie 1877,
Ministrul român de rãzboi,
generalul Alexandru Cernat a

ordonat trupelor române sã riposteze la

orice tentativã otomanã de trecere a
Dunãrii.

La 29 aprilie, Adunarea Deputaþilor
ºi la 30 aprilie Senatul au declarat cã
legãturile dintre Rmânia ºi Poarta
Otomanã erau rupte, recunoscând
starea de rãzboi dintre cele douã state.
Acest proces complex al cuceririi
independenþei României început printr-o
iniþiativã armatã ºi instituirea stãrii de
rãzboi a continuat cu proclamarea
neatârnãrii la 9 mai 1877 urmatã de
totala angajare militarã
a þãrii. Tributul de
914.000 de lei pretins
de Turcia a fost anulat,
iar suma respectivã a
fost datã Armatei
pentru pregãtire.

Pe teatrul de ope-
raþii din Balcani Armata
rusã a concentrat
260.000 de oameni, iar
Armata otomanã avea
186.000. Operaþiile
militare ale Armatei
ruse au început la
sfârºitul primei decade
a lunii iulie prin
trecerea unor forþe în
Dobrogea cu partici-
parea navelor flotilei

române pe Dunãre „România“, „ªtefan cel
Mare“, „Fulgerul“ ºi „Rândunica“ puse
temporar la dispoziþia Armatei ruse. Peste
câteva zile, comandamentul rus a trecut

la forþarea
Dunãrii cu
gruparea
principalã
de forþe în
sec to ru l
Zimnicea-
S i s t o v
sprij initã
intens, la
c e r e r e a
m a r e l u i
duce Nico-
lae, de ar-
t i l e r i a
românã,
iar la 4 iulie,
t r u p e l e
otomane
din cetatea
Nicopol au
capitulat.

3.
Trecerea Dunãrii ºi

participarea Armatei
române la luptele de la
Plevna, Rahova ºi Vidin

În urma solicitãrilor þarului ºi ale
marelui duce Nicolae, Marele Cartier
General Român a hotãrât sã trimitã la
Nicopol o brigadã de infanterie ºi una de
cavalerie pentru a-l ocupa ºi a face în

acest fel disponibile forþele ruse care se
pregãteau pentru o nouã ofensivã
împotriva Plevnei. Ca urmare, la 16 iulie,
primele unitãþi româneºti au început sã
treacã Dunãrea fiind întâmpinate pe
malul drept al fluviului cu mare
entuziasm ºi cu onoruri militare din
partea unor unitãþi ruse, iar drapelul rus
de pe cetate a fost înlocuit cu cel român.

În ziua de 18 iulie, trupele ruse au
început un nou atac asupra Plevnei, dar
ºi acesta a fost respins cu mari pierderi
pentru atacatori. A doua zi, 19 iulie,
comandantul Armatei ruse a adresat
domnitorului României o telegramã în
care solicita intervenþia imediatã a
Armatei române: „Turcii, adunând cele
mai mari mase de trupe la Plevna, ne
zdrobesc. Rog sã faci fuziune,
demonstraþiune ºi, dacã se poate, sã
treci Dunãrea cu armata dupã cum
doreºti.“ Din însãrcinarea principelui
domnitor Carol, ministrul de rãzboi al
României, generalul Alexandru Cernat s-a
prezentat la Cartierul general al marelui
duce Nicolae pentru a stabili modul de
acþiune al Armatei române în ajutorul
ruºilor. Dupã cum însuºi generalul
consemneazã în notiþele sale, marele
duce l-a îmbrãþiºat spunându-i: „Aþi picat
ca o providenþã. Primim toate condiþiile
voastre, numai veniþi mai curând. Spune-i
prinþului dumneavoastrã sã nu aibã nici
o grijã despre hrana oamenilor ºi a cailor.
Vã vom da noi tot ce aveþi trebuinþã
numai treceþi dacã se poate chiar astãzi.“

Armata românã a trecut Dunãrea
la 20 august 1877 pe podul din zona
Siliºtioara-Mãgura a cãrui construcþie a
durat de la 14 la 19 august, îndreptându-se
spre sistemul defensiv al Plevnei care
se sprijinea pe localitãþile Opanez,
Bucov ºi Griviþa. Comandant ºef al
forþelor ruso-române din zonã, sub
denumirea de Armata de Vest, a fost
numit principele Carol. Pentru
definitivarea planului de operaþii, la Marele
Cartier General Rus s-a convocat la 25
august un Consiliu de Rãzboi care a
hotãrât ca cel de-al treilea asalt asupra
Plevnei sã fie dat în ziua de 30 august
1877 (ziua þarului) fãrã a se lua în
considerare propunerea prinþului Carol de
a nu se ataca frontal cetatea, ci de a se
realiza o încercuire de lungã duratã în
urma cãreia turcii sã fie obligaþi sã se
predea. Aºa cum rezultã din însemnãrile
generalului Cernat, în ajunul
datei de 30 august, în
avanposturile românilor a fost
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prins un soldat grec din armata
lui Osman-paºa care a declarat
cã acesta se aºteaptã a fi

atacat de ziua împãratului ºi, ca urmare,
a luat toate mãsurile de apãrare.

Generalul Cernat s-a deplasat la Poradin
unde se aflau marele duce ºi prinþul
Carol, le-a adus la cunoºtinþã ceea ce
aflase de la dezertorul grec ºi le-a propus
sã se amâne atacul pentru a-i surprinde
pe turci. Marele duce nu ºi-a însuºit
aceastã propunere spunând cã atacul
trebuie sã se declanºeze de ziua
împãratului ºi cã „toatã armata imperialã
ori va pieri, ori va lua Plevna“. Atacul
general de la 30 august a fost respins în
mod sângeros de cãtre turci deoarece
Osman-paºa, aºteptându-se la declan-
ºarea lui, a luat mãsurile ce se impu-
neau. În numai câteva ore, armata
imperialã a pierdut 18.000 de oameni
(morþi ºi rãniþi) iar Armata românã, care
a cucerit reduta Griviþa, a pierdut 1975
de oameni. În urma situaþiei create, la 9
septembrie 1877 a avut loc un nou
Consiliu de Rãzboi la Radeniþam, în
apropiere de Plevna, unde era Cartierul
general al marelui duce Nicolae, sub
preºedinþia împãratului Alexandru al II-lea
la care au fost convocaþi toþi generalii
comandanþi de corpuri de armatã, iar din
partea românã prinþul Carol ºi generalul
Cernat. În cadrul Consiliului, mai mulþi
generali ruºi au exprimat opinia ca
Armata imperialã sã ridice asediul
Plevnei, sã se retragã în totalitate pe
teritoriul României unde sã rãmânã pânã
în primãvara anului urmãtor când va
declanºa o nouã campanie ofensivã. În
cadrul acestui Consiliu de Rãzboi,
împãratul a remarcat faptul cã pierderile
Armatei Române sunt foarte mici
comparativ cu cele suferite de Armata
rusã, iar generalul Cernat a rãspuns cã
nu se poate compara o naþiune de cinci

milioane de locuitori cu un mare imperiu
de o sutã de milioane. În legãturã cu
propunerea ca Armata rusã sã se retragã
pe teritoriul României, Împãratul a replicat
cu fermitate: „Ori Plevna va fi luatã, ori

oasele mele vor
rãmâne aici“, hotã-
rându-se încercuirea
trupelor otomane ºi
continuarea ase-
diului Plevnei.

Odatã cu con-
solidarea în jurul
Plevnei a „arcului de
fier ºi foc“, cum l-a
numit un memorialist
turc, pentru a evita
noi vãrsãri de sânge,
lui Osman-paºa i s-a
propus sã capituleze,

dar acesta a refuzat. Pentru a zãdãrnici
încercãrile inamicului de a ieºi din
încercuire, comandamentul aliat a recurs
la unele regrupãri ºi reorganizãri de forþe.
Forþelor Române le revenea cel mai mare
sector (13 kilometri) sub comanda
generalului Cernat ºi se întindea
între râul Vid ºi localitatea Griviþa,
având în compunere 41 de
batalioane de infanterie, 29 de
escadroane de cavalerie ºi 112
tunuri cu un efectiv de 35.000 de
militari.

Spre sfârºitul lunii noiembrie,
otomanii au hotãrât sã pãrãseascã
Plevna ºi sã se retragã spre Sofia.
În cursul nopþii de 27 pe 28
noiembrie, profitând de întuneric ºi
de ceaþa densã, turcii au încercat
sã iasã în forþã din încercuire, dar
manevrele lor au fost observate ºi
Armata românã a ocupat reduta
Griviþa II, deºi aceasta era minatã
de inamic. Trupele române intrã, la
cererea populaþiei locale, în Plevna,
în jurul orei 10:00, cu un batalion
care a constituit prima unitate aliatã
pãtrunsã în cetate. La 28 noiembrie,
românii cuceresc trei redute la
Opaneþ, captureazã ºase tunuri,
4.600 de prizonieri ºi, ulterior, cu
Regimentul 4 de linie ocupã Plevna. La
ora 12:00, Osman-paºa, rãnit la un picior,
este nevoit sã se predea celui mai apropiat
comandant aliat, colonelul Mihai Cerchez,
spunând: „Mã predau bravei ºi junei
Armate române“ ºi sã ordone ridicarea
steagului alb, semnul capitulãrii necondi-
þionate. Întreaga grupare comandatã de
Osman-paºa era formatã din 10 generali,

130 de ofiþeri superiori, 2.000 de ofiþeri
inferiori, 40.000 de soldaþi ºi 77 de tunuri.
Românii au capturat douã paºale, 225 de
ofiþeri, 10.227 de soldaþi, 24 de tunuri, 16
chesoane ºi 5.000 de puºti.

4. Bãtãlia de la Vidin
ºi încheierea Rãzboiului

de Independenþã

În cadrul planului general de
desfãºurare a acþiunilor militare, dupã
victoria de la Plevna, trupele române
urmau sã execute acþiuni independente
sub comandament propriu. Acestea
constau în deplasarea forþelor principale
în zona Vidin pentru a zdrobi gruparea
de forþã inamicã din nord-vestul Bulgariei
care ameninþa flancul drept al trupelor
ruse. Totodatã, trupele ruse din Nicopol
ºi Rahova urmau sã fie înlocuite de cele
române devenind astfel disponibile
pentru operaþiile care urmau sã se
desfãºoare la sud de munþii Balcani.

În vederea îndeplinirii noilor misiuni,
s-a procedat la reorganizarea Armatei
Române. Începând cu 5 decembrie 1877,
în fruntea Marelui Cartier General Român
a fost numit generalul Alexandru Cernat.
S-a constituit Corpul de Vest sub comanda
generalului Nicolae Haralambie în
compunerea cãruia intrau patru
divizii. Marºul de apropiere a
trupelor române de Vidin s-a
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executat în condiþii foarte grele
generate de viscolul extrem de
puternic, drumurile nepractica-

bile, gerul de minus 25 de grade ºi reacþiile
armatei otomane.

Cetatea Vidin dispunea de 12.000 de
militari bine înarmaþi aflaþi sub comanda
lui Izzet-paºa, un general energic ºi
inteligent. Comandamentul român a
hotãrât sã încercuiascã mai întâi Vidinul
ºi mai apoi sã execute un atac general
pentru a cuceri, într-o primã etapã,
puternicul sistem defensiv exterior al
Vidinului. Efectivele Corpului de Vest aflate
pe malul drept al Dunãrii în faþa Vidinului
se ridicau la 15.453 infanteriºti ºi 2.149
cãlãreþi ºi artileriºti. Dupã numeroase ºi
importante victorii locale obþinute de
Armata românã în zona Vidin, la 22 ianurie
1978 s-a încheiat armistiþiul ruso-turc,
trupele ruse ajungând deja în faþa
Constantinopolelui. La 12 februarie 1878,
trupele române au intrat în Vidin unde au
capturat o mare cantitate de materiale de
rãzboi. Odatã cu înãlþarea tricolorului
românesc deasupra Vidinului, s-a încheiat
în mod glorios participarea Armatei
române la Rãzboiul din 1877-1878.

Revenind în þarã, Armata românã,
care jertfise pe câmpul de luptã peste
10.000 din ostaºii ei, ºi-a fãcut intrarea
triumfalã în Bucureºti încãrcatã de
dragostea ºi recunoºtinþa poporului român.
Bucuria nu a fost de lungã duratã
deoarece ruºii au cerut României sã
predea cele trei judeþe din sudul
Basarabiei, Cahul, Ismail ºi Bolgrad,
cedate României prin pacea de la Paris
din 1856. Românii au protestat, dar þarul a
ameninþat cu dezarmarea Armatei române,
ameninþare la care principele Carol a
rãspuns mândru cã: „Armata românã care
a luptat în faþa þarului la Plevna poate fi
zdrobitã, dar nu dezarmatã“.

Rãzboiul din Balcani din 1877-
1878 a dovedit valoarea militarã a
Armatei române, iar cucerirea
independenþei pe câmpul de luptã a
însemnat un important pas spre
îndeplinirea idealurilor naþionale.
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independenþa României în contextul
european (1875-1878), Bucureºti, 1977

Istoria militarã a poporului român,
Editura Militarã, vol. IV, 1987

Contribuþia judeþului Bacãu la
susþinerea Rãzboiului de Independenþã,
Editura Egal, Bacãu, 2002

Presb. Ecaterina CAPOTÃ

Simbolistica Creºtinãtãþii
Calendaristic, data de 14 septembrie

este reprezentatã de sãrbãtoarea creºti-
neascã: Înãlþarea Sfintei Cruci.

Sfânta Cruce este legitimaþia
noastrã de creºtini. Aceasta este
simbolistica Sfintei Cruci care a fost
sfinþitã prin Jertfa ºi Învierea
Mântuitorului Iisus Hristos, ea este
simbolul Jertfei ºi al Învierii.

Sfânta Cruce este o prezenþã realã
în viaþa tuturor creºtinilor atunci când, cu
semnul Sfintei Cruci la rugãciune, ne
apropiem de Dumnezeu Creatorul Care
a fãcut cerul ºi pãmântul ºi pe om dupã
chipul ºi dupã asemãnarea Sa.

În realitatea vieþii creºtine, semnul
Sfintei Cruci este chipul dumnezeirii care
lumineazã calea ºi chipul omenirii, aºa cum
Însuºi Mântuitorul ºi Învãþãtorul grãise:
„Eu sunt calea, adevãrul ºi viaþa!”

În taina sufletului la Sfânta Bisericã
sau în ungherul casei, unde ne este traiul,
când la rugãciune cu privirea pioasã la
sfânta icoanã ne închinãm, ne însemnãm
cu Sfânta Cruce cea întreit sfântã: Tatãl
ºi Fiul ºi Sfântul Duh, înþelegen cã esenþa
divinã înseamnã trinitatea celor trei
Persoane într-un singur Dumnezeu.
Fãptura umanã încã din pruncia
încreºtinatã prin Taina Botezului este
închinatã cu semnul Sfintei Cruci
ajutãtoare pe parcursul întregii vieþi.

În anul 326, istoria poveºteºte cum
evlavioasa maicã a lui Constantin cel
Mare, Împãrãteasa Elena, din dragoste
ºi respect pentru puterea Sfintei Cruci, a
descoperit prin sãpãturi la Muntele
Cãpãþânii-Golgota cele trei cruci ºi
apropiindu-le de trupul unei femei
muribunde, la atingerea uneia femeia
tãmãduindu-se, a aflat Crucea Domnului
fãcãtoare de minuni. Astfel Sfânta Cruce
a fost înãlþatã în Biserica Învierii cât mai
sus ca sã fie vãzutã de întreaga mulþime
spre sfântã închinãciune. În amintirea
acestui fapt s-a rânduit sãrbãtoarea
„Înãlþarea Sfintei Cruci” prãznuitã în
fiecare an la 14 septembrie. Tot în
onoarea Sfintei Cruci s-a fixat ºi
„Duminica Crucii”, la a treia sãptãmânã
din Postul Mare.

Sfânta Cruce este temeiul dreptei
credinþe, biruinþa creºtinilor. Chipul Crucii

din cer s-a arãtat când împãratul romanilor
Constantin cel Mare s-a rugat lui
Dumnezeu cerându-I biruinþã în rãzboiul
cu vrãjmaºii. Într-o noapte zãri pe cer o
cruce luminoasã cu inscripþia: „Prin acest
semn vei învinge!” Istoria ne spune cã
Mântuitorul i s-a arãtat apoi îndemnându-l
sã facã un steag cu semnul Crucii. Acest
steag împodobit cu aur ºi pietre scumpe
l-a ajutat în luptã sã învingã pãgânismul.
Astfel, creºtinismul a devenit credinþa
oficialã a Statului Roman prin Sinodul
Ecumenic de la Niceea în anul 325.
Scaunul Împãrãþiei Romane a fost mutat
de la Roma în Bizanþ, iar cetatea
împãratului Constantin cel Mare s-a
numit Constantinopol pânã la cãderea în
stãpânire otomanã, în 1453, când s-a
numit Instanbul.

Sfânta Cruce a rãmas în cinstirea
omenirii de aproape 2000 de ani, mãreþia
ei adeverindu-se, mai ales, prin minunile
ce s-au înfãptuit în numele Domnului
Hristos, Cel Care a sfinþit-o, jertfindu-Se
pe ea pentru pãcatele întregii omeniri.
Credinciosul smerit, în faþa Crucii ºi cu
semnul Crucii nu numai la suferinþã,
rosteºte cu sfialã ruga de ajutorare a
milostivirii dumnezeieºti, de mulþumire ºi
iertare: Doamne ajutã-mã!, Doamne
iartã-mã!, rugãciunea fiind singurul raport
între om ºi Dumnezeu.

Din vechime ºi pânã astãzi, Sfânta
Cruce ca fiind lemnul sfânt stã ca
mãrturie în mãrturisiri de credinþã, când
se depune jurãmânt în tribunale ºi
judecãtorii ºi în faþa ei se rostesc cuvinte
de adevãr ºi dreptate.

Jurãmântul ostaºilor pentru a
îndeplini cu credinþã îndatoririle faþã de
patrie se face în faþa Sfintei Cruci.
Arhiereii Bisericii Ortodoxe îºi semneazã
numele cu semnul Crucii. Pentru merite
deosebite, preoþii Bisericii poartã crucea
împodobitã cu aur ºi pietre scumpe.
Multe biserici au hramul Sfintei Cruci ºi
cele mai multe sunt construite în formã
de cruce. În armata þãrii, eroii au fost
decoraþi cu „Virtutea militarã” în semnul
Crucii, sau medalii cu aceleaºi însemne.

Mamele îºi închinã copiii cu semnul
Crucii pentru somnul liniºtit în paza

(continuare în p. 17)
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Preoþia reprezintã cea mai înaltã
dintre slujirile sau demnitãþile de care se
poate învrednici în aceastã lume ºi în
aceastã viaþã fiinþa omeneascã. Ea este
chemare ºi alegere dumnezeiascã, ca
rãspuns la ostenelile omeneºti de
îmbunãtãþire a vieþii ºi de slujire pânã la
ideal a Arhiereului Hristos ºi a semenilor.
„Se numeºte duhovnic acela care - zice
Sfântul Vasile cel Mare - nu mai trãieºte
dupã trup, ci este purtat de duhul lui
Dumnezeu, fiind fiu al lui Dumnezeu ºi
fãcându-se asemenea chipului Fiului lui
Dumnezeu”.

Preoþia este slujirea sfântã înte-
meiatã de Mântuitorul Iisus Hristos spre
mântuirea sufletelor noastre. Prin
intermediul Bisericii ºi al preoþilor,
credincioºii se împãrtãºesc de harul
dumnezeiesc sfinþitor ºi desãvârºitor, îºi
lucreazã ºi îºi dobândesc mântuirea,
fericirea veºnicã. În afara Bisericii ºi fãrã
mijlocirea preoþilor, nu existã mântuire.

Preotul este un om ales dintre
oameni pe criterii de vocaþie ºi vrednicie,
care îºi dedicã viaþa sa slujirii integrale a
lui Dumnezeu ºi a semenilor sãi. El este
luat din lume, ales din cele ale ei, aºa
cum Însuºi Mântuitorul ºi-a ales ucenicii
Sãi ºi i-a consacrat unei vieþi duhovniceºti
înalte. „Deºi poartã rãni ontologice ºi
suferã de pe urma slãbiciunii ºi
incapacitãþii umane, preotul ia parte
empiric la experienþa tainei Bisericii ºi la
taina de a fi urmãtor al aceleiaºi misiuni
apostolice, în urma cãreia preferã mai
degrabã sã se goleascã pe sine ºi sã-i
slujeascã pe ceilalþi, decât sã fie slujit de
aceºtia. Pentru a se corecta un
asemenea dezechilibru, are loc o
revãrsare a harului lui Dumnezeu”. Deºi
cu trupul se aflã în lume ºi pãstoreºte în
timp, dar „cu timp ºi fãrã timp” ºi deºi
lucrarea lui se adreseazã unor oameni
precis vizaþi, prin îndeplinirea exemplara
a oficiului sãu, prin slujirea sa ºi prin
înaltele sale calitãþi, preotul petrece în
ceruri, cu îngerii, contemplând slava
dumnezeirii.

Însuºi cerul se pogoarã în timpul
sãvârºirii Sfintei Liturghii asupra sa. Om
dintre noi, ca ºi noi, el este totuºi un „ales
al lui Dumnezeu”, care Îi împlineºte mai
mult decât oricare dintre noi cuvântul Lui
mântuitor, spre pilda ºi desãvârºirea
noastrã. El este luminã a lumii, care
lumineazã din lumina cea necreatã a lui

Sublimitatea slujirii preoþeºti
ºi valoarea pãstorului de suflete

Dumnezeu; luminã ºi luminãtor semenilor
sãi. Faptele sale, cuvintele sale, tot ceea
ce face el ºi însãºi viaþa sa trebuie sã fie
o mãrturie despre iubirea ºi bunãtatea lui
Dumnezeu, despre îndelunga-rãbdare ºi
multa Lui milostivire faþã de oameni, o
pildã ºi o mãrturie care sã ne îndemne ºi
pe noi la urmarea lor, întocmai.

Pãstorul de suflete trebuie sã fie
curat în gândurile sale întotdeauna! Nu
trebuie sã fie pãtat de nici o necurãþie,
dacã scopul slujbei pe care a primit-o
este acela de a ºterge pata murdãriei ºi
din inimile altora. Mâna care are datoria
de a ºterge murdãriile trebuie sã se
sileascã sã fie curatã pentru ca sã nu
murdãreascã mai mult ceea ce atinge.
Sã nu pãteze mai tare ceea ce atinge
dacã îºi þine mai departe mâna murdarã.
De aceea, prin glasul Profetului i se
spune: „Curãþiþi-vã, voi cei ce duceþi
vasele Domnului!” (Isaia 52, 11).

Preoþia este „cel mai mare semn al
dragostei de Hristos” Slujirea Preoþiei
este “mai mare decât celelalte slujiri”,
pentru cã, ne aratã Sfântul Pãrinte, dacã
„postul, culcatul pe pãmânt gol,
privegherile prelungite ºi toate celelalte
pot fi îndeplinite cu uºurinþã de mulþi
credincioºi,  nu numai de bãrbaþi, ci ºi de
femei”, preoþia se dã celor puþini „aleºi”
dintre cei mulþi „chemaþi”.

De aceea, ea reclamã o covârºitoare
responsabilitate, cãci omul cãruia i s-a
încredinþat turma cea cuvântãtoare a lui
Hristos suferã mai întâi nu pagubã la bani,
ci pagubã în propriul lui suflet . Pãstorul
cel bun nu se îngrijeºte doar de folosul
sãu ºi de mântuirea sa, ci întinde folosul
strãdaniei sale la tot poporul.

Slujirea Preoþiei are, din aceastã
cauzã, nevoie de un „suflet mare ºi
minunat”. Lupta pe care o are de dus
preotul este o luptã mult mai grea ºi mai
cumplitã. N-are de luptat cu lupii, n-are a
se teme de hoþi, ci a se îngriji sã alunge
boala din turmã.

Preotului i se cere pricepere în a
recunoaºte ºi a trata bolile sufleteºti ale
pãstoriþilor sãi. La aceastã pricepere,
trebuie sã adauge tact ºi rãbdare, pentru
a-l putea întoarce pe cel ce a greºit, prin
convingere, nu cu sila: „Nouã, creºtinilor,
mai mult decât oricãrui om, spune Sfântul
Pãrinte, nu ne e îngãduit sã îndreptãm
pe oamenii pãcãtoºi cu sila. Judecãtorii
au toatã libertatea sã întrebuinþeze forþa

faþã de rãufãcãtori, când cad sub puterea
legii; îi împiedicã, împotriva voii lor, sã mai
facã rãu. Noi, însã, nu trebuie sã-l facem
pe pãcãtos mai bun cu sila, ci prin
convingere”.

Preoþia este plinã de greutãþi ºi de
primejdii ºi de aceea preotul trebuie sã
fie pregãtit sã le înfrunte pe toate ºi sã le
biruie.

Preotul este numit confratele lui
Hristos, trebuind sã continue opera
Acestuia de mântuire a lumii. ªi fiindcã
preotul este de fapt el însuºi un pãcãtos,
i s-a dat o participare specialã la aceastã
activitate rãscumpãrãtoare a Mântu-
itorului, oricât de paradoxal ar pãrea
aceasta. El nu trebuie niciodatã sã uite
faptul cã aceasta se datoreazã nu
mãrturiei sale, ci misiunii la care a fost
chemat de Dumnezeu, în ciuda
nevredniciei sale. Dumnezeu doreºte sã
mântuiascã omenirea prin fiinþe umane,
bizuindu-se ºi fãcând apel la resursele ºi
cooperarea noastrã.

Pãrintele Profesor Petre Vintilescu,
în lucrarea sa Spovedania ºi
duhovnicia, insistã asupra importanþei
lucrãrii pastorale a preotului, în scaunul
spovedaniei, arãtând cã „acþiunea de
îndrumare spiritualã se desfãºoarã aici
în cel mai pronunþat spirit samaritean.
Ea este, cu alte cuvinte, o asistenþã
moralã în toatã regula. În scaunul
mãrturisirii, preotul este nu numai un
judecãtor al moralitãþii credinciosului ºi
un medic cãutat pentru vindecarea
rãnilor lãsate de pãcat, ci, în acelaºi
timp, ºi un îndrumãtor, un cãlãuzitor
spre cãile virtuþii.

El este chemat sã lumineze
mintea prin lãmuriri ºi prin preveniri, sã
îndrume voinþa prin sfaturi, prin
îndemnuri, prin încurajãri ºi sã
trezeascã în inimã dorinþa virtuþii ºi a
binelui. Aici preotul se înfãþiºeazã ca o
cãlãuzã pentru fiecare, fie cã pe unul
trebuie sã-l ajute sã se ridice din pãcat
ºi sã se fereascã de el în viitor, fie cã
pe altul trebuie sã-l întãreascã, ca sã
se menþinã în bine, ori pe alþii sã-i
stimuleze ca sã suie trepte noi în
ascensiunea lor în virtute ori în
perfecþiune” .

Preot Lucian Dumitru
VARTOLOMEI
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SFINŢII  MARTIRI  BRÂNCOVENI
pentru ca ţara să fie ferită de jafuri. Cei 25 ani de
domnie reprezintă o perioadă de maximă
strălucire culturală şi artistică.

S-au zidit biserici, mânăstiri, s-au deschis
şcoli de toate gradele atât la oraşe, cât şi la sate.
S-au tipărit cărţi în diferite limbi. Au fost
sprijiniţi oamenii iubitori de carte. A acordat
ajutoare materiale multor aşezăminte
bisericeşti ortodoxe căzute sub dominaţia
otomană. Constantin Brâncoveanu a fost
un mare sprijinitor al Academiei Domneşti
de la Mânăstirea Sfântul Sava  din
Bucureşti. A înfiinţat şcoli care fiinţau în
incinta unor mânăstiri. A tipărit multe cărţi.
Cea mai importantă operă tipografică a
sa este Biblia de la Bucureşti de la 1688
care cuprinde 944 de pagini într-o limbă
românească pură. A înfiinţat tipografii prin
ţară unde se tipăreau cărţi cu conţinut
religios şi nu numai.

A fost un mare ctitor de biserici, cum
ar fi: Mânăstirea Hurezu. Aici şi-a pregătit
şi mormântul în care trebuia să fie aşezat
spre veşnică odihnă. Mai amintim:
Mânăstirea Sâmbăta de Sus, biserica Sf.
Gheorghe Nou din Bucureşt i. În
Constantinopol a zidit biserica Sf. Nicolae
din cartierul Galata, iar la Sf. Munte Athos,
Mânăstirea Sf. Pavel.

O grijă deosebită a arătat românilor
din Transilvania şi bisericilor lor. În timpul
lui s-a ajuns la o mare înflorire biseri-
cească şi cultural-artistică în Ţara Românească.

Numeroasele denunţuri şi intrigi ale
duşmanilor săi la Constantinopol şi faptul că în
cursul războiului ruso-turc din 1711 unul dintre
boierii săi a trecut de partea ruşilor, acestea au
făcut pe cârmuitorii turci să-l bănuiască de
„necredinţă” faţă de ei şi să-l înlăture din scaun.

În Săptămâna Patimilor a anului 1714, 4
aprilie, Constantin Brâncoveanu este mazilit şi
închis în camerele palatului domnesc de către
capugiul Mustafa Aga însoţit de 300 de turci.
Trimisul avea împuternicirea să pună un nou
domnitor pe tronul Ţării Româneşti ,  iar
Cantacuzinii nu erau străini de mazilirea rudei
lor , uneltind ca pe tronul rămas liber să vină
Ştefan Cantacuzino.

Secretarul florentin Anton Maria del Chiaro
observă cum în acelaşi palat erau atunci doi domni
aflaţi în situaţii antagonice: „Ce privelişte rară! Ce
schimbare unică! În acelaşi timp, doi Voievozi în
aceeaşi curte: unul depus, iar altul, cum susţine
toată lumea, impus. Pe acelaşi teatru două scene
cu totul opuse: cea a Principelui Cantacuzino,
plină de veselie şi jubilare, fiecare din aderenţii
săi hrănind speranţe, iar dincolo tristeţe şi

consternare, cu nesfârşite gânduri negre.”
În acest răstimp, Brâncoveanu, închis în

camerele sale, îi scria patriarhului Hrisant Nottara
al Ierusalimului despre „această nenorocire şi
prea mare întristare care pe neaşteptate ni s-a
întâmplat. Această întâmplare fireşte că este prea

plină de jale şi de turburare; dar, deoarece
cunoaştem că a venit din multele noastre păcate,
facă-se voia Lui cea sfântă. Iată că şi noi ne gătim
şi după puţine zile plecăm. Şi Dumnezeu să ne
ajute.” (Ziarul Lumina, 28 aug. 2014, pag. 7)

La Poarta Otomană, pungile cu galbeni
puteau cumpăra aproape orice. Ar fi avut cu ce
dacă îl lăsau liber să-şi pregătească o strategie şi
să-şi răscumpere domnia.

Visteriile domneşti au fost golite şi luate de
turci şi o parte de către Ştefan Vodă.

După încoronare, Ştefan Vodă Canta-
cuzino intră în camera domnească unde era
sechestrat vărul său mazilit. Se scuză zicând că
a fost încoronat fără voia sa.

Ultimele cuvinte ale lui Brâncoveanu la
plecare spre martiriu s-au dovedit a fi profetice:
„Finule Ştefan, dacă aceste nenorociri sunt
de la Dumnezeu pentru păcatele mele, facă-se
voia Lui. Dacă însă sunt fructul răutăţii
omeneşti, pentru pieirea mea, Dumnezeu
să-i ierte pe duşmanii mei, dar păzească-se
de mânia teribilă şi răzbunare a judecăţii
divine” (idem).

Convoiul ce purta pe Constantin

Brâncoveanu a pornit din Bucureşti în Vinerea
Mare. Ajuns la Istanbul, este aruncat în cunoscută
închisoare Yedikule.

Pe când se aflau în închisoare, li s-a promis
că vor scăpa cu viaţă dacă vor accepta religia
islamică. Această propunere a fost respinsă

categoric de evlaviosul domn.
În ziua de 15 august 1714, la

Praznicul Adormirii Maicii Domnului, când
domnul împlinea 60 de ani, au fost duşi cu
toţii la locul de osândă.

Realizând că vor fi ucişi, domnitorul
a dat fiilor săi ultimul sfat:

 „Copiii mei, fiţi cu curaj! Am
pierdut tot ce aveam pe lumea
aceasta; să ne mântuim cel puţin
sufletul, spălându-ne păcatele cu
sângele nostru!” (ibidem)

În prezenţa sultanului, a
reprezentanţilor unor ţări străine la
Istanbul, a soţiei, fiicelor şi ginerilor lui, a
urmat decapitarea domnitorului şi a celor
patru fii.

Mai întâi i s-a tăiat capul lui Ianache
Văcărescu, cel mai  de seamă sfetnic al
domnitorului, după care au fost tăiate
capetele celor patru fii ai săi: Constantin,
Ştefan, Radu şi Matei. După ce a asistat la
această tragedie a fiilor săi, i s-a tăiat capul
şi lui.

Capetele lor au fost purtate de turci
prin Constantinopol în vârful suliţelor, iar
trupurile le-au fost aruncate a doua zi în

Bosfor. Nişte pescari creştini le-au găsit pe mare
şi le-au îngropat într-o mânăstire grecească din
insula Halki.

Soţia sa, Doamna Maria, fiicele, ginerii şi
nepoţii, care au scăpat cu viaţă au fost închişi
într-o cetate din Asia Mică de unde au putut reveni
în ţară după doi ani.

În 1720, Doamna Maria a reuşit să aducă
în ascuns rămăşiţele pământeşti ale domnitorului
martir pe care le-a îngropat în biserica Sf.
Gheorghe Nou din Bucureşti, ctitoria sa.

Marele ctitor de biserici, de cultură, de
lăcaşuri ortodoxe de pretutindeni, o figură de
seamă a neamului românesc s-a sfârşit ca un
martir. Prin moartea lui mucenicească, el a oferit
tuturor o minunată pildă de dăruire şi de jertfă
pentru ţara sa şi pentru credinţa creştină.

Moartea lor a impresionat profund pe
contemporani, chiar şi pe necreştini.

După cum era de aşteptat, moartea lor a
avut un larg ecou în sufletul poporului român
care i-a plâns în cântece şi balade populare, iar
Sfântul Sinod al Bisericii noastre, în şedinţa din
20 iunie 1992, a hotărât să fie trecuţi în calendarul
bisericesc şi pomeniţi în ziua de 16 august.

(urmare din p. 1)
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Simbolistica Creºtinãtãþii
îngerilor. Femeile credincioase au pieptul
împodobit cu semnul Crucii, prin credinþã,
adoraþie ºi ajutorare, este semnul de
sfinþenie al credinþei, cãci viaþa fãrã
credinþã e ca o luptã fãrã biruinþã.
Cruciuliþa împodobitã cu aur ºi pietre
preþioase nu este un simplu obiect, o
podoabã, o amuletã, un talisman sau un
pandativ pe care unele tinere, influenþate
de modernismul deºãnþat, o poartã chiar
la ureche, sau la glezna piciorului. Este
pãcatul de profanare, cãci Crucea este
suportul curat, sfânt, de religiozitate,
chiar dacã lumea a evoluat o datã cu
progresul ºtiinþific, în care se remarcã,
adesea, multe dezastre morale.

Sfânta Cruce este ºi straja
mormin- telor pentru cei plecaþi în
Împãrãþia Cerurilor. Ei odihnesc acolo
unde mormintele tac ºi crucile vegheazã.

Crucea cea de viaþã purtãtoare este
ºi arma pãcii, slava Bisericii, este lemnul
fericit spre închinarea ºi slava tuturor,
cãci Domnul Hristos cu trupul a pãtimit
ºi pe cruce S-a pironit. Sfânta Cruce
mai este ºi armã asupra pierzaniei,
asupra demonului care ispiteºte pe
necredincioºi.

Cu deosebitã importanþã ce
sãlãºluieºte prin adoraþia Sfintei Cruci,
încã din vechimea timpului se cuvine
amintirea cu sens istoric a anului 1928,
când s-au cinstit eroii români care au
luptat pentru dreptate ºi unitate naþionalã
în timpul Primului Rãzboi Mondial (1916-
1918). Regina Maria a României Mari
a înãlþat ºi inaugurat Crucea de pe
Caraiman, în Munþii Bucegi, înaltã de 33
metri, ale cãrei braþe au dimensiuni de
6,3 metri, cu vizibilitate pe toatã valea
Prahovei, la poalele muntelui aflându-se
localitatea Buºteni.

Viaþa actualã se mãsoarã în
intensitatea trãirii pe toate planurile
socio-profesionale ºi familiale. Suntem
mereu într-o competiþie cu noi înºine,
toatã viaþa este o experienþã ºi numai
ideile bune dau roade. Vremurile
apocaliptice umblã prin lume, pericliteazã
planul existenþial, avertizeazã bunul
discernãmânt în procesul de gândire ºi
acþiune, ca sã învingã meandrele ºi
vicisitudinile vieþii, fiecare cu propriile
puteri izbutite sau neizbutite.

În credinþa popularã se spune cã
fiecare om îºi poartã crucea sa. Ca un
îndemn înainte de a-þi trimite crucea pe
care o duci, poate cã Dumnezeu a privit-o
cu ochii Sãi pãtrunzãtori ºi a toate vãzãtori,
a examinat-o cu raþiunea Sa dumne-

zeiascã, a verificat-o cu dreptatea Sa
neajunsã, a încãlzit-o în inima Sa plinã de
iubire, a cântãrit-o în mâinile Sale pline
de afecþiune, ca nu cumva sã fie mai grea
decât poþi duce. ªi dupã ce a mãsurat
curajul tãu, a binecuvântat-o ºi þi-a pus-o
pe umeri. Deci, o poþi duce! Þine-o bine
ºi urcã pe Golgota spre Înviere!

Cu acest adevãr, chiar de este
povara grea, mergem mai departe, chiar

(urmare din p. 14) dacã evoluþia spre mai bine pare blocatã
ºi cu criza moralã greu sã iese din ritmul
anchilozant care, adesea, pericliteazã
viaþa adultului care suferã de ridicol la
tot ce informaþional se petrece în jurul
nostru ºi dincolo, în spatele uºilor închise.
Progresul nu înseamnã ºi regres moral,
care marcheazã corupþia generalizatã.
O maladie de sus pânã jos infesteazã
iresponsabil viaþa omului în afarã de
plus-valoare. Condeierii, instituþiile
ºcolare avertizeazã cu îndemnuri
educaþionale degradarea emancipãrii
tineretului. Iatã, internetul nu e numai
progres cultural, ºtiinþific, pe toate
domeniile de informaþie. O parte din
tineret este captivat de influenþele
nefaste ale acestuia. Factorii
educaþionali, familia ca nucleu de
dezvoltare a societãþii, ºcoala cu toate
preceptele educaþionale în procesul
complet de instrucþie ºi îndrumare
educativã accentueazã suportul moral
de formare a tineretului la care
societatea, ca un alt factor, uneori poate
influenþa negativ. În colaborarea familiei
cu ºcoala, pãrinþii se zbat sã aibã
capacitatea de rezistenþã fizicã în lupta
cu viaþa, sã creascã copii sãnãtoºi la
minte ºi la trup, sã dea copiilor bunã
creºtere, familia fiind, de fapt, prima
ºcoalã a copilului. Pãrinþii se strãduiesc
sã combatã violenþele de limbaj ºi de
atitudine ºi chiar sã respecte un precept
educativ: „Sã-i dea copilului tot ce-i
trebuie, dar nu tot ce vrea el”.

Pentru dragostea divinã, pentru
credinþã ºi cinstirea Sfintei Cruci, putem
sã rostim parte din rugãciunea zilei de
vineri: „Bucurã-te, Cinstitã Cruce a lui
Hristos, cã prin pironirea Lui pe tine, lumea
s-a mântuit! Bucurã-te, pom binecuvân-
tat, pentru cã ai primit Rodul vieþii Care
ne-a izbãvit din moartea pãcatului!
Bucurã-te, cheie împãrãteascã, care ne-ai
deschis uºa Raiului!”

„Crucii Tale ne închinãm, Stãpâne, ºi
Sfântã Învierea Ta o lãudãm ºi o slãvim!”

Ceahlãu
Te contureazã-n cer din ceaþã
Bãtrân ºi-mpovãrat.
Ceahlãu, trezeºte-te la viaþã!
Cãci noi nu te-am uitat.

Mai stai viteaz cu fruntea-n cer,
Cum privegheai odatã…
Nu pregeta a fi strãjer.
Pãzeºte þara toatã!

Þi-s tâmplele albite-n zãri
ªi pietrele-s tocite.
Umblat-au paºii pe cãrãri,
Pe stânci se vãd copite.

Ceahlãu! Priveºte-ne de sus!
Suntem la câþiva paºi.
Zâmbeºte celor ce s-au dus
ªi râzi la cei rãmaºi

Susþine-n braþe bolta grea
ªi-amestec-o-n verdeaþã.
Trezeºte munþii-n þara mea!
Trezeºte-te la viaþã!

Maria ILIE
Slãnic Moldova

„De n-ai fost pe Retezatul, pe Ceahlău ori Caraiman, / pe-aceşti munţi cu
vârfuri albe până-n cerul diafan, / cu-nălţimi de măreţie şi cu ape de

mărgean, / şi cu spaţii de lumină, şi cu zări spre Canaan, /
- de nu poţi o dată-n lună, / mergi măcar o dată-n an...“

(Traian Dorz, Locurile noastre sfinte)
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Cercetând arhiva parohiei Slãnic,
am întâlnit un episod dramatic din istoria
sa, consemnat într-un proces verbal datat
10 noiembrie 1945, întocmit de preotul
Dumitru Gâdinceanu (paroh la Slãnic
Moldova între anii 1941-1950 n.n.), un act
deosebit de important pentru cã este
semnat în mod excepþional de Protopopul
de atunci M. Puºcalãu ºi de
Notarul (secretarul) comunei
Slãnic. Procesul verbal are patru
pagini dintre care o paginã este
rezervatã întâlnirii preotului
Gâdinceanu cu... armata sovieticã,
dar sã dãm cuvântul celui care a
scris: „Dupã data de 23 august
1944 au început a sosi ºi în
Comuna Slãnic, Jud. Bacãu,
trupele aliate sovietice, care au
staþionat parte din aceste trupe mai
multe sãptãmâni în staþiunea
balneo-climaticã a Slãnicului
Moldovei. Aliaþii sovietici, au
deschis uºa bisericii Sf Ilie
(parohialã n.a.) unde a(u) fãcut un
fel de dormitor pentru rãniþi ºi pentru
ostaºii sovietici; [...] Pãrintele Paroh
D. Gâdinceanu (care) a plecat
imediat la biserica din Slãnic Bãi
Sf. Ilie (casa parohialã se afla la 9
km, în satul Cerdac n.n.) pentru a
scoate obiectele ce se gãseau în
bisericã, ne declarã cã a fost
somat sã se înapoieze; somarea i
s’a fãcut de cãtre ostaºii sovietici
ce se aflau în faþa bisericii, iar alþii
în bisericã, atunci Pãrintele a trimis
pe Dl. Nicolae ªerban din Slãnic Bãi care
ºtia foarte bine limba rusã, împreunã cu
Dl. Ioan Pintea ºi locuitoarea Ileana V.
Rotaru, tot din Slãnic Bãi care s’au
introdus în bisericã ºi au scos ce-au mai
gãsit; lucrurile ce le-au gãsit le-a dat
Pãrintele în seama celor de mai sus, care
le-au pãstrat pânã ce au plecat trupele
sovietice, apoi prin stãruinþa Pãrintelui
Paroh D. Gâdinceanu, s’au fãcut toate
amenajãrile necesare pentru
redeschiderea sfântului locaº de
rugãciune, aducându-se absolut toate
lucrurile (obiectele de cult n.a.) ce se
gãseau la locuitorii mai sus numiþi care
le-au strâns din Sf. bisericã pentru a nu
se pierde toate ºi le-au pãstrat în casele
lor pânã în luna Decembrie 1944 când le-au
adus ºi aºezat în sfânta bisericã. În luna
Decembrie 1944 Pãrintele Paroh, a obþinut

Paroh la Slãnic Moldova somat cu arma
din partea Sf. Episcopii de Roman un
preot delegat în persoana P.C. Sale
Pãrintele M. Puºcalãu actualmente
Protoiereul Circ II Trotuº, Judeþul Bacãu,
care alãturi de Pãrintele Paroh a fãcut
sfinþirea Sfintei biserici, redând-o cultului.”

Acelaºi proces verbal prezintã ºi
obiectele care au fost luate de soldaþii

sovietici: trei rânduri de veºminte de
mãtase, o dverã de iutã, 20 kg de cearã
curatã, 10 l untdelemn, banii pangarului
– 5000 lei, o cruce de argint masiv auritã,
un preº de 12 m lungime, douã
acoperãminte ale iconostasului, douã
culioane, o candelã argintatã ºi douã
icoane praznicale. În afarã de crucea de
argint, candelã ºi icoane, toate celelalte
obiecte, în condiþii normale, nu prezintã
interes deoarece erau într-un fel
consumabile. Pentru pãrintele
Gâdinceanu însã, ele erau foarte
importante pentru cã „Epitropia Sf.
Spiridon Iaºi a evacuat cea mai mare
parte din obiectele de cult, respectiv
averea bisericii [...] care rãmãsese fãrã
obiectele de strictã necesitate pentru
cultul divin ºi atunci Pãrintele Paroh
împreunã cu cântãreþul ºi paraclisierul

parohiei duceau în fiecare sãrbãtoare
diferite obiecte de la biserica filialã Slãnic
Cerdac la biserica parohialã din Slãnic
Bãi ca: sfinte vase, cãrþi, veºminte,
icoane, candele ºi altele.” (citat din p.v.)
De altfel procesul verbal consemneazã
cã icoanele, un rând de veºminte ºi
candela argintatã aparþineau bisericii din

Cerdac ºi se aflau în biserica din
Slãnic în condiþiile arãtate mai sus.
Procesul verbal menþionat încheie un
lung ºir de rapoarte ºi declaraþii,
existând un dosar întreg „conþinând
actele relative la bunurile ridicate fãrã
forme sau platã de cãtre diferite
Unitãþi Sovietice” de la biserica Sf.
Ilie Slãnic Bãi ºi biserica Sf.
Gheorghe din Slãnic Cerdac. În rest,
viaþa îºi desfãºura cursul normal,
pãrintele continuând sã predea religia
în ºcoalã, sã elibereze certificate de
botez pentru înscrierea la ºcoli
secundare, renoveazã biserica din
Cerdac, grajdul casei parohiale ºi
ocazional era înºtiinþat în mod oficial
de cãtre Ofiþerul Stãrii Civile al
Primãriei Comunei Bãile Slãnic
atunci când o familie pleacã de la
„religiunea Catolicã trecând la Cultul
Ortodox” dupã cum vedem din actul
544 din 23 august 1945.

Evenimentul cu forþarea uºii
bisericii, furtul obiectelor din bisericã
ºi somarea preotului de cãtre armata
sovieticã, oricât de traumatizant ar fi
fost pentru cei implicaþi, ar fi rãmas
un simplu incident al anului 1944

dacã preotul Gâdinceanu nu ar fi fost
obligat de noua puterea politicã sã ridice
în slãvi tocmai Armata Roºie în urma unei
adrese trimisã de Primãrie la doar patru
luni de la jaful petrecut în bisericã. Redãm
în continuare actul nr. 111 din 20 februarie
1945, înregistrat la Parohie cu nr. 2 din
22 februarie 1945: „Cucernice Pãrinte,
În conformitate cu Ordinul Domnului
Prefect de Judeþ din 1 februarie 1945
(telefonic) în ziua de 23 Februarie 1945
(ora 15) urmând ase þine o Serbare în
conformitate cu ordinul de mai sus relativ
la Serbarea Armatei Roºe care se va þine
în Localul ªcoalei Primare ºi în care veþi
lua ºi D-voastrã parte ºi þine o cuvântare
Cetãþenilor din aceastã Comunã care se
vor convoca în acest sens.
Primar: Seghete, Secretar:
indescifrabil.” Nu credem cã
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pãrintele a fost invitat sã le
vorbeascã oamenilor despre
experienþa sa cu Armata Roºie

gândindu-ne ce era în sufletul acestui om
când elogia armata aºa-zis aliatã, forþat
fiind sã devinã duplicitar, fals, ca ºi
oamenii cãrora le vorbea, aduºi împotriva
voinþei lor la aceastã Serbare. Astfel era
inauguratã perioada „omului nou”, iar
materia primã era luatã din orice
domeniu, inclusiv cel clerical.

În sufletul pãrintelui Gâdinceanu
episodul a lãsat urme adânci, dupã cum
mãrturiseºte într-un raport adresat Prea
Sfinþitului Episcop Lucian Triteanu (nr. 60
din 15 noiembrie 1945): „ne-am pus viaþa
în pericol mergând în zona interzisã de
operaþiile militare sovietice ºi împreunã cu
oameni de suflet, care au fost pãtrunºi
de simþul datoriei, am mai salvat ceeace
s’a putut”, dar nu suficient de adânci ca
sã identifice trãdãtorii de neam cum a fost
Generalul Nicolae Cambrea (comandant
al Diviziei „Tudor Vladimirescu Debreþin”,
supranumit „generalul roºu”, frate cu
Angela Cambrea – secretarã a lui Ion
Gheorghe Maurer în 1945 ºi Sevastiþa
Cambrea – mama regizorului Sergiu
Nicolãescu n.n.), cãruia îi trimite
urmãtoarea mulþumire, a cãrei copie se
pãstreazã în acelaºi dosar al anului 1945:
„Enoriaºii bisericii ortodoxe de pe valea
istoricã a Slãnicului Moldovei în
unanimitate au luat cunoºtinþã de marele
sprijin ce a-þi binevoit sã ni-l daþi pe lângã
Ministerul Cultelor (Ministru era un alt
trãdãtor de neam: preotul ortodox
Constantin Burducea n.n.) care ne-a
aprobat un milion  (de lei n.n.) pentru
reparaþia sfintei biserici (din Cerdac n.n.).
Vã mulþumim din adâncul inimilor noastre
ºi rugãm pe Bunul Dumnezeu sã vã ajute
în toate acþiunile ce le veþi întreprinde spre
binele ºi progresul neamului românesc.
În numele tuturor enoriaºilor, Preot D.
Gâdinceanu”. Nu ºtim în ce condiþii l-a
cunoscut pãrintele pe General ºi nici dacã
avea cunoºtinþã de faptul cã Ministrul
Apãrãrii Constantin Pantazi îi pregãtise
înainte de 23 august 1944 fostului colonel
Cambrea un decret prin care îl condamna
la degradare militarã ºi împuºcare pentru
pactizare cu inamicul conform Codului de
Justiþie Militarã din 1939. Decret pe care
însã Mareºalul Ion Antonescu nu l-a
semnat. Începea o nouã erã care, ºtim
cu toþii ce ne-a adus: un amestec de
luminã ºi întuneric, de jertfã ºi trãdare.

Preot Cãtãlin ILIE

Printre cele 14 Biserici Ortodoxe, câte s-au
înălţat de-a lungul anilor în oraşul Tg. Ocna, se
numără şi modesta, micuţa şi parcă tăinuită de lume,
o biserică pusă sub ocrotirea Sfântului Ioan
Botezătorul „cel mai mare dintre bărbaţii născuţi din
femeie” cum este numit chiar de Domnul Iisus Hristos.

Renumele acestui sfânt poate să-l fi determinat
şi pe bunul creştin Moacă Mihalache din Tg. Ocna,
la 1815, ca împreună cu „preotul Ioan Tisescu şi
ieromonahul Calinic din Gioseni” să ridice o biserică
având acest hram. Totodată s-a înfiinţat şi un mic
cimitir şi s-a ridicat clopotniţa, pe temelia căreia se
află şi clopotniţa actuală. „Unele însemnări afirmă că
ar fi existat înainte o biserică de lemn care ar fi fost
arsă de turci la 1788, când i-au izgonit pe austrieci
de la Ocnele Moldovei” (Corneliu Stoica - Istoria
ilustrată a oraşului Tg. Ocna, pag. 142).

Biserica avea o turlă de lemn deasupra
pridvorului. Pe peretele sudic, lângă strana
arhierească, era următoarea inscripţie: „reparaţia
catapetesmei, clopotul cel mare, vopsitul bolţii bisericii,
înăuntru şi afară, uşile cu geamuri, douăsprezece
Mineie şi un Apostol, din mila lui Dumnezeu, toate s-au
făcut de subsemnatul de mai jos, epitrop Sfintei
Biserici Sfântul Ioan Botezătorul, pentru iertarea
păcatelor mele şi a părinţilor mei, Andone şi Maria
M. Moacă. În 1891 Noiembrie 8.” Alţi donatori au
fost: N. Constandin la 1859, un policandru; soţii
Gheorghe şi Ileana Crăciunescu un potir.

Pictura în ulei este într-o manieră mediocră.
( Corneliu Stoica) Pe o cruce de mormânt, găsită
în curtea Bisericii, se poate citi: „În amintirea
bunicului Iconom Rusandru Moţit, fost protoiereu,
în 1842 şi servitor al Bisericii Sfântul Ioan, di la
1832-1870, născut în Tg. Ocna la 1784 şi bunicii
Presvitera Maria Butnaru cu fraţii Costachi, Costică
şi sora me Maria, Gh. N. Moţit 1902”.

În fondul de carte al bisericii vechi se găsesc:
Antologhion de Bucureşti din 1766; Catavasier
din secolul al XVIII-lea, în care se menţionează în
25 ianuarie 1789, că a aparţinut preotului Ion
Tisescu; Penticostar de Blaj din 1808; Psaltire de
Bucureşti din 1822; Cazanie de Viena din 1793;
Octoih de Bucureşti; Ceaslov de Braşov din 1835.

Un timp (ce nu s-a putut identifica) nu s-a
slujit aici. Biserica s-a redeschis în anul 1936 de
către epitropul Dumitru Dragomir, ajutat de
enoriaşul Ardeleanu (după memoriile cântăreţului
bisericesc Constantin Panţâru).

Preoţii bisericii cunoscuţi au fost: Vasile
Gherasim, Ioan Negrea ş i apoi Dumitru
Ciobotaru, care a venit ca protopop în 1976 şi
apoi a devenit paroh prin pensionarea preotului
Ioan Negrea, fost protopop între anii 1952-1976.

Biserica a suferit unele reparaţii în 1920 şi a
fost reclădită din temelii în timpul preotului Dumitru
Ciobotaru între anii 1988-1994. Despre reclădirea
din ultimul timp se poate spune că a fost o „reînviere”.
Biserica ajunsese într-o stare de mare degradare.
Zidurile ameninţau să se prăbuşească peste
credincioşi dar nu se putea aproba reclădirea ei,
fiind pe vremea guvernării comuniste, când se
demolau  multe biserici în foarte bună stare.

S-a recurs la o stratagemă. Doamna primar
de atunci, Maria Giurgiu, riscându-si nu numai
funcţia ci şi viaţa, ca răspuns la cererea  oficială a
parohiei, a dat un ordin: să se repare de urgenţă
Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, care fiind în
drumul vizitatorilor veniţi la Tg. Ocna şi staţiunea
Slănic, datorită aspectului necorespunzător nu
făcea o impresie bună.

Trei vrednici credincioşi, sufletişti şi cu mare
dragoste pentru lăcaşul lui Dumnezeu, însufleţiţi de
încrederea în izbândă a părintelui Dumitru Ciobotaru,
parohul, au dat curs „ordinului” mult aşteptat. Aceştia
sunt: mult regretatul colonel în rezervă Nicolae
Costin, care s-a ocupat şi a condus toată partea
tehnică, precum şi de orânduirea estetică a crucilor
de cimitir din curte, cântăreţul bisericesc Constantin
Panţâru, care a săpat temelia şi a ridicat propriu-zis
biserica, fie ajutat de 20-30 de enoriaşi, fie şi singur;
şi al treilea, regretatul credincios Ioan Pelin, care a
asigurat partea materială, după cum se vede scris
în inscripţia de la intrarea în biserică.

Lucrările au început pe data de 7 februarie
1989 şi ajutaţi de o vreme prielnică în data de 8
aprilie era gata zidăria. În tot acest timp zidurile
vechi erau dărâmate în biserică încât nu se observa
din afară, apoi s-a scos tot zidul vechi din interior.
Cu această ocazie s-a mărit biserica, în părţile de
apus şi miazăzi. S-a tencuit si turla bisericii şi s-au
executat şi alte lucrări. S-a refăcut acoperişul cu
tablă cumpărată de la Mănăstirea Cocoş, Tulcea,
s-a executat tencuiala interioară şi exterioară, iar
pictura a fost executată de pictorii Ecaterina
Ardeleanu şi Zărnescu de la Caşin.

La 10 iulie 1994 s-a făcut sfinţirea de către
P.S. Episcop Eftimie Luca al Romanului şi un
impresionant sobor de preoţi. Astfel a renăscut
biserica Sfîntul Ioan, sub privirile îngrijorate ale
enoriaşilor binecredincioşi, cu lucrările binevoitoare
ale celor ce au înălţat-o, cu grija doamnei primar
care se interesa noaptea de mersul lucrărilor. Dar
creierul rezidirii, cel care a alergat după aprobări
pe la diferite instituţii şi s-a preocupat de
înfrumuseţarea şi amenajarea bisericii şi a curţii, cel
care nu a dormit nopţi în şir din pricina grijilor legate
de construcţii pe de o parte, iar pe de alta de
problemele legate de oficialităţi a fost părintele paroh
Dumitru Ciobotaru. Om de aleasă cultură, bun şi
drept, mare iubitor de Hristos dar şi de oameni,
s-a dedicat întru totul acestei lucrări (precum şi
altora) uitând deseori de odihnă sau hrană.  Toate
acestea s-au bucurat de bunăvoinţa lui
Dumnezeu, spre bucuria enoriaşilor parohiei şi
cetăţenilor din pitorescul oraş Tg. Ocna.

Astfel, de douăzeci de ani, prin dragostea
preoţilor şi grija enoriaşilor, se înfrumuseţează
neîncetat această bisericuţă ocrotită de Sfântul
Ioan Botezătorul.

Prof. Laetiţia LEONTE

Surse: Corneliu Stoica, Istoria Ilustrată a
oraşului Tg. Ocna; Constantin Pantâru,
rememorări; Laetiţia Leonte, Cum a reînviat
Biserica Sfântul Ioan Botezătorul

Istoricul Bisericii Sfântul Ioan Tg. Ocna
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Sărbătoarea din 29 august, ca ultima a
anului bisericesc ce se încheie pe 31 august, este
a pomenirii tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul
şi Biserica ne cere să o cinstim cu post aspru,
negru chiar, fără de mâncare şi băutură. De ce
oare? Pentru că această sărbătoare arată în sine
răspunsul nostru, al oamenilor, la toată economia
dragostei lui Dumnezeu arătată prin întruparea lui
Iisus Hristos, prin patimile Lui, moartea Sa pentru
noi, învierea din morţi, înălţarea la ceruri şi
întemeierea Bisericii. Iar toate aceste mari praznice
sunt îmbrăţişate de cele două mari sărbători ale
bisericii: Naşterea Maicii Domnului şi Adormirea
Maicii Domnului, cu alte cuvinte, naşterea sau
întemeierea Bisericii şi ridicarea ei la cer.

Să ne aducem aminte că, după praznicul
Naşterii Domnului, după marea bucurie a
Întrupării lui Iisus Hristos, când cerurile şi
pământul au cântat împreună de bucuria vederii
lui Dumnezeu, a urmat îndată sângele vărsat
de către Irod cel Mare în Betleem şi în jur prin
cei 14.000 de prunci ucişi, socotind că între
aceştia va fi şi noul Rege născut de curând pe
plaiurile Betleemului. Şi între pruncii ucişi trebuia
să se numere şi copilul Elisabetei şi al lui Zaharia,
cel ce avea să devină mai târziu botezătorul lui
Hristos. Dar iată că acum, unul dintre fiii lui Irod
cel Mare, Irod Antipa, săvârşeşte această crimă
rămasă în istorie, tăind capul celui mai mare om
născut din femeie, a Sfântului Ioan Botezătorul.

Avem aici o primă şi cutremurătoare
învăţătură. Pentru că n-a reuşit tatăl să-l ucidă pe
Ioan, iată că fiul lui a dus la împlinire dorinţa criminală
a tatălui. Cu alte cuvinte, dacă avem un gând rău
asupra cuiva şi murim neajungând să-l împlinim,
urmaşii noştri îl vor împlini. Copiii vor duce la
îndeplinire gândul nostru mârşav şi ticălos, acela
de a-L ucide pe Hristos. Aceasta poate că este
unul dintre cele mai cutremurătoare învăţăminte
pe care ni le oferă evanghelia acestei sărbători.
Că dacă nu ne pocăim de păcatele noastre şi de
pornirile noastre ucigătoare de Hristos cât timp
trăim în viaţa aceasta, urmaşii noştri vor duce la
îndeplinire gândurile noastre ticăloase, de vor
călca pe urmele noastre.

Iată ce a făcut Irod Antipa. El era unul dintre fiii
rămaşi în viaţă ai lui Irod cel Mare. După ce a murit
tatăl lor, regatul a fost împărţit în patru părţi. Lui Irod
Antipa i-a revenit una din cele patru părţi. El a făcut
mult rău fraţilor săi, voind să ia cât mai mult din
teritoriul lor, să-şi lărgească abuziv hotarele împărăţiei
lui. De aceea nu era între ei armonie frăţească. Cu
toate acestea ei se întâlneau. Şi la una din aceste
întâlniri, Irod Antipa se laudă fratelui său Filip cu
bogăţia palatului său, cu măreţia împărăţiei sale. Şi
această laudă  a provocat în soţia lui Filip, în Irodiada,

Preot Petru RONCEA

Dacă doar gândim să-L ucidem pe Hristos,
urmaşii vor duce la îndeplinire dorinţa noastră

un gând pătimaş că ar fi mai bine în palatul lui Irod
decât în palatul lui Filip, mai bine în patul lui Irod
decât în patul lui Filip. Şi s-a înţeles Irodiada în taină
cu Irod la această nelegiuire. Soţia legitimă a lui
Irod a simţit ce se întâmplă în inima bărbatului său,
şi-a luat zestrea şi a plecat la tatăl său, la Areta. Iar
Irod a adus în casa lui pe Irodiada, femeia fratelui
său Filip. Aceasta a însemnat pentru poporul Israel
o mare blasfemie, o grozavă ocară, o imensă ruşine,
o călcare flagrantă a legii. Şi această încălcare pe
care a făcut-o Irod a condus la nemulţumirea
poporului ce a ajuns la urechile lui Ioan, sfântul lui
Dumnezeu, cel care tocmai ieşise în pustia Iudeii, la
malul Iordanului, şi propovăduia pocăinţa pentru
primirea lui Mesia. El pregătea calea venirii lui Iisus
Hristos în lumea aceasta la propovăduire. Pregătea
calea pentru botez a lui Iisus Hristos, botezând mai
întâi pe oameni spre pocăinţă în Iordan. Şi când a
auzit Sfântul Ioan ce se întâmplă în casa regelui, a
lăsat pustia şi s-a dus de a bătut la poarta palatului
lui Irod strigând: Nu îţi este îngăduit, Iroade, să ţii de
nevastă pe femeia fratelui tău! Irodiada, când a
auzit acest cuvânt, s-a temut, ştiind că soţul ei are o
oarecare evlavie faţă de Ioan Botezătorul, că îi
place cum vorbeşte şi uneori cuvântul proorocului
chiar îl punea în uimire. Şi atunci s-a temut, nu
cumva glasul lui Ioan să-l facă pe el să se pocăiască
şi să renunţe la păcatul său, alungând-o înapoi la
bărbatul său. S-a tot gândit cum să facă să tacă
acest glas. Şi a venit un bun prilej când Irod dădu
un ospăţ la care erau chemaţi doar bărbaţii, cum
era obiceiul în orient la marile petreceri. Şi la astfel
de ospeţe era obiceiul să aducă pe unii întemniţaţi,
bătându-şi joc de ei ca să fie veselia mai mare. Şi l-au
adus şi pe Ioan şi au făcut şi cu el cum au voit, aşa
după cum avea să exclame Mântuitorul mai târziu,
vorbind despre Ioan. Avem în istoria biblică un
asemenea cazcând filistenii l-au adus pe Samson
în mijlocul ospăţului lor ca să râdă de el. Odinioară,
Samson fusese prins, vândut fiind de Dalila, soţia
lui filisteancă, avea ochii scoşi şi stătea întemniţat la
filisteni. Adus fiind în palatul dezmăţului filistean ca să
râdă de el, Samson s-a rugat lui Dumnezeu să-l
ajute, a prins cu braţele stâlpii casei şi i-a strâns la
pieptul lui, astfel încât clădirea s-a dărâmat peste toţi
cei care râdeau de el. Ei bine, în acelaşi fel s-au
purtat acum şi cu Sfântul Ioan Botezătorul. Au făcut
cu el ce au voit, cum a spus Mântuitorul. După
aceea, un alt obicei era să aducă în mijlocul ospăţului
o fată care să danseze, de obicei o desfrânată, şi
aceea trebuia, prin mişcările ei demonice, să
producă veselie comesenilor. Şi Irod a găsit tocmai
pe fata Irodiadei să o aducă şi aceasta, cum spune
imnul liturgic, a jucat drăceşte. Biserica o numeşte
pe Salomeea fiica diavolului, pentru că a dezlănţuit
patimile bărbaţilor prezenţi. Irod, în culmea veseliei,

i-a promis fetei că îi va da orice îi va cere. Ea nu ştia
ce să ceară, că Irod îi promisese până la jumătate
de împărăţie. El, care gândea mereu cum să-şi
lărgească împărăţia, la o beţie i-a promis fetei că-i
dă chiar şi jumătate din aceasta. Fata s-a dus la
mama ei şi i-a spus: Ce să cer, că iată tatăl îmi dă
orice vreau? Şi ea i-a zis: Cere-i capul lui Ioan.
Fata s-a dus repede, îndată, grăbindu-se, cum
spune Scriptura. S-a grăbit să nu uite ce i-a spus
mama ei. Şi i-a zis: Vreau capul lui Ioan. Irod s-a
temut, s-a înspăimântat, a avut o clipă de luciditate
când putea să ia hotărârea mântuirii lui, să-şi calce
legământul făcut în faţa oaspeţilor de dragul salvării
vieţii lui Ioan. Dar i-a fost ruşine să ia această
hotărâre şi a trimis călăul în temniţă, în subsolul
palatului. Şi acela i-a tăiat capul lui Ioan, l-a pus pe
o tipsie şi l-a dat fetei, iar aceasta i l-a dus mamei
sale. În sfârşit, mama a văzut înaintea ochilor săi
gura închisă care nu o lăsa în pace şi o mustra
necontenit pentru păcatul său.

Aceasta este sărbătoarea. Aceasta este
întâmplarea. O ştim foarte bine şi ne cutremurăm ori
de câte ori o auzim. Şi putem învăţa ceva nou ori de
câte ori o auzim. Să punem deci hotar oricărui păcat
din viaţa noastră spunând: Doamne, de astăzi mă
hotărăsc să părăsesc orice gând rău pe care-l am
împotriva cuiva, împotriva vecinului meu, împotriva
fratelui meu, împotriva soţiei mele, împotriva copilului
meu, împotriva oricărui om din comunitatea parohiei.
Câte gânduri rele n-avem noi unii împotriva altora,
că suntem oameni schimonosiţi din cauza păcatelor,
lipsiţi de puterea necesară spre a birui gândurile
rele. Şi cu câte nu murim neîmplinindu-le în fapte!
Să nu ne cuprindă ruşinea de a ne schimba viaţa,
de a ne opri pornirile cele rele, ci să avem tăria de
a cădea, ca fiul risipitor, la picioarele lui Hristos
rugându-L: Tată, am greşit înaintea Ta şi înaintea
cerului, iartă-mă, primeşte-mă, fă-mă ca pe un rob,
că nu sunt vrednic să mai fiu numit fiu al Tău.

Iată, ospăţul împreunat cu dans şi cu beţie
ce a adus! Sfântul Ioan Gură de Aur, a cărui
Liturghie o săvârşim în fiecare duminică şi
sărbătoare, a vorbit foarte aspru împotriva
dansului drăcesc al Salomeei şi împotriva ospeţelor
cu multă băutură care provoacă în oameni astfel
de gânduri cum au fost cele născocite în mintea lui
Irod. Dintotdeauna lumea a ales răul, în timp ce
Biserica a strigat mereu împotriva păcatului. Iată
că şi evanghelia din sărbătoarea Tăierii capului
Sfântului Ioan răsună an de an la urechea noastră
şi ea este mărturie pentru noi în ziua morţii noastre
şi a judecăţii lui Hristos că am auzit, am ştiut că e
păcat să faci voia lui Satan şi am făcut-o. Că e
păcat şi doar să gândeşti de rău
împotriva semenului tău, dar şi să-l
ucizi.
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mângâiere în suferinþe ºi scarã a
hristificãrii lor. Viaþa Bisericii înseºi îºi are
rãdãcinile în lemnul crucii, dupã o expresie
a Sfântului Ignatie, a cãrei sevã este sursa
de viaþã a mãdularelor eclesiale, iar
ascultarea de Hristos ºi asumarea crucii
sunt principiile fundamentale ale
funcþionalitãþii ierarhice în spaþiul eclesial.
Crucea evocã, de asemenea, supliciul
hristic, fiind instrumentul implicit al
întrupãrii rãscumpãrãtoare, dar ºi altarul
filantropiei divine. Aºadar, dacã „toatã
creaþia e plinã de Treime”, dupã expresia
lui Origen, prin jertfa lui Hristos tot
complexul trãirilor creºtine este
hristocentric, iar calea de acces cãtre
roadele rãscumpãrãrii este cea a crucii.

În ceea ce priveºte varietatea
polimorfã a crucii întâlnitã în diferite culturi
creºtine, putem aprecia cã dincolo de
numãrul braþelor orizontale sau de
lungimea egalã sau inegalã a lor, ea
mãrturiseºte aceeaºi realitate a patimii
mântuitoare de pe Golgota. Între toate
acestea, amintim crucea în formã de T
care simbolizeazã ºarpele þintuit pe un
catarg ºi face trimitere directã la
evenimentul biblic din pustiul pribegiei
semitice (Numeri 21, 8-9), atunci când
evreii cârtitori, pentru a scãpa de moartea
provocatã de veninul ºerpilor, trebuiau sã
priveascã spre ºarpele de aramã
confecþionat de Moise. Episodul
veterotestamentar e o prefigurare a
patimilor lui Hristos, deoarece aºa cum
ºarpele de aramã, prin puterea lui
Dumnezeu, putea scãpa pe evrei de la
moartea biologicã, Hristos, Cel ce a
sfãrâmat capul ºarpelui ºi puterea morþii,
are puterea vindecãrii fiinþei umane de
moartea veºnicã, redând celui ce crede
veºnicia fiinþãrii în comuniune de iubire cu
El: „ªi dupã cum Moise a înãlþat
ºarpele în pustie, aºa trebuie sã Se
înalþe ºi Fiul omului. Ca tot cel ce crede
în El sã nu piarã, ci sã aibã viaþã
veºnicã” (Ioan 3, 14-15). Însã ea ne
aminteºte ºi de jertfa lui Isaac (Ieºire 22,
6) sau mai bine zis de forma lemnelor ºi a
legãturii lor din spatele lui Isaac, motiv
pentru care îngerul Domnului opreºte pe
Avraam în încercarea de a sacrifica unicul
fiu pentru a-ºi arãta credinþa faþã de
Dumnezeu, fiind, de asemenea, o

prefigurare a jertfei Mielului lui Dumnezeu.
Tot aceastã formã a crucii ne aminteºte
de pecetea de pe frunþile sfinþilor în
Eshaton, atunci când pe cer se va arãta
semnul Fiului Omului (Matei 24, 30).

În diversitatea geometricã a crucii,
este oportunã observaþia diferenþei
evaluate iconic între crucea rãstignirii ºi
cea a învierii. Dacã cea dintâi este
martora suferinþelor ºi a batjocoririlor
adresate Celui ce suferã durerile
rãscumpãrãrii, precum ºi a morþii Lui, cea
de-a doua este simbolul biruinþei morþii ºi
stindardul luminos al învierii. Aceasta din
urmã este înfãþiºatã ca fiind mai mult o
cruce stilizatã, transfiguratã, sub forma
unei lãnci sau mai bine zis a unui sceptru
ce însoþeºte pe Hristos în ipostaza de
Domn al vieþii ºi al morþii, de Adam cel
Nou, Care restaureazã pe Adam cel
Vechi ºi pe Eva cea dintâi.

Dacã în primele trei secole creºtine
mãcinate de persecuþii reprezentarea
semnului Sfintei Cruci apare simbolic sub
forma tridentului, a ancorei, sau a literei
greceºti T, începând cu secolul al IV-lea,
cultul ei a luat o amploare fãrã precedent,
generalizându-se în întreaga Bisericã, iar
la aceasta au contribuit douã evenimente
de rãsunet ºi anume apariþia pe cer a
semnului Sfintei Cruci (312), precum ºi
descoperirea lemnului Crucii rãstignirii de
cãtre Sfânta Elena, în anul 326, în ruinele
templului pãgân zidit în anul 111 de
împãratul Adrian, cu intenþia de a face
uitatã amintirea ei. Sfinþirea Bisericii
închinatã patimilor Domnului pe locul
crucificãrii ºi arãtarea solemnã a lemnului
Crucii dupã descoperire, în13 septembrie
335, au fost socotite de liturgiºti ºi istorici
ca fiind punctul de plecare al cultului
închinat Sfintei Cruci. Începând din acest
moment, crucea va fi recunoscutã ca
fãcând oficial parte din viaþa cotidianã a
creºtinilor, fiind purtatã ca obiect protector
la gât, aºezatã la capul morþilor, pe biserici,
la rãspântia drumurilor etc. Tot în aceastã
perioadã constantinianã, s-a impus ca
monogramã creºtinã, sub forma numitã
crucea misticã. Dupã grelele încercãri prin
care a trecut Creºtinismul în perioada
iconoclastã, Sinodul al VII-lea Ecumenic
nu va face altceva decât sã
reglementeze modalitatea de
cinstire a ei, recunoscând în

Crucea, lemnul vieţii care
sfinţeşte marginile lumii

(urmare din p. 3)

Să facem o retrospectivă asupra
părerilor noastre. Deseori spunem că
cei care ne urmează sunt mai răi ca

noi. E asta un fel de plângere pe care o fac cei mai
în vârstă cum că nu mai sunt tinerii de azi aşa cum
au fost ei odinioară. Noi am fost oameni credincioşi,
zic ei, dar generaţia de astăzi este rea şi tot mai
necredincioasă. Da, este rea pentrucă gândurile
noastre au fost şi sunt rele. Şi tinerii duc mai departe
aceste gânduri împlinindu-le. Dacă noi n-am putut
să desfrânăm, ei desfrânează. Noi n-am putut să
furăm, ei fură. Noi n-am putut să înjurăm, ei înjură.
Dar în gândul nostru le-am dorit pe atâtea din
acestea să le facem. Noi n-am putut să avortăm
ca mame, ne-a fost ruşine, ne-a fost frică, dar am
avut în inima noastră această dorinţă neîmplinită.
Am fi vrut să fi putut scăpa în vreun chip de o
sarcină. Iată că astăzi copiii noştri reuşesc să ducă
în prăpastia pieirii neamului o generaţie şi un popor
prin păcatele pe care le fac. Ne plângem că sunt
mai răi ca noi. Dar noi i-am făcut aşa. E urmarea
păcatelor noastre. Irod a ucis 14.000 de prunci,
dar Dumnezeu a voit să fie salvaţi de sabia
ucigătoare Sfântul Ioan Botezătorul şi Iisus Hristos.
Irod Antipa ucide şi pe Ioan şi pe Hristos, adică
duce la îndeplinire ceea ce tatăl lui n-a reuşit. Mai
ticălos a fost Irod Antipa decât tatăl său, deşi Irod
cel Mare a ucis 14.000 de prunci. Dar Irod Antipa
şi-a dat consimţământul să fie dat la moarte Iisus
Hristos şi a ucis pe Ioan Botezătorul. De aceea
păcatul este mai mare, dar este de aceeasi natură,
căci se naşte din păcatul părintelui său.

La încheierea anului bisericesc, mesajul
acestei sărbători nu trebuie să ne descurajeze.
Cât încă suntem în viaţă avem şansa mântuirii şi
salvării generaţiilor care vin după noi, a copiilor
noştri.  Pocăindu-ne şi schimbându-ne viaţa, se
vor schimba şi copiii noştri. Oprindu-ne de la
păcat şi de la orice gând păcătos, ei nu vor mai
avea ce continua să transpună în faptă. Dar dacă
noi continuăm să păcătuim şi murim în această
stare, copiii şi generaţiile care vin vor aluneca tot
mai în adâncul iadului din cauza noastră. Şi la
judecata finală vom răspunde nu numai pentru
păcatele noastre, ci şi pentru cele care s-au
săvârşit după noi în măsura în care am învăţat,
am îndemnat sau am transmis copiilor noştri
gândul păcatului pe care noi nu l-am putut
îndeplini îndeajuns în viaţa aceasta.

Sfântul Ioan Botezătorul este mare rugător
înaintea lui Dumnezeu pentru noi. În icoana
DEISIS, supranumită icoana rugăciunii
mijlocitoare, Iisus Hristos stă pe tron. Alături stau
cei doi aleşi să fie rugători pentrru lume: Maica
Domnului în dreapta, iar Sfântul Ioan Botezătorul
în stânga mijlocind la Judecătorul Iisus Hristos
pentru sufletele noastre. Să ne rugăm şi noi Maicii
Domnului cu evlavie adâncă. Să ne rugăm şi
Sfântului Ioan Botezătorul cu aceeaşi evlavie ca
la Maica Domnului ca să mijlocească, să se roage
pentru noi către Iisus Hristos. Ca atunci când
vom sta la judecata Lui, să privească cu milă
spre sufletul nostru, să ne ierte păcatele şi să ne
aşeze cu sfinţii în Împărăţia Sa.
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interior Sfânta Sofia - Istanbul

Pãresimile poartã în ele mesajul
pocãinþei ºi al rãstignirii faþã de lume, fiind
o invitaþie la trãirea întru duhul lui Hristos
în metatemporalitate, în care contem-
poraneizarea pãtimirii hristice devine un
fapt cotidian. Noi suntem în Hristos ºi
Hristos este în noi; noi suferim alãturi de
El pe Golgota, iar El, locuind în noi, ne
uºureazã propriile suferinþe. Crucea, prin
simbolistica ei, prezintã în rezumat
întreaga teologie a mântuirii, a calvarului,
dar ºi asumarea darurilor sale în
experienþa pocãinþei personale, este o
tainã a crucii (mysteriumcrucis) la care
doar cei angajaþi în acest efort au acces.
Punctul culminant al acestor trãiri mistice
este atins liturgic în Joia Mare când, la
Slava de la Stihoavnã, Hristos Îºi duce în
faþa ochilor noºtri osteniþi crucea pe
Golgota, iar Simon Cirineul sprijinã
greutatea ei. Este momentul liturgic în
care timpul se suspendã ºi noi înþelegem
cã totul capãtã sens în viaþa noastrã, ºi
nimic altceva nu mai conteazã, ci totul
se reduce la asumarea crucii. Din
intervenþia lui Simon înþelegem cã, deºi
asumarea greutãþii crucii este personalã,
ea capãtã sens atunci când efortul nostru
este impulsionat ºi de sacrificiul celui de
lângã noi ºi când Hristos, Cel ce locuieºte
în noi, ne aºteaptã biruitor la uºa învierii
noastre. Scopul nevoinþelor se focali-
zeazã pe trãirea acelui „astãzi” evan-
ghelic, când timpul se suspendã antici-
pând veºnicia timpului lui Dumnezeu ºi
ni-L face prezent în imediatul trãirilor
interpersonale mistice pe Dumnezeu viu
ºi dinamic, iar nu abstract sau intelec-
tualizat. E un timp în care trãim devenirea
noastrã întru Dumnezeu.

În teologia Pãrintelui Stãniloae, jertfa
rãscumpãrãtoare a arhiereului Hristos e
înþeleasã ca având trei direcþii ºi fiind
îndreptatã în primul rând spre Tatãl, apoi
spre restaurarea, sfinþirea ºi îndumne-
zeirea firii umane asumate ºi în al treilea
rând cãtre toþi cei ce cred în El. Prin jertfa
Crucii, Hristos împacã firea umanã lipsitã
de egoism cu iubirea jertfelnicã a lui
Dumnezeu, restabilind comuniunea dintre
Dumnezeu ºi om. Jertfa Crucii Sale
desãvârºeºte ideea de jertfã veterotes-
tamentarã, reuºind sã împlineascã ceea
ce sângele þapilor nu reuºise ºi restaurând
fiinþial firea umanã asumatã. Rãstignirea
lui Hristos dovedeºte o profundã
compãtimire faþã de oameni care, pentru
a beneficia de roadele acesteia, e necesar
sã moarã ei înºiºi faþã de maladia filavtiei,
iar acest efort devine posibil doar prin
primirea puterii ce izvorãºte din jertfa
Mântuitorului. De aceea Sfinþii Pãrinþi

mãrturisesc faptul cã Hristos este într-o
continuã stare de jertfã pentru ca noi sã
ne putem împãrtãºi necontenit de viaþa cea
nouã în Hristos, pãrãsind înstrãinarea în
care ne poate arunca iubirea de sine ºi
ignoranþa. Prin Cruce, Hristos ne reaºazã
în comuniune cu Dumnezeu Tatãl, iar fiinþa
noastrã e înfãþiºatã ca jertfã cu bunã
mireasmã ce ne repune în demnitatea de
fii dupã har ai lui Dumnezeu Tatãl. Jertfa
lui Hristos nu este împlinirea formalã a unui
act juridic ca satisfacþie substitutivã pentru
onoarea jignitã a lui Dumnezeu, ºi nici
iubirea jertfelnicã a lui Dumnezeu nu este
îndreptatã spre o umanitate pasivã,
dezinteresatã, ci filantropia divinã se
întâlneºte cu aspiraþia omului în a se dãrui
pe sine lui Dumnezeu. Prin pãtimirile lui
Hristos, moartea îºi pierde rostul de
pedeapsã pentru pãcat, iar starea de
rãstignire întru Hristos devine un mijloc
de omorâre a morþii ºi de biruire a
suferinþei pentru fiecare creºtin. Hristos
a înlãturat civilizaþia morþii. Deºi nu a
înlãturat fenomenul entropiei, adicã al
morþii biologice, prin moartea Sa pe cruce,
Hristos a omorât moartea, acceptând-o
din iconomie ºi nu evitând-o, unind în
mod deplin firea umanã cu cea dumne-
zeiascã în Sine ºi condiþionând astfel
rãmânerea în comuniune deplinã cu El
doar ca rezultat al renunþãrii totale la sine
a omului (Marcu 8, 34).

Pe de altã parte, crucea poartã în
ea germenii învierii, deoarece în ipostasul
Sãu divin Hristos are unite cele douã firi:
divinã ºi umanã, iar ipostasul Sãu divin
rãmâne în comuniune nedespãrþitã cu cel
al Tatãlui, în comuniunea de iubire
interpersonalã trinitarã. Prin cruce,
Hristos înlãturã bariera dintre moarte ºi
înviere, stabilind o continuitate în care
suntem încorporaþi prin unirea tainicã cu
El, iar aceasta înseamnã trecerea de la
moartea spiritualã, specificã omului cel
vechi înstrãinat de Dumnezeu, spre viaþa
cea nouã în Hristos, printr-o împreunã
locuire cu El în fiinþa noastrã, aºa cum
mãrturiseºte teologia paulinã: „Nu mai
trãiesc eu, ci Hristos trãieºte în mine”
(Galateni 2, 20). Comuniunea omului cu
Dumnezeu se fundamenteazã pe altarul
Crucii, de aceea Sfântul Chiril al
Alexandriei spune: „Dacã Hristos n-ar
fi murit pentru noi, noi nu ne-am fi
mântuit”. În felul acesta, cuvintele care
spun cã „mai mare dragoste decât
aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui
sã ºi-l punã pentru prietenii sãi” (Ioan
15, 13) prind viaþã ºi sens tocmai
raportându-se la jertfa Crucii lui Hristos,
care uneºte ºi vindecã-mântuieºte.

acelaºi timp evlavia ºi venerarea
de care se bucura Sfânta Cruce
în rândul creºtinilor.

Lemnul Crucii,
mijloc al îndumnezeirii

Dacã evenimentul din 13-14
septembrie 335, comemorat anual, poartã
cu sine o încãrcãturã solemnã ce se
poate observa ºi în ritualul aºezãrii crucii
în mod simbolic în mijlocul bisericii,
Duminica a treia din Postul Mare
evalueazã în mod deosebit latura
duhovniceascã a semnificaþiilor jertfei
Mântuitorului ºi rezonanþa lor în viaþa
nevoitorului. Imnografia închinatã Sfintei
Cruci în aceastã duminicã este
predominant doxologicã ºi anticipeazã
învierea Domnului mai ales prin
Irmoasele Canonului ce sunt desprinse
din slujba de Paºti ºi au rolul de a fortifica
efortul ascetic al nevoitorului ºi de a
anunþa bucuria pascalã ce va încununa
acest efort. Postul Mare este o perioadã
a propriei rãstigniri faþã de pãcatele proprii
ºi urmarea poruncii hristice de purtare a
crucii (Marcu 8, 34), însã asumarea
acestui efort nu e posibilã decât dacã e
pusã în legãturã directã cu venerarea
Crucii lui Hristos, singura mântuitoare ºi
generatoare de sens celorlalte cruci
personale. Ea le eficientizeazã. Efortul
rãstignirii personale din Pãresimi ne este
uºurat de gândul la crucea aducãtoare
de viaþã a lui Hristos. Pãresimile sunt
imaginea istoriei umanitãþii în drumul ei
spre Eshaton; nevoitorul îºi poartã crucea
urmând lui Hristos Care rãstignit
îmbãrbãteazã efortul nostru ºi ne
aºteaptã biruitor în zorii dimineþii Învierii,
þinând în mânã semnul omorârii morþii.
Rãstignirea noastrã are ca finalitate
ridicarea din pãcat ºi îmbrãþiºarea vieþii,
iar acesta este motivul pentru care
cinstirea crucii este aºezatã în mijlocul
postului, aºa cum pomul vieþii veºnice a
fost sãdit în mijlocul Edenului, parcã voind
sã ne anunþe cã drumul spre viaþã trece
prin cruce. Lemnul crucii, asemenea
pomului vieþii, poate fi pricinã de poticnire
sau mijloc al îndumnezeirii. Crucea
împarte viaþa ostenitorului în douã etape,
una a nevoinþelor ºi luptelor cu propriile
neputinþe, ca o concentrare asupra
propriei fiinþe, apoi din a doua jumãtate,
prin asumarea crucii, nu ne mai
aparþinem, ci suntem ai lui Hristos,
încorporaþi pãtimirilor Sale ºi biruinþei Sale,
taina suferinþei lui Hristos devenind
imbold ºi mângâiere pentru nevoitori.
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frescã în Sfânta Sofia - Istanbul

Sfânta Sofia ºi Istanbulul - vedere parþialãSezonul cald din acest an a fost destul de
capricios şi a creat o diversitate de probleme
cetăţenilor şi administraţiei publice. Au fost zile
foarte călduroase în care a trebuit să luăm măsuri
pentru asigurarea asistenţei medicale de
specialitate, dar şi zile cu cantităţi de precipitaţii
peste limitele normale când a fost necesar să ne
implicăm în activitătile de prevenire a inundaţiilor.
Printr-o mobilizare exemplară a funcţionarilor din

aparatul de specialitate al primarului dar şi a
cetăţenilor, lucrurile au fost ţinute sub control şi
au intrat pe făgaşul lor normal.

Căldura însă a fost benefică pentru cei care
au ales să-şi petreacă o parte din vacanţă la
piscinele din Parcul Măgura precum şi la ştrandul
de apă sărată din incinta Salinei. Cele două
obiective au primit avizele şi acordurile solicitate,
funcţionând legal în acest sezon. Analizele
efectuate la apa din piscine şi din ştrand arată că
acestea nu prezintă nici un impediment  pentru a
fi folosite de cei dornici. Condiţiile igienico-sanitare
pe care bazele estivale de agrement trebuie să
le îndeplinească nu se rezumă însă doar la apa
de îmbăiere. În egală măsură, administratorii
piscinelor şi ai ştrandului au asigurat curăţirea
permanentă a perimetrelor din jurul bazinelor.
De asemenea, au fost afişate la loc vizibil
regulamentele de utilizare şi funcţionare. Pentru
cei care trec pragul unor astfel de baze de
agrement este bine de ştiut că şi ei trebuie să
respecte anumite condiţii şi reguli care sunt afişate
la loc vizibil la cele doua obiective.

Combinatia apă-soare-aer curat reprezintă
un beneficiu de nepreţuit pentru sănătatea
umană, factori care alături de buna dispoziţie
creată de existenţa teraselor în aer liber
amenajate în vecinătatea Centrului balnear Parc

 O varã fierbinte
Măgura unde funcţionează piscinele, au atras
un număr mare de turişti, studenţi şi elevi, alte
categorii sociale dormice de relaxare pe toată
perioada verii, când soarele a fost mai darnic.

La începutul lunii iulie, oraşul nostru a fost
gazda unui important eveniment cu caracter
religios. În prezenţa Preasfinţitului Ioachim
Băcăuanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei
Romanului şi Bacăului, a Înaltpreasfinţitului

Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului, şi a Preasfin-
ţitului Varlaam Ploieşteanul, Episcop Vicar
Patriarhal, la Tg. Ocna, s-a desfăşurat Conferinţa
naţională a preoţilor capelani din penitenciarele
subordonate Administraţ iei Naţ ionale a
Penitenciarelor din România. Pe parcursul  celor
patru zile cât a durat evenimentul, participanţii la
aceasta conferinţa au dezbătut probleme specifice

activităţii pe care o desfăşoară şi au vizitat o parte
din monumentele istorice şi de cult din oraş şi din
împrejurimi.

Parcul Măgura a fost amplasamentul ideal
pentru desfăşurarea mai multor activităţi culturale,
educative şi sportive în sezonul cald. Astfel, în
perioada 15-17 august, edilii au organizat cea
de-a XIV ediţie  a „Zilelor oraşului“, manifestări
care s-au desfăşurat în cea mai mare parte în
Parcul Măgura. La activităţile din acest an am
avut ca invitaţi delegaţi din oraşul Cetatea Albă,
Ucraina, din oraşul Cricova, Republica Moldova,
din comuna Costache Negri, judetul Galaţi,
împreună cu oaspeţii lor din Franţa, primari din
mai multe localităţi din judeţul Bacău, oficialităţi
judeţene, senatori, deputaţi, conducători de
instituţii din oraş şi de la nivel judeţean,
reprezentanţi  ai asociaţiilor veteranilor de război,
ai altor asociaţii ale cadrelor militare în rezervă şi
în retragere, oameni de afaceri etc.

Manifestările au început în data de 15
august, pe scena amenajată în Parcul Măgura
urcând talente locale, SONNY FLAME,
WHAT’UP, ANDA ADAM, iar pe stadion s-au
desfăşurat întreceri sportive.

La întâlnirea „Fii oraşului” desfăşurată în
Primăria Tg. Ocna pe 16 august 2014, au
răspuns prezent un număr de 20 persoane,
trecute în cea mai mare parte de prima tinereţe:
medici, profesori, ingineri, magistraţi, scriitori etc.,
a căror punct de plecare în viaţă a fost oraşul
Tg. Ocna. Aceştia şi-au prezentat pe scurt
activitatea pe care au desfăşurat-o sau o
desfăşoară în diferite colţuri ale ţării, şi-au  adus
aminte de anii petrecuţi în Tg. Ocna,
mulţumind edililor pentru iniţiativă.
Fiecare dintre aceştia au primit din

Fiii oraºului

Oaspeþii oraºului

Jurist Maria STAN
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partea organizatorilor câte o

diplomă de excelenţă, cartea  „Târgul
anilor romantici“ apărută la Editura

Magic Print din Oneşti, avându-l ca autor pe
domnul profesor Corneliu Stoica, alte suveniruri.

În aceeaşi zi, pe scena din Parcul Măgura
au urcat invitaţii prezenţi în oraş cu prilejul acestor
manifestări care, în alocuţiunile rostite, şi-au
exprimat bucuria de a se afla în oraşul nostru,
dar şi cei mai  iscusiţi agricultori. Dacă în anul
2013, cu prilejul „Zilelor oraşului“, au fost
evidenţiaţi oamenii de afaceri din turism, anul
acesta, organizatorii au ales să premieze pe cei

mai buni agricultori. Aceştia au primit diplome de
excelenţă şi au fost felicitaţi pentru rezultatele
remarcabile obţinute în activitatea pe care o
desfăşoară pe domenii de activitate:
creşterea animalelor, legumicultură,
apicultură, columbofilie, creşterea
păsărilor şi alte domenii.

Programul zilei a mai cuprins
prezentări sportive, evoluţia talen-
telor locale, ale formaţiei ALL’S
CHOIR, MIHAI TRAISTARIU, foc de
artificii, iar CRISTI MINCULESCU
şi SUPERGRUP au sustinut un
recital de muzică  pe placul tuturor
celor prezenţi.

Cea de-a treia zi a avut ca loc
de desfăşurare Parcul Măgura,
manifestările începând cu un
program folcloric susţ inut de
ansambluri artistice din oraşul şi
judeţul nostru: Datina, Mlădiţe
Trotuşene, Ţărăncuţa, Cărăşelul din
comuna Găiceana. Momentul cel
mai asteptat al zilei l-a constituit
festivitatea de premiere a celor 55
de cupluri aniversate ca „modele de
viată”  la împlinirea celor 50 de ani
de la căsătorie.

Scena a fost locul pe care au evoluat
formaţii şi artişti locali dar şi AMI şi GUESS
WHO după care au fost lansate peste 500
lampioane. Manifestările s-au încheiat  cu
muzică de club pentru tinerii prezenţi în
număr însemnat în Parcul Măgura. Pe  durata
desfăşurării  „Zilelor oraşului Tg. Ocna“,  în
Parcul Măgura a fost deschisă expoziţia de
tablouri şi cărţi poştale illustrate aparţinând
colecţionarului Mihai Ceuca din Bacău. Chiar
dacă ploaia i-a obligat în câteva rânduri pe
cei prezenţi să se adăpostească, atmosfera
din cele trei zile a fost una animată, presărată

cu momente gustate de un public numeros
care a ales să fie prezent şi în acest an la
acţiunile noastre.

Este cunoscut faptul că în oraşul Târgu-
Ocna se află singura instituţie de învăţământ din
subordinea Ministerului Justiţiei din România care
asigură  şcolarizarea agenţilor de penitenciare,
prin cursuri cu durata de un an. Totodată ne
mândrim cu faptul că, începând cu data de 29
aprilie 2013, Şcoala Naţională de Pregătire a
Agenţilor de Penitenciare a obţinut acreditarea
Ministerului Educaţiei Naţionale ca instituţie de
învăţământ postliceal militar. Astfel, în data de 28
august 2014, în Piaţeta Primăriei oraşului Târgu-
Ocna, a avut loc festivitatea de absolvire a Şcolii
Naţ ionale de Pregăt ire a Agenţ i lor de
Penitenciare, Promoţia ,,Constantin Brânco-
veanu”, cu un număr de 202 de absolvenţi (162
băieţi şi 30 fete din România şi 10 absolvenţi din
Republica Moldova). Este primul an în care
festivitatea a fost organizată în comunitate, ţinând
cont de faptul că şcoala este o instituţie importantă
a oraşului Târgu-Ocna, iar viitorii funcţionari
publici cu statut special vor desfăşura un serviciu
public în beneficiul cetăţenilor, fiind parte
integrantă a sistemului de apărare, ordine publică
şi securitate naţională.

La acest eveniment au participat
reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor, respectiv, Directorul general –
comisar şef de penitenciare Cătălin Claudiu
BEJAN, directorul Direcţiei Management şi
Resurse Umane – comisar şef de penitenciare
Gheorghe IFTINCA, din partea Departamentului
Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova
– Maior de justiţie Larisa FRIJA şi Locotenent de
justiţ ie Mariana VACARCIUC,
 directorii unor unităţi penitenciare,
primarul oraşului staţiune Târgu-

Premiere agricultori
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Ocna – economist Ştefan Şilochi.
Promoţia a fost binecuvântată de către

preoţii din parohiile Arhiepiscopiei Romanului şi
Bacăului, părintele protopop Constantin Alupei
fiind delegat din partea Preasfinţitului Episcop
Ioachim BĂCĂUANUL.

Începând cu acest an, promoţiile de
absolvenţi ai Şcolii Naţionale de Pregătire a
Agenţilor de Penitenciare Târgu-Ocna vor primi
o denumire simbolică. Prin decizie a directorului
general al Administraţiei Naţionale a Peniten-
ciarelor, promoţia de absolvenţi 2014 se va numi
„Constantin Brâncoveanu”.

Festivitatea a avut ca momente importante
citirea deciziei directorului general al Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor privind acordarea
gradului profesional de agent de penitenciare
absolvenţilor cursului, rostirea jurământului de
credinţă, intonarea Imnului Naţional, defilarea
absolvenţilor în faţa unui numeros public, părinţi,
rude ale acestora.

În spiritul bunelor relaţ ii de prietenie dintre
oraşul nostru şi localităţi din Franţa, la începutul lunii
septembrie am avut ca oaspeţi un grup de 11

persoane din mai multe localităţi franceze, găzduiţi
la cetăţeni din oraş, care au efectuat vizite la
monumentele istorice şi de cult, la  Salina Tg. Ocna
şi în imprejurimi. În ultima zi a prezenţei grupului în
oraşul nostru, aceştia au fost prezenţi la Primărie,
unde domnul primar Stefan Şilochi le-a prezentat
câteva date despre oraş, despre realizări dar şi
despre proiectele viitoare.

În fiecare an, pe 13 septembrie sărbătorim
„Ziua pompierilor“, cei care ne sunt de mare
ajutor în momente dificile. Serviciul voluntar pentru
situaţii de urgenţă al oraşului nostru ne-a adus
de-a lungul timpului mai multe momente de
bucurie, pregătirea lor fiind răsplătită cu premii şi
trofee la concursurile specifice la care au
participat. De aceea, merită pe deplin să le
spunem cu toţ ii: „La mulţ i ani!”

La 15 septembrie în fiecare an, sună clopoţelul
care vesteşte deschiderea anului şcolar. Şi în acest
an, primăria s-a preocupat îndeaproape ca toate
şcolile să fie pregătite pentru începerea unui nou
an şcolar în condiţii corespunzătoare, aspect ce a
bucurat atât pe elevi cât şi pe părinţ ii acestora. La
deschiderea anului şcolar, la fiecare şcoală au
participat oficialităţile locale, elevi şi părinţi, cei mai
emotionaţi fiind elevii clasei I care vor face cunostinţă
pentru prima dată cu abecedarul si aritmetica!

În incinta Colegiului Naţional „C. Negri”, în
debutul festivităţilor legate de începutul noului an
şcolar, a avut loc lansarea primei monografii a
acestei şcoli. «Colegiul Naţional „Costache Negri”
din Târgu-Ocna, De la tradiţie la modernitate»,
semnată de profesorul şi istoricul Corneliu Stoica,
este un omagiu adus generaţiilor de elevi şi profesori
care şi-au legat destinele de această şcoală.
Realizată în condiţii tipografice de excepţie de
Editura şi Tipografia Magic Print din Oneşti, cartea
bogat ilustrată şi cu un design deosebit, ilustrând
centenarul acestui lăcaş, are printre invitaţii de marcă
pe generalul Vasile Apostol, profesorul Vilică
Munteanu, directorul Arhivelor Nationale Bacău,

scriitorul Gheorghe Drăgan, foşti directori şi profesori
ai colegiului.

Este prima încercare de prezentare a unei
şcoli într-o manieră modernă care respectă în
acelaşi timp elementele de tradiţie. O carte care,
ca şi precedentele cărţi ale cunoscutului autor,
va călători în lume, pretutindeni unde foştii
absolvenţi ai acestui colegiu şi-au construit noi
destine şi s-au afirmat ca valori autentice. O carte
frumoasă despre elevii şi profesorii care, timp de
un secol, au făcut din această şcoală cel mai
prestigios lăcaş de cultură al oraşului Târgu-
Ocna.Tuturor, succes în noul an şcolar!

Trecând într-un alt domeniu al activităţilor pe
care le desfăşurăm, vă informăm că în această
perioadă au continuat lucrările la proiectul
„Amenajare spaţiu public şi dotare urbană, str.

Oaspeþii francezi

Victoriei, oraşul Tg. Ocna, judeţul Bacău“  cu
decopertarea şi realizarea instalaţiilor în piaţeta
centrală, pavarea zonei de promenadă din faţa
blocului F1, constructorul angajându-se să respecte
termenul de execuţie.

Au fost începute lucrările de izolare termică
a blocului G8, finanţate parţial cu fonduri de la
bugetul local, cu credit garantat de Guvernul
României, şi sunt în stadiu avansat acţiunile de
contractare a creditului pentru executarea
aceloraşi lucrări la blocurile F3 – F9.

Se lucrează în continuare la realizarea
racordurilor beneficiarilor la noua reţea de
alimentare cu apă edificată cu fonduri europene
şi, în funcţie de condiţiile atmosferice şi alocările
financiare, considerăm că până la sfârşitul anului
vom încheia această activitate. În aceste condiţii,
numărul avariilor se va diminua considerabil ceea
ce va conduce la  condiţii mai bune de trai pentru
toţi locuitorii oraşului.

În luna august a fost dat ordinul de începere
a lucrărilor de realizare a obiectivelor prevăzute
în proiectul „Extinderea ş i reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul
Bacău“ finanţat cu fonduri europene, proiect prin
care în oraşul nostru va fi edificată o reţea de
canalizare pe o lungime de peste 24 km.

Am pus la dispoziţia constructorului teren
pentru organizarea de şantier, iar în prezent  aceştia
lucrează pe str. Gălean, str. Viişoara, str. Cărămi-
dăriei, str. Tiseşti, str. Vâlcele şi str. Constantin Muşat.
Au mai fost predate constructorului alte 15 străzi din
zona Gălean, Zăvoi si Tărăncuţa, pe care lucrările
se desfăşoară conform graficului aprobat de
beneficiarul investiţiei.

În luna septembrie, o delegaţie condusă de
domnul primar Ştefan Şilochi, formată din oameni
de afaceri din domeniul turismului, a efectuat o
vizită in Ucraina şi în Republica Moldova, în
localităţi cu care oraşul nostru are relaţii de
colaborare. Cu această ocazie, a fost semnat un
PROTOCOL de colaborare între oraşul CETATEA
ALBĂ din Ucraina şi oraşul nostru, oamenii de
afaceri ce au făcut parte din delegaţie stabilind
deja mai multe relaţii de colaborare cu oameni de
afaceri din cele două ţări vizitate.

Am avut grijă ca spaţiile verzi şi floricole din
oraş să nu sufere din cauza secetei aşa încât
acestea au fost udate în special pe timpul nopţii
pentru a nu obstrucţiona activităţile agenţilor
economici şi nici ale cetăţenilor, florile oferind
privitorilor un aspect plăcut. A fost udat şi spaţiul
verde din Parcul Măgura, au fost salubrizate
străzile, au fost toaletaţi arborii şi arbuştii
ornamentali, au fost amplasate 60 de bănci şi mai
multe coşuri stradale în Parcul Trandafirilor, în
Parcul de la Casa de Cultură, în incintele blocurilor.

Rămânem în continuare în slujba cetăţenilor
oraşului pe care îi asigurăm de sprijinul nostru şi
de promtitudinea rezolvării problemelor pe care
ni le vor sesiza.
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Târgu-Ocna - vedere panoramicã

În perioada 2-5 iulie, la Şcoala
Naţională de Pregătire a Agenţilor de
Penitenciare Tg. Ocna şi la Mănăstirea
„Măgura Ocnei” a avut loc, cu
binecuvântarea Preasfinţitului Părinte
Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului,
cursul de formare a preoţilor capelani
din unităţile penitenciare, precum şi
Conferinţa naţională a preoţilor capelani
din penitenciarele subordonate
Administraţiei Naţionale a Peniten-
ciarelor.

Potrivit epr.ro, acest eveniment
a fost organizat de preotul coordonator
al preoţilor din cadrul A.N.P.,  Florin
Smarandei, cu binecuvântarea şi
prezenţa Înaltpreasfinţitului Teodosie,
Arhiepiscop al Tomisului, a
Preasfinţitului Varlaam Ploieşteanul,
Vicar patriarhal şi a Preasfinţitului
Părinte Ioachim Băcăuanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi
Bacăului.

Programul activităţilor din cadrul
acestei întâlniri a debutat cu Sfânta
Liturghie săvârşită la Mănăstirea „Măgura Ocnei”
de către Înaltpreasfinţitul Teodosie, înconjurat de
soborul preoţilor capelani şi de diaconi. Alături de
preoţii oficianţi au fost prezenţi reprezentanţi ai
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, oficialităţi
locale şi judeţene: domnul Director general-comisar
şef de penitenciare Cătălin Claudiu Bejan, doamna
Director general adjunct-comisar şef de penitenciar
dr. Ileana Manuela Pieleanu, doamna Director de
la Direcţia de Reintegrare Socială-Comisar de
penitenciare Ioana Mihaela Morar, domnul Comisar
de penitenciare Sven Cristian Petrescu,  consilierul
social de la Centrul eparhial Roman, preot Eugen
Ciprian Ciuche, preoţi aparţinând Protoieriei Oneşti
precum şi ai unităţii de aviaţie Bacău. Cu acest
prilej, în cadrul Sfintei Liturghii, preotul Smarandei a
fost hirotesit iconom stavrofor.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul
Teodosie a vorbit despre rolul major al pastoraţiei
preoţilor care activează în penitenciare în integrarea,
recuperarea spirituală şi alinarea suferinţei psihice
a celor condamnaţi. „În penitenciarele din ţară, acolo
unde preoţii activează, ei împlinesc o jertfă reală, iar
această jertfă este răspătită de Dumnezeu în primul
rând, noi ca ierarhi neputând să răsplătim pe deplin
această jertfă. Îndemn pe toţi preoţii care activează
în penitenciare să-şi împlinească misiunea cu reală
conştiinţă pentru că cei care fac penitenţă în
penitenciare au nevoie să cunoască adevărul,
credinţa şi să se oprească de la rău. Mulţi oameni
care au ajuns la închisoare pentru diferite fapte rele
au devenit credincioşi în închisoare, penitenciarul
i-a adus la penitenţă, smerenie şi credinţă. De aceea

Conferinþa naþionalã a preoþilor de penitenciare

misiunea preoţilor şi a celor care activează în
închisoare este foarte dificilă”, a precizat înaltul ierarh.

Întâlnirea a continuat cu susţinerea conferinţei
din trapeza mănăstirii la care au luat parte, pe lângă
reprezentanţii A.N.P., şi oficialităţile locale
reprezentate prin domnul primar al oraşului staţiune
Tg. Ocna, economist Ştefan Şilochi, şi domnul Victor
Laurenţiu Neghină de la Primăria Oneşti. În cadrul
Conferinţei naţionale a preoţilor capelani de
penitenciare s-a urmărit consolidarea relaţiei de
colaborare dintre Biserica Ortodoxă Română şi
Administraţia Naţională a Penitenciarelor precum şi
respectarea şi aplicarea unitară a principiilor stabilite
prin protocolul de colaborare, semnat la 26 martie
2013 de către cele două părţi.

După aceste dezbateri, toţi cei prezenţi au
coborât în salină la o adâncime de 240 de metri sub
nivelul solului, unde li s-a prezentat istoricul salinei
şi evoluţia tehnicii de exploatare a sării de către
domnul director al salinei. Toţi cei prezenţi au poposit
apoi în capela Salinei, cu hramul „Sfânta Varvara”-
ocrotitoarea minerilor, unde au adus prinos de
rugăciune lui Dumnezeu. Cu acest prilej,
Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul a vorbit celor
prezenţi despre importanţa sării în antichitatea
romană şi despre comparaţia pe care, în evanghelii,
Mântuitorul o face între creştini şi „sarea pământului”,
apoi a prezentat revista ”Sarea pământului”, editată
de părintele Petru Roncea cu sprijinul municipalităţii
şi al conducerii salinei, iar preotul Vasile Panţiru,
slujitor la această capelă, a vorbit celor prezenţi
despre cum a luat fiinţă sfântul lăcaş, despre
mărturisirea lui Dumnezeu de către creştini în inima

pământului şi despre programul liturgic specific
acestui gen de capele subterane.

A fost săvârşită apoi o slujbă de pomenire la
Capela Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de
Penitenciare de la Tg. Ocna pentru ostenitorii,
lucrătorii, cadrele şi deţinuţii din toate penitenciarele
din România trecuţi în viaţa veşnică, după care  a
fost vizitată capela Spitalului Penitenciar Tg. Ocna.

După-amiază, începând cu ora 19.00, a fost
susţinută conferinţa cu tema „Libertate, tinereţe şi
mărturisire în Ortodoxie”, în Aula Bibliotecii „Radu
Rosetti” din Oneşti, de către părintele profesor
conferenţiar doctor Constantin Necula de la
Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu,
cunoscut creştinilor ortodocşi ca orator desăvârşit
şi misionar neobosit, cu deschidere faţă de
problemele care macină omul modern şi societatea
contemporană.

Programul activităţilor a continuat vineri, 4
iulie, cu slujba de sfinţire a apei şi o slujbă de
mulţumire la Capela SNPAP Tg. Ocna, apoi a avut
loc o întâlnire de lucru în Sala de Conferinţe a
SNPAP Tg. Ocna.

Ziua de vineri s-a încheiat cu o slujbă de
pomenire la cimitirul şi troiţa martirilor de la Spitalul
Penitenciar Tg. Ocna şi un pelerinaj, în contextul
sărbătorilor ştefaniene, la biserica „Adormirea Maicii
Domnului” din Borzeşti. Zilei de sâmbătă, 5 iulie,
i-a  fost consacrată stabilirea bilanţului acestei 
activităţi complexe şi benefice tuturor celor implicaţi
în acest sector social şi misionar.

(sursa: www.basilica.ro)
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Reabilitarea strãzii Tiseºti

Joi, 28 august, în Piaþeta
Primãriei oraºului Târgu-Ocna a
avut loc festivitatea de absolvire a
ªcolii Naþionale de Pregãtire a
Agenþilor de Penitenciare, Pro-
moþia „Constantin Brâncoveanu”,
cu un numãr de 202 de absolvenþi
(162 bãieþi ºi 30 fete din România
ºi 10 absolvenþi din Republica
Moldova).

În oraºul Târgu-Ocna se aflã
singura instituþie de învãþãmânt din
subordinea Ministerului Justiþiei din
România care asigurã ºcolarizarea
agenþilor de penitenciare prin
cursuri cu durata de un an ºi
totodatã ne mândrim cu faptul cã,
începând cu data de 29 aprilie
2013, ªcoala Naþionalã de
Pregãtire a Agenþilor de Peniten-
ciare a obþinut acreditarea Minis-
terului Educaþiei Naþionale ca instituþie
de învãþãmânt postliceal militar,  moment
care semnificã începutul unei noi etape

Subcomisar  de penitenciare Mihaela BRÃILA
Purtãtor de cuvânt
ªcoala de Pregãtire a Agenþilor de Penitenciare Târgu-Ocna

COMUNICAT DE PRESÃ
Cu privire la  festivitatea de absolvire a promoþiei 2013-2014

,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”
ªcoala Naþionalã de Pregãtire a Agenþilor de Penitenciare

Târgu-Ocna

de dezvoltare ºi modernizare insti-
tuþionalã, prin alinierea procesului de
învãþãmânt la standardele impuse la

nivel naþional ºi european, reprezentând
totodatã recunoaºterea calitãþii siste-
mului de pregãtire asigurat de cãtre

instituþie.
Este primul an în care

festivitatea a fost organizatã în
comunitate, þinând cont de faptul
cã ºcoala este o instituþie
importantã a oraºului Târgu-Ocna,
iar viitorii funcþionari publici cu
statut special vor desfãºura un
serviciu public  în beneficiul
cetãþenilor, fiind parte integrantã a
sistemului de apãrare, ordine
publicã ºi securitate naþionalã.

La acest eveniment au participat
reprezentanþi ai Administraþiei
Naþionale a Penitenciarelor, respectiv,
Directorul general – comisar ºef de
penitenciare Cãtãlin Claudiu BEJAN,
directorul Direcþiei Management ºi
Resurse Umane – comisar ºef de
penitenciare Gheorghe
IFTINCA, din partea
Departamentului Instituþiilor

Depunerea Jurământului

Promoţia 2013-2014



NR. 14 / ian- feb, 2001 28Nr. 3 / iul-sept 2014

Colegiul de Redacþie

SAREA PÃMÂNTULUI

Preºedinte de onoare: I.P.S. Eftimie, Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului
Preºedinte:  P.S. Dr. Ioachim Bãcãuanul, Episcop Vicar

Consultant: P.C. Preot Constantin Alupei, Protoiereu de Oneºti

Revista «Sarea pãmântului» se aflã
sub ascultarea duhovniceascã

a Arhiepiscopiei Romanului ºi Bacãului.
Articolele spre publicare se primesc
prin membrii Colegiului de Redacþie

ºi nu se returneazã.

Colaboratori: preoþii, profesorii ºi oamenii de suflet
ºi de culturã ai staþiunii Târgu-Ocna ºi de pretutindeni

Redactori: Preot Vasile Panþiru, Preot Cristian Mazilu,
Preot Constantin Genes

Adresa Redacþiei: Preot Petru Roncea,
B-dul Republicii, Bl. F3, Sc. A, Ap. 7,

Târgu-Ocna, Jud. Bacãu;
tel. 0234/340481; 0741/089798

e-mail: petruroncea@yahoo.com

Redactor-ºef fondator: Preot Petru Roncea

Tipãrit la S.C. MAGIC PRINT S.R.L. Oneºti
Tel/Fax 0234-319.810

ISSN  1841-7760

Corector: Înv. Cristina Roncea

Monumentul
Eroilor de la

Poieni

Penitenciare
din Republica
Moldova –

maior de justiþie Larisa
FRIJA ºi locotenent de
justiþie Mariana VACAR-
CIUC,  directorii unor
unitãþi penitenciare,
primarul oraºului staþiu-
ne Târgu-Ocna – econo-
mist ªtefan ªilochi.

Promoþia a fost
binecuvântatã de cãtre
preoþii din parohiile
Arhiepiscopiei Romanu-
lui ºi Bacãului, pãrintele
protopop Constantin
Alupei fiind delegat din
partea Preasfinþitului
Episcop vicar Dr. Ioachim BÃCÃUANUL.

Începând cu acest an, promoþiile de
absolvenþi ai ªcolii Naþionale de Pregãtire
a Agenþilor de Penitenciare Târgu-Ocna
vor primi o denumire simbolicã. Prin
decizie a directorului general al
Administraþiei Naþionale a Penitenciarelor,
promoþia de absolvenþi 2014 se va numi
„Constantin Brâncoveanu”.

Festivitatea a avut ca momente
importante citirea deciziei directorului
general al Administraþiei Naþionale a
Penitenciarelor privind acordarea
gradului profesional de agent de
penitenciare absolvenþilor cursului,
rostirea jurãmântului de credinþã,
intonarea imnului naþional, dezvelirea
plãcii de onoare a ªcolii ºi premierea
ºefului promoþiei 2013-2014.

Conducerea ºcolii le-a transmis
proaspeþilor absolvenþi aprecieri pentru
seriozitatea ºi interesul de care au dat
dovadã în pregãtirea profesionalã, pentru
rezultatele pe care le-au obþinut pe
timpul studiilor, pentru curajul de a
alege o profesie dificilã ºi solicitantã

care presupune riscuri ºi provocãri
permanente.

 Pentru noii agenþi care au intrat
acum în marea familie a lucrãtorilor
de penitenciare, absolvirea reprezintã
un nou început. Ei vor merge în
unitãþile în care au fost repartizaþi, cu

încrederea deplinã cã sunt pregãtiþi
sã facã faþã oricãror provocãri,
dovedind 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.

Nostalgie
Asfinþitul cãdea,
Atingând, rãcorind -
Vãlurele-argintii.
Nu aici, nici aici -
Ochii mei scormoneau
Luciul apei valsând...
Sã gãseascã în ea
Imprimat în afund
Chipul fetei de ieri.

Peºtiºori de argint -
Au trecut anii mei!

Iluminare
Nu ºtiu „drumul“ unde piere
Ce conteazã!
Când trãieºti în Dumnezeu,
Cerul tot se-nsenineazã
Dupã ploaie-n
Curcubeu!

Manda TEODORESCU,
Împãrãþia cuvintelor,
Ed. Magic Print, Oneºti, 2014


