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Bucureºti, 31 gerar 2015,
Epistola despre
„Sarea Pãmântului“
la aniversarea
celor zece ani de luminare
în slujba societãþii,
a binelui, a culturii

Cu o arie foarte largã de rãspândire,
cunoaºterea fenomenului spiritual numit
„Sarea Pãmântului“ este direct ajutat de
generozitatea cu care revista se distribuie
gratuit prin postare pe Internet.

În acest context, o mare categorie
de cititori au acces la conþinutul
publicaþiei întotdeauna interesant ºi
divers, uneori captivant. Astfel „Sarea
Pãmântului“ este un punct de rezistenþã
prin culturã atât de necesarã înainte
de 1989, dar, iatã, continuã a fi necesarã
ºi în prezent, deoarece în
multe locuri tradiþia creºtinã ºi
cultura în sine, cu motivaþia

Am obiºnuit cititorii acestei
reviste ca,  la început de an,  sã  pre-
zentãm  ce ne propunem sã înfãptuim
în anul ce urmeazã. Sãrbãtorile de
iarnã, sãrace în zãpadã dar bogate în

Ce ne propunem
pentru 2015

Ianuarie

Delegaþia din Cetatea Albã
a revenit la Tg. Ocna

Primele zile ale lui 2015 au fost
pentru oraºul staþiune Tg. Ocna de bun
augur deoarece administraþia publicã

Semne bune anul are
localã s-a bucurat de oaspeþi de seamã
din oraºul Cetatea Albã-Ucraina. A
fost semnat protocolul de colaborare
cu oraºul Bilgorod-Dnistrovskz
(Cetatea Albã).

Delegaþia oaspeþilor a fost
condusã chiar de cãtre primarul
oraºului Cetatea Albã, Nanovskiy
Iorem Nicolaevici ºi a inclus pe lângã
consilieri locali ºi oameni de afaceri din
zonã care ºi-au exprimat dorinþa de a

Dana LUNGU

Cu Duminica Sfintei Cruci ne aflãm
deja în cea de a treia duminicã din
Postul Mare.

În ceea ce priveºte înºiruirea
duminicilor dupã conþinutul textelor
scripturistice, ea trebuie înþeleasã ca
fãcând parte din programul catehetic al
perioadei de început al Bisericii, ca
pregãtire liturgico-biblicã în vederea
primirii luminãrii de cãtre catehumeni.
Ele nu sunt prin aceasta mai puþin

Duminica
Sfintei Cruci –

pomul vieţii sădit
în mijlocul Postului
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lipsei de fonduri, se neglijeazã. În mod indubitabil,
revista este certã valoare ºi imperios necesarã,

conþinutul materialelor publicate atrage un public tot mai
numeros. Valoarea ºi prestigiul publicaþiei s-au consolidat
în cei zece ani prin comunicare cinstitã, iluminare intelectualã
teologicã ºi laicã, având un caracter misionar, pastoral ºi
cultural. Contribuþia colaboratorilor este meritorie ºi dacã
nu ar fi astfel ar fi „vânzare de vânt“.

Cu gânduri de apreciere ºi satisfacþie pentru existenþa
ºi rezistenþa în timp a revistei, ne gândim în actualul climat
din þarã sã ne limitãm la felicitãrile de rigoare, fãrã strigãtele
de entuziasm cuvenite ºi sã nu cantonãm în cunoscuta
atmosferã închistatã ºi obositã a unor acþiuni festive obligatorii.
Sã nu transformãm aprecierile în þipete de bucurie, dar nici
sã ignorãm meritele extraordinare ale realizatorilor acestei
lumi rãspânditoare de culturã, întocmai cum farurile
cãlãuzitoare strãlucesc pe þãrmurile marilor ape.

Sponsorizând lumea spiritualã a credinþei, a bunului simþ
ºi culturii, Primãria staþiunii Târgu-Ocna îºi sponsorizeazã
o nobilã reputaþie în arealul propriilor realizãri.

Spiritul liber nu se mai retrage în pãduri ºi prin munþi,
el trebuie sã se afirme în oraºele ºi în satele þãrii. Nu
mai este necesarã ocrotirea hãþiºurilor de prin munþi ori
pãduri sau alte ascunzãtori pentru a rãspândi credinþa ºi
cultura neamului!

Titluri incitante precum „O icoanã în primejdie“,
„Trepte care duc spre lumea Paºtelui“, „Scara Deniilor“,
„Ce-i va folosi omului“, „Noaptea Învierii“, „Cine zic
oamenii cã sunt eu“, „Despre vocaþie sau chemare“, „Mai
ºtim cine suntem“, „Arta în favoarea vieþii“, „Un gând de
Buna Vestire“  reprezintã preocupãrile importante ale
revistei, developând problematica importantã ºi diversã,
la care ne-am referit. Independenþa politicã ºi lipsa
subiectivismului comercial asigurã rolul în sine stãtãtor al
revistei precum ºi libertatea de exprimare a opiniilor ºi
þinându-se cont cã, evoluând într-o economie de piaþã,
existã concurenþã, dar existã ºi democraþie.

La împlinirea a zece ani de la apariþia primului numãr,
sã-i dorim revistei viaþã lungã în continuare, sã mulþumim
fondatorului, în persoanã pãrintelui Petru  Roncea, colegiului
de redacþie ºi colaboratorilor ocazionali precum ºi Primãriei
oraºului alãturând sincerele felicitãri de rigoare.

Cu prilejul împlinirii a zece ani de viaþã a revistei „Sarea
Pãmântului“, devenitã un bun spiritual comun, se dedicã
pãrintelui Petru Roncea din Târgu-Ocna, cu preþuire
creºtineascã ºi fireascã emoþie, sufleteºtile Mãrturisiri, ca
o spovedanie..

LAUS DOMINI

Dacã ar fi sã alunec în ape
Prea adânci sã mai pot fi salvat,
Numai El ar putea sã mã scape –
FIE  NUMELE  LUI  LÃUDAT!

Numai El mi-e speranþã ºi hainã
În viaþa ce mi s-a dat
Mã pãzeºte Sfânta Lui tainã –
FIE  NUMELE  LUI  LÃUDAT!

Dacã ar fi sã mã pierd în furtunã
Pe-al Thallassei infern înfuriat
M-ar salva numai forþa Lui  bunã –
FIE NUMELE LUI LÃUDAT!

ªi de-ar fi sã mã-ncaiere brute
Într-un codru, în viscol turbat,
Numai El ar putea sã m-ajute –
FIE NUMELE LUI LÃUDAT!

Într-o boalã fãrã cruþare
De-am cãzut chinuit ºi speriat
De la El voi primi alinare –
FIE NUMELE LUI LÃUDAT!

În simbolul Sfintei TREIMI
Prin Botez am fost creºtinat
Sã mã apere ai Sãi Heruvimi –
FIE-I NUMELE-N VECI LÃUDAT!
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importante, având în vedere dispariþia
acestei instituþii, ci se completeazã
armonios ca semnificaþii cu cele amintite
anterior. De aceea se poate observa în
înºiruirea lor o ascendenþã a tensiunii
duhovniceºti a sufletului care se apropie
de Hristos înviat, un continuu urcuº spre
Ierusalim, de aici ºi înþelesul de scarã al
postului. Dacã înainte de Duminica
Sfintei Cruci Biserica ne îndeamnã la
introspecþie, la concentrarea minþii
asupra universului personal ºi a luptei
duhovniceºti, începând cu aceastã
duminicã atenþia e acordatã tainei
suferinþei lui Hristos, patimilor ºi morþii
Sale. Fiecare citire scripturisticã în cadrul
cultului ne transpune în evenimentul
istorisit, astfel încât în noaptea Paºtilor,
Hristos înviat îi face pe cei prezenþi
martori oculari ai unui eveniment ce s-a
petrecut într-un timp care nu mai este
evaluat din perspectiva succesiunilor
evenimentelor istorice, ci unul care este
încãrcat de prezenþa lui Dumnezeu.
Hristos e prezent în fiecare clipã, aºa
cum e prezent întreg în fiecare pãrticicã
euharisticã.

A treia duminicã a Postului Mare,
închinatã Sfintei Cruci e cea de la
jumãtatea postului, reamintindu-ne
acum cã noi înºine trebuie sã ne
rãstignim acestei lumi pentru a putea
împlini porunca lui Hristos (Marcu 8, 34).
Crucea Sa e cea care dã sens celorlalte
cruci ºi are putere mântuitoare, aºa cum
cununa Sa de spini dã sens tuturor
cununilor sfinþilor mucenici.

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 ºi de a anunþa bucuria
pascalã ce-l va încununa. Postul Mare
este o perioadã a propriei rãstigniri faþã
de pãcatele personale 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 pentru crucile
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, prin asumarea
crucii, nu ne mai aparþinem, ci suntem
ai lui Hristos, încorporaþi pãtimirilor ºi
biruinþei Sale, taina suferinþei lui Hristos
devenind imbold ºi mângâiere.

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 contemporaneizarea 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
(mysterium crucis), 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 ostenit,
în faþa ochilor noºtri, crucea pe Golgota,
iar Simon Cirineul sprijinã greutatea ei.
Este momentul liturgic în care timpul se
suspendã ºi noi înþelegem cã aºa totul
capãtã sens în viaþa noastrã ºi nimic
altceva nu mai conteazã decât
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 focalizeazã pe trãirea acelui „astãzi”
evanghelic, când timpul se suspendã
anticipând veºnicia lui Dumnezeu ºi, în
imediatul trãirilor interpersonale mistice,
Dumnezeu devine viu ºi dinamic, iar nu
abstract sau intelectualizat. 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, 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 (iubirea pãtimaºã de
sine), iar acest efort devine posibil doar
prin primirea puterii ce izvorãºte din jertfa
Mântuitorului. De aceea Sfinþii Pãrinþi
mãrturisesc cã Hristos este într-o
continuã stare de jertfã, pentru ca noi sã
ne putem împãrtãºi necontenit de viaþa
cea nouã în El, pãrãsind înstrãinarea în
care ne pot 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. 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

Duminica Sfintei Cruci – pomul vieţii sădit
în mijlocul Postului(urmare din p. 1)
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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 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
dumnezeiascã 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 moarte
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.

Purtarea crucii personale ºi
„rãstignirea” pentru aproapele sunt forma
actualizatã a supliciului Golgotei, ca
împlinire asumatã a urmãrii Lui, ce ne
unesc hristic în taina iubirii jertfelnice care
este raþiunea de a fi a omului cel
nou restaurat dupã chipul ºi asemãnarea
Creatorului Sãu. Murind pãcatului ºi
omului cel vechi, prin renunþarea asumatã
la formele de stimulare a sinelui egoist,
nu facem altceva decât sã ne purtãm
crucea cotidianã în duhul lui Hristos,
parcurgând sinuosul drum de la robia
autonomismului individual, la libertatea
iubirii împãrtãºite. Numai în aceste

condiþii crucea vieþii noastre este o jertfã
bineplãcutã oferitã lui Dumnezeu, iar fãrã
speranþa învierii, viaþa umanã eºueazã în
însingurare, în înstrãinare, acolo unde
perspectiva morþii este vãzutã ca neant
sau trecere în nefiinþã. Acesta este
rezultatul evaluãrii unilaterale a teologiei
patimilor ºi morþii lui Dumnezeu care au
alimentat concepþii strãine de adevãratul
duh patristic ºi scripturistic, ajungându-se
la concluzia filosoficã dezolantã a „morþii
lui Dumnezeu” de tip nietzschean ºi care
conduce la angoasã ºi vid existenþial.
Întotdeauna Ortodoxia a evaluat patimile
crucii din perspectiva învierii lui Hristos,
umplând de speranþã ºi curaj viaþa
mucenicilor, adevãraþii ostaºi ai lui
Hristos, a pãrinþilor neptici ºi a altor
cuvioºi ºi drepþi în lupta lor cu duhul
veacului.

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

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

Aceste preocupãri moderne sunt fructul
unui antropocentrism hedonistic ce
vizeazã fabricarea unui surogat edenic.

Pentru omul modern este de
neînþeles cum asumarea crucii ar putea
deschide perspectiva libertãþii fiinþei
precum ºi a vindecãrii neajunsurilor
maladive ale ei. Cu cât înstrãinarea faþã
de ceea ce ar trebui sã reprezinte ”omul
cel nou” este cronicizatã, cu atât leacul
care are puterea tãmãduirii este mai
amar. Dacã euharistia este ”doctoria
nemuririi” ce are puterea de a ne încorpora
în Hristos Cel veºnic, crucea este ”leacul
ºi calea spre sãnãtatea fiinþei”, aºa cum
mãrturiseºte N. Velimirovici. Pentru cei
ce s-au abandonat lumescului ºi sunt
indiferenþi la darul Crucii, înstrãinarea de
Dumnezeu e o a doua fire ce se
constituie drept cadrul natural al unei
existenþe hibride în care sinele ºi lumea
sunt sinteza nefericitã a acestei opþiuni.
Astfel, omul contemporan refuzã
paradigma oferitã de Adam cel Nou,
erijându-se în „omul de tip nou” ce este
conºtient cã nu trebuie sã-ºi refuze
împlinirea nevoilor naturale – ca singurã
cale ce îi poate asigura confortul psiho-
somatic, dincolo de orice suferinþã ºi
încordare existenþialã. Pentru o astfel de
tipologie umanã, chemarea incomodã a
crucii nu mai reprezintã o paradigmã
socialã, ci opþiunea specific religioasã a
unei anumite categorii ce stã sub semnul
aceluiaºi crez.

Omul înduhovnicit este imaginea
hristificatã a Celui dupã chipul Cãruia a
fost creat, este mãdularul trupului eclesial
prin care Dumnezeu lucreazã mântuirea
în ogorul Împãrãþiei, prin care adapã ºi
hrãneºte, vindecã ºi mângâie pe fraþii Sãi
mai mici. Omul este conceput în formã
hristificatã ºi trebuie sã rãmânã într-o
continuã stare de jertfã, cu mâinile întinse
filantropic ºi privirea întoarsã spre sinele
rãstignit, împlinind porunca noii Legi
împãrtãºite de Hristos apostolilor. Iubirea
rãmâne singura raþiune de a fi pentru
omul contemporan, aºa cum ºi pentru
cel dintotdeauna, iubirea jertfelnicã ºi
înþelegãtoare, ce uneºte ºi bucurã în
duhul lui Hristos pe tot omul care vine în
lume. Taina Bisericii este mediul în care
sacrificiul de sine are valoare
soteriologicã, iar crucea îºi revendicã
calitatea de axã a lumii prin intermediul
cãreia a fost ºi este posibilã întruparea
lui Dumnezeu ºi îndumnezeirea omului,
revelarea iubirii chenotice divine ºi
devenirea omului ca transfigurare a lui.
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Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a declarat anul 2015 drept Anul
omagial al misiunii parohiei ºi
mãnãstirii azi ºi Anul comemorativ al
Sfântului Ioan Gurã de Aur ºi al
marilor pãstori de suflete din eparhii.
În acest context este nevoie tot mai
multã de precizãri clare  referitoare la
fiinþa ºi definiþia comunitãþii religioase
locale, în condiþiile în care un tip de
ecumenism confuz cautã sã submineze
natura euharisticã dar ºi cea apostolicã
a parohiei. Aceasta este ºi motivaþia
studiului de mai jos care subliniazã
importanþa misionarã a parohiei într-o
lume postmodernã în care conºtiinþa
apartenenþei la o anumitã comunitate
religioasã localã este tot mai rar întâlnitã.

Imaginea simbolicã a Bisericii se
contureazã începând cu paginile
Vechiului Testament, dominat în întregime
de relaþia dintre Legãmântul lui
Dumnezeu, Poporul lui Israel ºi slujire.
Unirea celor douãsprezece triburi prin
voinþa divinã a însemnat, în fapt,
consacrarea lui Israel în scopul aducerii
de jertfe, în acord cu cuvântul Domnului:
,,De veþi asculta glasul Meu ºi de veþi
pãzi legãmântul Meu, dintre toate
neamurile Îmi veþi fi popor ales, […] Îmi
veþi fi preoþie împãrãteascã ºi neam
sfânt” (Iº 19, 5-6). În perioada Exilului,
acelaºi Popor ales este înfãþiºat de cãtre
Isaia ca slujitor al lui Yahve (Is 40, 55),
model de comunitate aflatã în comuniune,
cãci aducerea jertfelor la Templu
reprezenta acþiunea nu a unei singure
persoane, ci a întregului popor.1 Orizontul
ebraic al Revelaþiei divine avea sã se
extindã însã în toatã lumea, pentru ca
Unicul Dumnezeu, Iisus Hristos sã fie
cunoscut de toþi oamenii creaþi ºi mântuiþi
de cãtre El. Prin urmare, tema ,,Poporului
ales” va fi transferatã în Legea harului
sub un alt nume, respectiv ,,Poporul lui
Dumnezeu” (1 Ptr 2, 5; 9- 10), neam
sfânt, alcãtuind o nouã realitate
comunitarã, Biserica, ce aduce jertfã
duhovniceascã ºi fãrã de sânge. Semnul
vãzut al prezenþei sale devine Sf.
Euharistie, cu un puternic caracter unitar.
Din primele momente de existenþã
istoricã, Biserica a avut conºtiinþa faptului

Bisericã ºi biserici
cã unitatea sa nu este o simplã înrudire
ideologicã sau rezultatul unei organizãri,
dupã cum remarca un mare teolog
contemporan2.  Acest adevãr este
confirmat de momentul crucial al
Pogorârii Duhului Sfânt în chip de limbi
de foc, ce ne descoperã nu numai voinþa
lui Hristos de a cuprinde pe toþi oamenii
în iubirea Lui, ci ºi ca în aceastã unitate
sã se menþinã identitatea fiecãruia,
Biserica fiind astfel deodatã, universalã
ºi localã. Duhul Sfânt o instituie drept
realitate istoricã, dupã chipul Bisericii
cereºti, astfel cã în Noul Testament
cuvântul bisericã, a fost folosit în douã
sensuri diferite. Pe de o parte, indica o
singurã Bisericã, catolicã ºi universalã, o
singurã mare comunitate a tuturor
credincioºilor, uniþi în Hristos, iar pe de
altã parte, desemna, cu ajutorul pluralului,
comunitãþile creºtine locale sau
congregaþiile din locuri particulare.
Acestea din urmã întrupau un singur
element al întregii structuri eclesiale, altfel
spus, Biserica dintr-o anumitã localitate,
biserica  (gr. Paroikousa), din acest sau
acel oraº,3 aflatã în peregrinare.

În fiecare parohie se strâng
însuºirile tuturor bisericilor locale ce
oglindesc la rândul lor însuºirile Bisericii
Una,4 la fel cum trupul este în armonie
perfectã cu fiecare mãdular în parte:
,,Trupul nu este alcãtuit la întâmplare,
ci cu multã artã, cãci dacã unul din
mãdulare nu este la locul sãu, tot trupul
suferã. De aceea, nu este de ajuns sã
fii unit cu trupul întreg, ci se cuvine sã-þi
ocupi locul tãu; pentru cã de vei trece
în alt loc, nu te-ai unit ºi nici duhul nu te
primeºte. Nu vezi ce se petrece când
în anumite împrejurãri oasele îºi schimbã
locul?”5 Printr-o inspiratã expresie
ecleziologicã, teologul J. Tillard foloseºte,
pentru descrierea relaþiei universal-local
în structura Bisericii, expresia
,,Comuniune de comuniuni.”6 Temelia
acestei organizãri o constituie douã
principii foarte importante:

a. Pãstrarea în Biserica Una,
precum ºi în cea mai izolatã parohie, a
învãþãturii de credinþã ce exprimã,
dincolo de orice teoretizare, însãºi viaþa
Bisericii, pecetluitã de jertfa lui Hristos

adusã o datã pentru totdeauna ºi pentru
toþi oamenii, încât: ,,cel ce locuieºte în
Roma socoteºte pe indian de un trup
cu el, pentru cã Hristos este Capul
nostru.”7 Bisericile locale nu-ºi pot
rezerva numai o parte din adevãrul de
credinþã, ci trebuie sã-l primeascã
întreg ºi deodatã, lucru arãtat ºi de Sf.
Irineu de Lyon: ,,Deºi împrãºtiatã în
toatã lumea, Biserica pãzeºte cu grijã
credinþa primitã de la Apostoli, ca ºi
cum ar locui într-o singurã casã. Crede
în adevãrurile ei, ca ºi când ar avea un
singur suflet ºi aceeaºi inimã. Le
mãrturiseºte, le învaþã ºi le transmite,
ca ºi când ar avea o singurã gurã.”8

b. Concomitent cu mãrturisirea de
credinþã, înrãdãcinatã în tradiþia
apostolicã, fiecare bisericã localã
recunoaºte ºi administreazã toate Tainele
instituite de Hristos, ca mijloace prin care
credincioºii se împãrtãºesc de acelaºi
har dumnezeiesc. Dupã cum Mântuitorul
este Unul, precum credinþa izvorâtã din
Evanghelie este una, tot astfel ºi viaþa
sacramentalã este aceeaºi în toatã
Biserica cea de la o margine pânã la
cealaltã a pãmântului (FA 1, 8). Astfel,
Biserica ne cheamã sã mãrturisim ,,un
Botez spre iertarea pãcatelor” ºi sã ne
împãrtãºim cu Acelaºi Hristos euharistic.
Atunci când mãrturisirea de credinþã se
separã de primirea Tainelor, credinþa nu
e mãrturisitã în întregime, devenind o
teorie, lipsitã de aplicabilitate, la fel cum,
dacã Tainele sunt despãrþite de dogma
Bisericii, nu pot fi criteriu suficient
pentru apartenenþa noastrã la aceeaºi
Bisericã.

Expresiile fundamentale ale unitãþii
ºi universalitãþii Bisericii pot fi rezumate
astfel:

a. Biserica îºi are fundamentul
în viaþa Sfintei Treimi, mai precis în
,,harul Domnului nostru Iisus Hristos,
dragostea lui Dumnezeu-Tatãl ºi
împãrtãºirea Sfântului Duh” (2 Co 13,
13). Tatãl începe lucrarea Creatorului
faþã de om, aducând la existenþã
Biserica, Fiul Sãu devine Trupul mistic
al acesteia, ce încorporeazã
prin comuniune ºi dragoste pe
toþi cei botezaþi, iar Sf. Duh

Preot Dr. Dănuţ NICHITA
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mijloceºte comunicarea acestui
Trup, cu oricare dintre fiinþele

umane create. Prin Duhul Sfânt fãpturile
sunt distincte, dar se pot constitui ca o
comunitate avându-L în centrul ei pe
Hristos. Relaþiile intertrinitare, ce
definesc unitatea în diversitate, vor
inspira structura de mai târziu a Bisericii
Universale, multiplicatã în comunitãþile
locale de pretutindeni.9

b. Fiinþa Bisericii îºi aflã
izvorul ºi în constituþia sa
hristocentricã, pentru cã Mântuitorul
Hristos este ,,piatra din capul
unghiului” (Mt 21, 42; FA 4, 11; Efes
2, 20; 1 Ptr 2, 7) ºi unica temelie pe
Care zidesc Apostolii. Existenþa
fiecãrei parohii este asiguratã de unirea
strânsã ºi realã a oamenilor cu
Dumnezeu ºi a oamenilor între ei, adicã
a tuturor creºtinilor dintr-o anumitã
comunitate. Universalitatea Bisericii
este aºadar intrinsecã, referindu-se
nemijlocit la existenþa acesteia ºi având
ca izvor al unitãþii ,,un Domn, o credinþã
un Botez; un Dumnezeu ºi Tatãl
tuturor, Care este peste toate ºi întru
toþi.” (Ef 4, 5), unitatea ei integrându-se
în eternitatea vieþii divine.10

c. Modelul de comuniune, pe
care Biserica îl propune, se impune
prin unicitatea sa, deoarece Biserica
îºi are originea în Împãrãþia lui
Dumnezeu, ºi nu în interiorul timpului,
cuprinzând însã, pe cei care au crezut
dintotdeauna în Fiul lui Dumnezeu. În
acest sens, Sf. Ioan Gurã de Aur
afirmã: ,,ªi cei dinainte de venirea lui
Hristos, care au avut o viaþã plãcutã,
un trup sunt, pentru cã ºi aceºtia au
ºtiut pe Hristos. De unde se vede
aceasta?  «Avraam pãrintele vostru -
zice Apostolul - a fost bucuros sã vadã
ziua Mea ºi a vãzut ºi s-a bucurat», ºi
iarãºi: «De aþi fi crezut pe Moise, aþi fi
crezut în Mine, cãci pentru Mine a scris
acela» (In 5, 46). Desigur cã nu ar fi
scris aceia ce nu ºtiau ºi nu ar fi vorbit
cele ce nu cunoºteau. Însã fiindcã Îl
ºtiau, de aceea I se închinau, aºa cã
aceia sunt un trup.”11 Izvorând din
veºnicie, Biserica descoperã
comuniunea prezentã în locul  de
provenienþã a acesteia. Imagine a
Împãrãþiei lui Dumnezeu pe pãmânt,
fãrã ca ea sã se confundatã cu vreo
instituþie socialã a statului, Biserica
poate sã reziste în faþa tuturor

evenimentelor istorice, triumfând
asupra lor. Din acest punct de vedere,
membrii comunitãþilor bisericeºti se pot
considera strãini pe acest pãmânt ºi
locuitori ai patriei cereºti, pregustarea
vieþii veºnice având-o în primirea
Euharistiei.

Abordarea teologicã de mai sus,
privitoare la dimensiunea universalã ºi
localã a Bisericii lui Hristos, încearcã
sã facã luminã într-unul din cele mai
controversate subiecte ale
ecumenismului actual, anume
Ecleziologia euharisticã.12  Formulatã
de preotul Nicolai Afanasiev, aceasta
intenþioneazã sã acrediteze ideea cã
fiecare bisericã dintr-un loc, unde se
slujeºte Euharistia, este întregul Trup
al lui Hristos, Biserica Universalã în
plinãtatea ei, fãrã a mai lua în calcul
necesitatea mãrturisirii aceleiaºi
credinþe. Acest raþionament ar încerca
sã plaseze toate tipurile de comunitãþi
religioase locale (parohii ortodoxe,
catolice, anglicane, lutherane º.a.) pe
picior de egalitate, în ceea ce priveºte
apartenenþa lor la Biserica cea Una,
întemeiatã prin jertfa lui Hristos.
Întrebarea fireascã este însã de ce se
face abstracþie de mãrturisirea
aceleiaºi credinþe, ca element
definitoriu al Bisericii, ºtiut fiind faptul
cã o unitate în care unele biserici locale
sunt indiferente la o parte din învãþãtura
de credinþã, altele la altã parte, nu ar fi
într-o unitate autenticã, lipsindu-le
integralitatea apostolicitãþii?13

De aici ºi meritul Bisericii Ortodoxe
de a sublinia cã, în ciuda pluralitãþii
formelor istorice ale Bisericii unice, nu
se poate vorbi de un pluralism esenþial,14

ce ar susþine cã nu existã pe pãmânt
Bisericã Universalã ºi cã toate ramurile
ei conþin pãrþi din aceasta.
Universalitatea Bisericii implicã ºi
diversitatea localã, dar aceasta nu
trebuie sã afecteze esenþa unitãþii,
anume plenitudinea adevãrului lui
Hristos. Aºa cum Mântuitorul S-a
întrupat în sânul unui popor sau cum
Sfântul Duh ªi-a fãcut simþitã prezenþa
în limbile diferitelor popoare la Rusalii,
tot astfel trebuia ca ºi Biserica sã se
întrupeze în realitãþile concrete ale
locului, ale nevoilor ºi problemelor legate
de geografia ºi desfãºurarea istoricã a
anumitor comunitãþi. Altfel spus, expresii
ale unitãþii creºtine în diversitate,

parohiile ortodoxe reprezintã integrarea
Bisericii Universale în viaþa
credincioºilor,15 cãci, a-L face cunoscut
pe Hristos oamenilor, necesitã
implicarea într-o adunare localã,
lucrarea presupunând efortul unui grup
de credincioºi dedicaþi.
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Relaţia aceasta duhovnicească de care ne
ocupăm, nu se restrânge numai la scaunul de
spovedanie. Ba chiar mai mult, relaţia se edifică în
afara spovedaniei. Dacă spovedania presupune
părintele duhovnic ca săvârşitor al tainei, legătura
ce se solidifică în afara scaunului mărturisirii
presupune părintele duhovnicesc. Această legătură
subînţelege paternitatea plină de iubire pe de o
parte şi ascultarea şi sinceritatea fiului duhovnicesc
pe de altă parte. Relaţia la care ne referim se
realizează prin comunicare reciprocă finalizată de
sfaturi ce au ca scop urcuşul duhovnicesc al
ucenicului, prin comuniune de iubire în viaţa liturgică
întru Hristos, prin cercetarea fiului duhovnicesc în
spaţiul existenţei sale zilnice, prin îndrumarea spre
lecturarea cărţilor ziditoare de suflet şi printr-o
participare totală şi reciprocă la bucurii şi suferinţe.

Destoinicia părintelui duhovnicesc în această
relaţie constă în felul în care el îi tratează pe fiecare
dintre ucenicii săi. De ar avea o mie de fii
duhovniceşti, părintele ar găsi o mie de modalităţi
de îndrumare a fiecăruia. Aceasta arată iubirea şi
libertatea oferită ucenicilor, pe de o parte, dar şi
legătura intimă şi unică care se stabileşte între
părinte şi ucenic, pe de altă parte.

Reiterând ipostaza de adevărat părinte al
parohiei preotul se înscrie în cercul celor care au
purtarea de grijă drept crez de o viaţă. Nimic nu
poate egala în frumuseţe morală rolul preotului ca
părinte în lupta credincioşilor săi, a fiilor săi
duhovniceşti, pentru realizarea vieţii lor spirituale.
Preotul care trăieşte drama fiului pierdut din
Evanghelie, cu sentimentul de adâncă sfâşiere
sufletească a părintelui părăsit, dar mereu iubitor,
care aşteaptă şi caută pe cel rătăcit, preotul care
ştie să asculte mărturisirea unei inimi zdrobite sub
povara păcatului şi poate afla în sine cheia
renaşterii acestuia spre viaţa nouă, în care se
descoperă iubirea nemărginită a lui Dumnezeu
pentru orice făptură omenească, a devenit prin
aceasta părintele sufletesc al unei fiinţe înnoite prin
har. Modul relaţiei părinte-fiu duhovnicesc este
oglindit în Pilda fiului risipitor (Luca 15,11-32), de
care ne vom ocupa în cele ce urmează.

Relaţia absolută de paternitate şi filiaţie o găsim
în cadrul Sfintei Treimi între Tatăl şi Fiul, ea
reflectându-se şi în relaţia Tatălui cu toţi cei
răscumpăraţi prin jertfa lui Hristos, deveniţi prin Har.
Legătura Tatălui cu cei renăscuţi întru Hristos o
găsim tocmai în Parabola fiului risipitor sau aşa cum
o numesc unii teologi: Parabola tatălui milostiv. 1

„Omul” despre care ni se relatează este
însuşi Dumnezeu Tatăl, iar cei doi fii ai Săi suntem
noi toţi.2

Fiul cel tânăr, care reprezintă imaturitatea
spirituală, îşi cere partea de avere iar tatăl, în

Relaţia responsabilă, Părinte-fiu duhovnicesc
în afara scaunului de spovedanie

iubirea sa, îi respectă total libertatea. Mai mult,
pentru ca fiul cel mare să nu se considere
nedreptăţit, el le împarte averea amândurora (“Şi
le-a împărţit averea”), însă conform tradiţiei iudaice,
fratele cel mare a primit două treimi din avere, iar
celalalt o treime. Depărtarea de tatăl înseamnă
acceptarea răului, iar risipirea averii, pierderea
harului din cauza păcatelor. A sta în preajma tatălui
te fereşte de păcat şi oferă bogăţia harului. Chiar
în treapta cea mai de jos, de dezumanizare totală
(v.14-15) fiul cel tânăr îşi vine în fire şi-şi aduce
aminte de dragostea tatălui. Pocăinţa şi
smerenia(v.19 „fă-mă ca pe unul din argaţii tăi”)
îl repun în starea de fiu.

Toată suferinţa şi neliniştea tatălui este risipită
din momentul în care îl vede, încă de departe.
Dragostea îl face să alerge, lucru neobişnuit pentru
un bătrân iudeu, însă Sfinţii Părinţi spun că dacă
omul face un pas, Dumnezeu face nouăzeci şi
nouă. Căderea tatălui pe grumazul fiului său şi
acordarea sărutului iertării este punctul culminant
al dragostei paterne. Este o întâlnire în tăcere, mai
presus de cuvânt. Tatăl nu spune nimic, însă
dragostea lui strigă de bucurie. Fiul nu reuşeşte
decât să facă prima parte din mărturisirea pregătită,
departe fiind. El numai spune „fă-mă ca pe unul
din argaţii tăi” pentru că simte că este primit ca fiu.
El s-a smerit şi a fost înălţat. Nici după mărturisire
tatăl nu-i spune nimic, nu-l ceartă, nu-l
îndepărtează, ci dă o întreită poruncă slugilor, adică
îngerilor Săi; prima poruncă este de a i se oferi
fiului Său reînviat haina lui cea dintâi, adică haina
curată a Botezului („Dă mie haină luminoasă”).3
Cea de-a doua este punerea inelului cu pecete,
adică oferirea tainei Mirungerii („Pecetea Darului
Duhului Sfânt”)4 şi încălţăminte în picioare, adică
semnul libertăţii pe de o parte (pentru că robii
umblau desculţi), iar pe de altă parte semnul
bogăţiei harice (pentru că încălţămintea era un
lux în Orient). Purtarea încălţămintei fereşte de
atingerea prafului păcatului şi dă puterea de a
călca „peste  şerpi şi peste balauri”. Cea de-a
treia poruncă, junghierea viţelului cel îngrăşat,
simbolizează jertfa Mântuitorului Iisus Hristos, iar
ospăţul, Sfânta Liturghie, în care cei reîntorşi la
Tatăl, mănâncă şi se veselesc întru Hristos. Căci
Bucurie mare va fi în cer pentru un păcătos care
se pocăieşte (Luca 15,7).

Cele trei porunci date de tatăl sunt semne ale
reabilităţii şi iertării totale, evidente pentru toţi. Partea
a doua a pildei (v.25-32) ni-l prezintă pe fratele cel
mare şi relaţia lui cu tatăl. Auzind de reîntoarcerea şi
primire fastuoasă a fratelui său mai mic, fratele mai
mare, în loc să se bucure şi să-şi arate dragostea
fraternă, se mânie şi nu vrea să participe la ospăţ;
adică să nu intre în comuniune de iubire.

Bucuria tatălui este umbrită de această dată
de răzvrătirea fiului mai mare, dar şi pe el tatăl îl
tratează cu maximum de iubire: iese de la cină şi
îl roagă să i se alăture (V.28). Fiul cel mare omite
adresarea şi profesează reproşuri tatălui său; mai
mult îl numeşte pe fratele său cu dispreţ: ,,acest fiul
al tău’’(v.30.)

Cu toate acestea tatăl nu-şi pierde răbdarea.
Adresarea sa e deosebit de afectuoasă: ,fiule,
,copile, arătîndu-i unde greşeşte. Adverbului
negativ niciodată rostit de fiul cel mare (v.29:
niciodată n-am călcat porunca ta…,,), tatăl îl
opune adverbul pozitiv  totdeauna  (v.31: tu
întotdeauna eşti cu mine…), iar la cererea unui
lucru mărunt şi neînsemnat tatăl răspunde cu toate
(v.31: toate ale mele ale tale sunt… ).

Furiei şi urii pe care-l mistuie pe fiul cel mare,
Tatăl îi opune ,,bucuria’’ şi, „veselia’’ reîntoarcerii
celui ce a greşit. 5 Tatăl îşi finalizează cuvintele cu
o notă de reproş şi arată cum este adevărata
relaţie între fraţi (v.32)

Pilda pare neterminată căci Tatăl, în Marea
sa iubire, lasă libertate deplină fiului Său. Însă
durerea Sa este evidentă, la fel cum preocuparea
Sa pentru fii este continuă. El este un ocean de
iubire şi răbdare, comportându-se cu fii săi. Către
unul aleargă, iar pentru altul doar iese, pe unul îl
îmbrăţişează şi-l sărută, iar pe celălalt îl roagă şi-i
vorbeşte, însă tată îl iubeşte pe toţi la fel şi dăruieşte
fiecăruia atât cât are nevoie.

La fel şi părintele duhovnicesc, având model
pe tatăl milostiv, îşi iubeşte în egală măsură toţi fiii
săi duhovniceşti, dar oferă fiecăruia atât cât îi este
lui necesar în urcuşul spre desăvârşire.

În afară de această chibzuinţă a părintelui,
relaţia sa cu fiul său duhovnicesc se realizează şi
pe baza comunicării reciproce urmată de sfaturi,
prin comuniune în viaţa liturgică, prin împărtăşirea
aceloraşi bucurii şi suferinţe şi aşa cum am mai
spus, prin cercetarea fiului duhovnicesc şi în spaţiul
vieţuirii sale.

Preot Lucian Dumitru VARTOLOMEI

1 Marko I.Rupnik, Cartea fiului risipitor. 6 lecturi pentru
omul contemporan. Sibiu, Ediţie îngrijită de diac.Ioan I.
Ică jr., Ed. Deisis, 1998, p.51
2Tîlcuirea Evangheliilor şi cazaniile duminicilor de peste
an, EIMBOR Bucureşti, 1960, p.493 alcătuite de Prea
Fericitul Justinian, Patriarhul BOR
3 Molitfelnic, tipărit cu aprobarea Sfântului Sinod şi cu
binecuvântarea Pea Fericitului Părinte Teoctist, patriarhul
BOR EIMBOR, Bucureşti, 1998, p.33
4 Molitfelnic, p.34
5 P. Marko I.Rupnik, op. cit., p.40-41



Nr. 1 / ian-mart 2015 8 SAREA PÃMÂNTULUI

Biserica, Trupul lui Hristos, este
un organism viu în care pulseazã viaþa
trãitã prin credinþã ºi slujire. Ea ne
vorbeºte ºi ne cheamã prin glasul
Evangheliei – cuvântul lui Dumnezeu –
la sfinþenie, simþire ºi mântuire. Ne
cheamã ºi ne aºteaptã la comuniunea
haricã a sfintelor slujbe, ne cheamã ,,la
viaþa cea mai presus de viaþã”, la
veºnicia lui Dumnezeu.

Un obiect important ºi de nelipsit
în viaþa ºi cultul Bisericii îl constituie
clopotul.  Cu siguranþã, nu ne putem
imagina o bisericã, fie ea cât de micã,
fãrã mãcar un clopot. Nu ne-am putea
gândi cum ar fi rânduielile de slujbã fãrã
glasul clopotului. Sunetul sau cântatul
clopotelor au fãcut parte din viaþa omului
ºi a  „cetãþii” din strãvechi timpuri ºi
pânã astãzi. Clopotul este, foarte
probabil, unul din cele mai vechi
instrumente sonore cunoscute ºi unul
din primele mijloace de comunicare în
masã. Din îndepãrtatul Orient, unde au
apãrut (cu aproximativ 3000 ani  î.Hs.,
în China) ºi pânã în toate colþurile lumii
clopotele au avut rol de vestire a

Chemarea clopotelor
evenimentelor publice sau a
sãrbãtorilor, de chemare a poporului
spre adunare, de vestire a bucuriilor
obºtii, dar ºi a primejdiilor, de prohodire
prin dangãt a celor ce pãrãseau aceastã
lume, de îndepãrtare a furtunilor, norilor
negri, fulgerelor ºi trãsnetelor. Turnurile
ce adãposteau clopotele, clopotniþele
bisericilor au avut dintotdeauna ºi rol
de observare, de supraveghere a
posibilelor pericole ce puteau ameninþa
cetatea.

Însã, pentru noi, cea mai
importantã semnificaþie ºi utilitate a
clopotului este, farã îndoialã, cea
liturgicã. Sunetul clopotului reprezintã
,,glasul lui Dumnezeu” dar ºi al
slujitorilor Sãi, care cheamã la
rugãciune. Prinºi în vâltoarea
cotidianului ºi apãsaþi de mulþimea
grijilor, sunetul clopotului are menirea
de a ne ,,trezi” spre râvnã, comuniune
ºi adunare în iubire la toate slujbele
Bisericii. Pe lângã aceastã chemare ce
n-o putem ignora de vrem sã fim ,,vii în
slujire ºi har”, glãsuirea clopotelor ne
vorbeºte ºi despre momentele

importante ale fiecãrei slujbe, de
bucuria întâlnirii cu Dumnezeu în
rugãciune ºi despre biruinþa noastrã
atunci când participãm la slujbele
sfinte.

La auzul clopotelor, sufletul
vibreazã ºi se miºcã spre lucrare,
starea sufleteascã se schimbã, iar
inima se umple de bucuria chemãrii;
fiecare dangãt al clopotului devine,
astfel, o tainicã chemare la comuniunea
cu Dumnezeu ºi este ca o veste bunã,
o bucurie ascunsã în sunet.

Tot clopotele însoþesc prin sunet
duios pe cei ce îi petrecem din lumea
aceasta spre împãrãþia lui Dumnezeu;
iar glasul lor nu este o plângere, ci o
vestire a nãdejdii ºi credinþei în Înviere.
ªi tot clopotele, prin sunetul lor
puternic, risipesc norii de furtunã,
liniºtesc vãzduhul, alungã fulgerele,
grindina, trãsnetele ºi duhurile rele.
Aceastã putere o capãtã clopotul prin
rugãciunile ºi binecuvântarea de la
rânduiala sfinþirii. Astfel el nu mai este
un obiect oarecare fãcut sã sune, ci
primeºte binecuvântare ºi putere spre
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a fi în slujba lui Dumnezeu ºi a omului:
Pentru ca, prin glasul sunetului lui, sã
se potoleascã, sã se liniºteascã toate
vânturile cele rele ºi furtunile, fulgerele,
trãsnetele, ºi toate ceþurile stricãtoare
ºi vãzduhurile cele vãtãmãtoare...
Pentru ca sã alunge toatã puterea,
viclenia ºi asuprirea vrãjmaºilor celor
nevãzuþi de la tot credincioºii Sãi, care
vor auzi glasul sunetului lui...”
(Molitfelnic, Rânduiala binecuvântãrii ºi
sfinþirii clopotului – ectenia mare).

Este foarte  sugestivã una din cele
mai cunoscute ºi folosite inscripþii de
pe clopote în limba latinã: „Vivos voco,
mortuos plango, fulgure frango” sau în
limba românã: ,,Pe vii îi chem, pe morþi
îi plâng, fulgerele frâng”. Menirea
clopotului este sugeratã ºi de un foarte
frumos motto: „Prin clopot nu dai veste
/ Doar unui singur om / Ci zvoana-
mpãrãþitã / Ce vine de la Dom...“ Iar
poetul Alexei Mateevici vorbeºte foarte
frumos ºi inspirat despre clopot ºi
folosul lui, într-o poezie intitulatã
„Cântecul clopotului“:

 O, clopote! Frumos mai suni,
Când credincioºii îi aduni
La locul sfânt de rugãciune,

În cer cântarea sã le sune.
În zile mari de sãrbãtoare,
La rãsãrit ºi apus de soare,
Tu chemi stãpâni ºi muncitori
Ai lui Hristos închinãtori.
Chemarea-ti porþi prin munþi ºi vãi
ªi vin închinãtorii tãi.
În cer ajunge a ta sunare,
Cu dânsa ºi a lor cântare,
Un cântec sfânt, frumos nespus,
Se suie, ca tãmâia-n sus,
Ducându-se în cer...
ce dor nu duce,
Ce poate inima s-apuce?
ªi jalea inimii  zdrobite,
De toþi pe lume pãrãsite.
ªi bucuria mulþumirii,
ªi arzãtoarele dorinþe,
De mântuire, pocãinþã...
Un cântec sfânt, frumos nespus,
Le suie toate-acestea-n sus,
ªi când arama-n ceruri sunã...
A noastrã inimã rãsunã...
.............................................
O, sunã dar prin munþi ºi vãi,
Sã vie-nchinãtorii tãi.

Împodobirea oricãrei biserici cu un
clopot este moment de mare bucurie.
O astfel de bucurie ºi emoþie au trãit-o

în ziua de 25 martie, anul acesta, de
praznicul Buneivestiri, obºtea cre-
dincioºilor parohiei Buna Vestie –
Rãducanu din Târgu-Ocna ºi nu numai,
când chiar în ziua hramului sfântul locaº
a primit în dar un clopot nou, fãcut prin
dragostea jertfelnicã a celor ce iubesc
„podoaba casei Domnului”. Astfel, un
clopot de 320 kg, confecþionat la una
din cele mai vechi ºi renumite turnãtorii
de clopote din Europa (Grassmayr,
Innsbruck, Austria) va strãjui în turnul
clopotniþã alãturi de cel vechi ºi vor suna
împreunã spre lauda lui Dumnezeu,
chemarea creºtinilor la rugã, îndepãr-
tarea primejdiilor din vãzduh ºi a
duhurilor rele. Harul lui Dumnezeu s-a
coborât, l-a binecuvântat ºi sfinþit prin
rugãciunea preoþilor prezenþi ºi a
mulþimii credincioºilor, urmând ca el sã
„cânte” prin sunet, peste generaþii spre
folosul tuturor celor ce-i vor auzi
chemarea ºi vor rãspunde la ea.

Dãruieºte-ne, Doamne, sã-Þi
auzim pururi chemarea prin glasul
clopotelor Tale!
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã APOSTOL, Bârsãneºti
Colonel (r) Prof. Dr. Vasile ªt. TUTULA, Cluj Napoca

GHEORGHE SION (1855-1944),
UN MECENA AL CULTURII, ªTIINÞEI ªI ÎNVÃÞÃMÂNTULUI

ROMÂNESC, AL SUSÞINERII BISERICII ROMÂNE (II)
(urmare din numărul 40)

II. Familia lui Gheorghe Sion

Este o veche familie boierească din
Moldova, cu legături adânci în istorie, care-şi
urzeşte începuturile în timpul domniei lui Mihai
Viteazul. Cronicarul Neculce este primul care-şi
aminteşte de un Sion, iar în trecerea molcomă
prin veacuri şi nevoi, familia Sionilor îşi cimentează
personalitatea prin exponenţii ei reprezentativi.

1. Spătarul ANTOHI SION (n. 1787, Iaşi -
decedat la 1848, de holeră). A fost înmormântat
în biserica din Coşeşti, judeţul Bacău. A fost un
om cult, iubitor de carte, posesorul unei frumoase
biblioteci. S-a căsătorit la 1811 cu fiica pitarului
Kozoni, anume Maria, devenind cumnat cu tatăl
poetului Vasile Alecsandri. În 1810 era serdar, la
1818 căminar, la 1824 comis, iar la 1826 spătar,
grad de boierie cu care şi muri.

2. MARIA SION (n. Kozoni). A fost soţia
spătarului Antohi Sion, fiica lui Dumitrachi Kozoni,
pitar. S-a căsătorit cu Antohi Sion la 10 iunie
1811.

3. IONIŢĂ SION, tatăl donatorului de la
Cluj . Este fiul spătarului Antohi Sion şi al Mariei
Kozoni.1

4. ELENA SION, născută BONTĂŞ. S-a
născut la Focşani. S-a căsătorit cu Ioniţă Sion şi
este mama lui Gheorghe Sion, donatorul de la Cluj.2

5. Costache SION - paharnic. Este unul
din cei 6 fii ai lui Iordache Sion. Costache Sion s-a
căsătorit de Sf. Vasile, la 1 ianuarie 1825 cu
Căsăndriţa, fiica stolnicesei Catrina Mitrea.
Paharnicul Costache Sion a decedat la 4
decembrie 1875. 3

6. CONSTANTIN SION. S-a născut pe la
1795. El este autorul „Arhondologiei Moldovei”,
publicată prin grija lui Gheorghe Sion. Are o prefaţă
analitică, întocmită de Ghe. Ghibănescu, la Iaşi,
Tipografia „Buciumul Român”, 1892. Constantin
Sion a alcătuit manuscrisul „Arhondologiei
Moldovei ”, între anii 1844-1856.4 Nu se ştie anul
decesului său. Din lucrarea lui Gh. Ungureanu,
nu reiese unde a fost înmormântat.

7. IONIŢĂ SION, paharnicul . S-a căsătorit
cu Frosa Schina, fiica lui George Schina din
Bucureşti. A avut 2 copii: Gheorghe (Iorgu) Sion,
poetul, viitor membru al Academiei Române şi
Neculai Sion, căsătorit cu Profira Lupaşcu din

Bacău. Ioniţă Sion, paharnicul este fiul lui Iordachi
Sion buş, ceauş, care a decedat la 1812.5

8. NECULAI SION, banul: S-a născut la
1 ianuarie 1792 în satul Davidenii, judeţul Neamţ.

S-a căsătorit la 29 ianuarie 1825 cu
Marghioara, fata lui Gheorghe Şerban de la
Macsineni, Covurlui.6

A avut 10 copii: Lăscăraş  (n. 13 mai
1836), Marghiola  (n. 14 august 1837),
Neculai (n. 19 martie 1838, a decedat după
câteva zile), Iancul (n. 5 decembrie 1825, a
trăit 10 luni şi 2 zile - decedat la 8 octombrie
1836, îngropat la Biserica Domnească din
Bârlad), Anica (n. 14 noiembrie 1924),
Dimitrachi (n. 25 octombrie 1828), Anastasia
(n. 26 octombrie 1829). La 26 aprilie 1829 îi
decedează fiica Marghioara, bolnavă de tuse
măgărească, Ionică (n. 25 februarie 1839) a
decedat la câteva zile după naştere; Neculai
(n. 26 aprilie 1841). 7  Banul Neculai Sion a
decedat la 5 februarie 1843.

9. TOADER SION, serdarul. Sunt puţine
date despre el. A participat la Revoluţia de la
1848 din Moldova, iar în Transilvania, la Braşov
a semnat alături de Costache Negri, fraţii Vasile
şi Ion Alecsandri, G. Cantacuzino, nepotul său
Gh. Sion, Alleco Russo şi alţii, „PRINŢIPIILE
NOASTRE PENTRU REFORMAREA PATRIEI”
din 6 articole (puncte).8 Nu se ştie data decesului
său.

10. COSTACHE SION, slugerul. Este fiul
spătarului Antohi Sion. A decedat la 2 zile după
tatăl său, la 22 iulie 1848 de holeră. 9

11. VASILE SION, medicul (1869-1921).
S-a născut la 1 ianuarie 1869, în localitatea
Tecuciu. A absolvit Facultatea de Medicină. A
lucrat la Bucureşti, începând cu 1907, la Direcţia
Generală Sanitară. Între 1902-1907 a fost şeful
Catedrei de Igienă la Facultatea de Medicină
din Iaşi. A scris un număr semnificativ de studii şi
lucrări de igienă sanitară, circa 4 regulamente
de mare importanţă pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de igienă prin promovarea educaţiei
sanitare în rândul populaţiei, îndeosebi la sate. 10

12. GEORGE SION, poetul, membru al
Academiei Române. S-a născut în Bucovina la
22 mai 1822. Este fiul serdarului Ioniţă Sion şi a
Frosei Schina. Nu a fost căsătorit. Nu a avut
copii. Nu a avut avere decât: „o mică bibliotecă
de dânsul câştigată”.

Studiile le-a făcut „în şcoalele din Bucureşti”.
Are cursul gimnazial. A fost implicat în Revoluţia
de la 1848-1849. A avut o bogată activitate
literară. A scris poezii, dar şi proză şi teatru.11

13. FLORIN SION, profesor universitar. A
absolvit Liceul Naţional din Iaşi. A terminat Facultatea
de Drept, Iaşi, 1910. În 1910 se înscrie în Baroul
Avocaţilor din Iaşi. A scris şi tipărit circa 60 de studii
şi lucrări12, inclusiv cursuri de drept civil.

14. CONSTANTIN SION13 , avocat. S-a
născut la 6 mai 1894. S-a căsătorit cu contesa
Adčle Camille de Roma. Doctor în Drept, titlu luat
la Facultatea Juridică din Iaşi, diplomă nr. 736/
19 aprilie 1932. A scris 4 lucrări de drept civil, 20
studii şi articole.

15. LASCĂR SION .14  Este unul din fiii
banului Neculai Sion. S-a născut la 10 mai 1839.
Din memoriile sale reiese că a fost ofiţer de
cavalerie. A sprijinit alegerea lui Al. I. Cuza, domn
la Iaşi, în 5 ianuartie 1859.

16. GHEORGHE SION, Cetăţean de
Onoare al Clujului (8 decembrie 1922). S-a
născut la 18 septembrie 1855. A decedat la 8
iulie 1944. Şi-a dăruit aproape toată colecţia de
documente, stampe, cărţi rare, Bibliotecii
Universităţii din Cluj. A făcut donaţii în bani
Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj, în 15
tranşe, în valoare de 897.760 lei. 15

Din declaraţia semnată de
Gheorghe Sion, cele 15 tranşe s-au
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făcut pe bază de acte, documente
„recipise”, numerotate şi ştampilate
între 31 ianuarie 1925-4 iulie 1935,

„depuse la Casa de Consemnaţiuni din Bucureşti
şi cari sunt proprietatea mea pe baza actului
autentificat de Tribunalul Bacău, la 16
Decembrie 1922, sub No. 3388. [...] Fondul
acesta donat de mine va rămâne şi după
moartea mea la fond inatacabil, urmând ca din
venitul lui, Biblioteca Universităţii „Regele
Ferdinand I” să-şi cumpere şi integreze cărţile
române şi străine cu referinţe la istoria naţională
română, cei lipsesc colecţiei Gh Sion, cum şi de
a ajuta pe cei cari ar voi să lucreze la cercetarea
istoriei neamului nostru, ori să facă publicaţiuni
cu extrase din biblioteca clujeană din sala Gh.
Sion.

Cluj, 18 iulie 1935
Semnează (ss.) Gh. G. Sion16

Prin donaţia colecţiei sale, dar şi a unor
însemnate fonduri financiare, magistratul
Gheorghe Sion rămîne un adevărat MECENA
al Universităţii din Cluj, un model ce trebuie urmat
de cât mai mulţi români.

III. Colecţia Gheorghe Sion
de la Biblioteca Centrală

Universitară „Lucian Blaga”
din Cluj-Napoca (2014)

Donaţia făcută de Gheorghe Sion în 1922
Bibliotecii Universităţii din Cluj este de o
importanţă cu totul excepţională, ţinând seama
că la acea dată era un fond de carte în limba
română redus, dar chiar şi în limbi străine.
Predominau cărţile în limba maghiară, urmare a
procesului megaloman al Budapestei de a-i
maghiariza forţat pe români, îndeosebi în perioada
dualismului austro-ungar (1867-1918), un regim
de tristă amintire pentru români, slovaci, cehi,
sârbi, ruteni şi alte naţionalităţi.

Valoarea colecţiei la data predării ei „se
ridica la mai multe milioane lei, dat fiind faptul că
numeroase bucăţi sunt foarte rare, ba unele
unice, şi extrem de scumpe, de pildă numai o
marcă poştală cu cap de bour, e socotită singură
la 1/2 milion lei ”.17

Colecţia Gheorghe Sion se află acum
(2014), dispusă într-o sală destul de mare
(camera 71), la etajul 1, alături de alte colecţii,
unele mai mici. Redăm în continuare date despre
colecţie, aşa cum le-a consemnat istoricul Ştefan
Meteş. „Ea cuprinde: 4.500 volume de cărţi
româneşti şi străine, din care:

- 205 cărţi vechi româneşti;
- 2.600 stampe (şi picturi), din care aparţin

lui: Bouquet (97 bucăţi), Raffet (81), Lancelot

(36), Valerio (35), Grigorescu (13), Th. Aman
(6), Szatmáry (13) etc., apoi cele referitoare la
familia regală (157), Cuza Vodă şi oamenii săi
politici (123), domnii Ţărilor Române; războaiele
românilor (186), costume (288);

- stampe despre oraşele: Bucureşti (20),
Iaşi (41), oraşele muntene (30);

- stampe despre mănăstirile româneşti;
preoţi (119), oameni politici români (115),
Transilvania (39), mişcări revoluţionare; diferite
vederi din România (65), diferiţi scriitori şi artişti;
ruşi-turci etc. (81), ţigani (7), evrei (49), principi
ardeleni (21), steme (49);

- steme (49), armata română, războiul din
1877-1878 (142), Horia, Cloşca, Crişan şi
Avram Iancu (59), militare (53);

- albume, fotografiile oamenilor politici,
femei, tablouri;

- hărţi (200);
- monede, 1.500 bucăţi, unele unice, mărci

poştale rare, reviste, manuscrise şi documente
slavone, documente româneşti, arme vechi şi
efecte de stat de circa 900.000 lei”.18

În 1936, arhivistul Gh. Ungureanu de la
Iaşi, în volumul consacrat familiei Sion, despică
ampla colecţie în alte 8 colecţiuni, astfel:

„1. Colecţiunea stampelor;
2. Colecţiunea manuscriptelor;
3. Colecţiunea documentelor;
4. Colecţia de fotografii;
5. Colecţia de tablouri;
6. Colecţia hărţilor;
7. Colecţia de numismatică;
8. Colecţiunea mărcilor poştale.”19

Colecţiunea de stampe este apreciată de
Gh. Ungureanu la 2.600 de stampe vechi, între
ele, multe unice precum cele 29 desene ale lui
Bouquet, cumpărate de Gh. Sion la Paris, care
au făcut parte din „Albumul Valach” din 1843,
dar şi multe stampe valoroase ale lui Raffet,
Lancelot, Valerio, Szatmáry ş.a. Dintre portretele
domnitorilor români, unul dintre cele mai
valoroase şi reuşite este a lui Vasile Lupu, domn
al Moldovei (1634-1653), făcut de olandezul
Hondius din Danzig.20

Interesante sunt: reproducerea crucii lui
Şerban Cantacuzino, ridicată lângă Kahlenberg
de lângă Viena, la 1 septembrie 1683, când Viena
era asediată de turci; portretele lui Dimitrie
Cantemir; desenele originale ale lui Gheorghe
Asachi, reprezentând costume româneşti; colecţia
de desene cu vederi din Muntenia de la 1850,
opera lui Begenau, fost şef de stat major21  ş.a.

Din Colecţiunea manuscriptelor,
reprezentantiv este Pomelnicul de la Mănăstirea
Bistriţa, scris în limba slavonă pe pergamente, în
culorile roşu şi negru. Un alt manuscript este cel al
cărţii „Înfruntarea evreilor”, cu autograful rabinului
încreştinat Neofit, carte ce se găseşte în donaţia
Gh. Sion, în 3 ediţii, tipărite la Iaşi, în 1803.22

Colecţia de fotografii cuprinde câteva sute
de fotografii din secolul al XIX-lea, femei şi bărbaţi
din clasa conducătoare română, şi îndeosebi
fotografiile oamenilor politici.

Colecţia de tablouri conţine 26 picturi în ulei.
Dintre acestea două sunt picturi originale ale lui
Nicolae Grigorescu, una originală de Leca,
portretul mitropolitului Ghenadie, a spătarului
Antohi Sion şi a soţiei sale Catrina Sion, născută
Cozoni, sora mamei lui Vasile Alecsandri. Aşadar,
Gheorghe Sion, prin spătarul Antohi Sion şi soţia
Catrina, este rudă23 cu scriitorul şi poetul Vasile
Alecsandri.

Colecţia hărţilor se compune din 200 de
hărţi. Una dintre cele mai vechi hărţi este harta
Moldovei din timpul lui Calimah. Se crede că
este unică în România.24

Colecţia de numismatică cuprinde 1.500
bucăţi monede româneşti, între care 570 piese
vechi moldoveneşti, începând cu monede de la
Bogdan Vodă, Muşat şi Alexandru cel Bun.
Gheorghe Sion este primul care a pus bazele
unei secţii numismatice ce nu exista până atunci
la Biblioteca din Cluj, care împreună cu colecţia
medaliilor din timpul domniei lui Alexandru Ioan
Cuza şi a regelui Carol I, „se poate considera
ca cea mai completă colecţie de monede
româneşti din ţară”.25 În colecţia de monede se
află piese rare din vremea domnitorilor Răzvan
Vodă, Alexandru Ioan Cuza şi regele Carol I.

Colecţiunea mărcilor poştale cuprinde cele
mai vechi mărci poştale româneşti, între ele,
mărcile cu efigia lui Cuza Vodă, care nu au fost
puse în circulaţie şi care sunt unice în ţară. „Cea
mai de preţ este marca de 27 parale cu cap de
bour din anul 1858”.26  La Paris, în anul 1913 s-a
vândut la licitaţie publică un asemenea exemplar
cu suma de 1.000 de franci francezi.27 În 1939
un asemenea exemplar costa un preţ fantastic
de 55.000 franci francezi.28

Donaţia făcută de boierul moldovean
Gheorghe Sion, un mare patriot român, a fost
pusă la dispoziţia cadrelor didactice şi studenţilor,
în sediul Bibliotecii Universitare din Cluj, în Sala
de Colecţii Speciale „Gheorghe Sion”, nume
care-l poartă şi azi, în 2014. În sala respectivă
se află şi colecţia celuilalt MECENA de pe vremea
ungurilor, a contelui Emerik Miko, în a cărui
amintire strada ce-i purta numele şi-a păstrat
numirea şi în Clujul românesc,29 între 1919-1940.

Două volume apărute în 2006 şi 2009,
semnate de Meda-Diana Hotea (volumul 1)30 şi
Roxana Bălăucă şi Meda-Diana Hotea (volumul
2)31 , grupează bogăţia de documente şi lucrări
ale colecţiei lui Gheorghe Sion.

Volumul 1, intitulat Catalogul cărţii rare
din colecţiile B.C.U. „Lucian Blaga”: Donaţia
Gheorghe Sion (2006) cuprinde
„Cartea rară din donaţia Sion de-a
lungul secolelor XVI-XVIII
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înglobează 104 titluri. O repartizare
cronologică din punct de vedere
cantitativ ne redă următorul tablou:

22 au fost tipărite în secolul al XVI-lea, 29 în
secolul al XVII-lea şi 53 în secolul al XVIII-lea,
reprezentative fiind centrele tipografice Veneţia,
Paris, V iena, Leipzig, Frankfurt şi Amsterdam”.32

Pentru a-şi constitui colecţia personală
trebuie ştiut că magistratul Gheorghe Sion a
întreprins numeroase călătorii în ţară şi străinătate:
Milano, Veneţia, Roma, Florenţa (Italia), Paris
(Franţa), Viena (Austria), Budapesta (Ungaria),
a adunat lucrări valoroase, lucrări cu referinţe la
istoria românilor ale unor istorici şi călători străini
importanţi: Paolo Giovio, Andrea Cambrini, Ciro
Spontone, Philippe Avril, Jean-Louis Carra,
Stefano Raicevich, Hieronzmus Oertel, Antonio
Cigli Veneto, Caminer Domenico.33

În volumul 1, cele 104 titluri de cărţi rare
sunt ordonate cronologic, iar în cadru cronologic,
alfabetic. Ele reprezintă surse şi documente
istorice, relatări ale călătorilor străini de primă
mărime privind istoria Ţărilor Române în secolele
XVI-XVII.

Volumul al doilea însumează tipăriturile
aparţinând secolului al XIX-lea, precum şi
pe cele de la începutul secolului următor.34

„Colecţia de carte rară donată de către Gh.
Sion cuprinde 4.500 de volume, dintre care 1.051
de titluri fac parte din fondul de carte rară. Dintre
acestea 1041 titluri aparţin secolelor XVI-XVIII,
restul de 947 fiind editate de-a lungul secolului
al XIX-lea şi începutul secolului următor. Acestea
din urmă stau la baza celui   de-al doilea volum
din Catalogul cărţii rare”.35  Secolul al XIX-lea
însumează 913 titluri, iar 34 de cărţi sunt tipărite
în prima jumătate a secolului al XX-lea. Aceste
lucrări au fost editate şi tipărite în 69 de centre,
atât româneşti, cât şi europene. Dintre centrele
autohtone se remarcă cele din Bucureşti şi Iaşi,
cu peste 300 de titluri, editate în fiecare, iar dintre
cele europene, Parisul deţine 140 de titluri. 36

Cele 947 de titluri sunt tipărite în limbile română,
franceză, engleză, italiană, dar şi în limbile rusă
şi olandeză.

Majoritatea cărţilor au legătura iniţială,
uneori dublată de o altă copertă, menită să
protejeze coperţile originale, realizate fie din
carton, fie din pergament. Unele din cărţi aparţin
bunicului său Antohi Sion, conform însemnărilor
de pe acestea. 37

Cele două cataloage (volume) sunt însoţite
de indici de autori-traducători-prefaţatori, titluri şi
localităţi de apariţie. Prin cele două cataloage
(volume) realizate de către Diana Meda Hotea
şi Roxana Bălăucă, lucrările donate de Gh. Sion
pot fi mai uşor valorificate, pentru a fi repuse în
circuitul ştiinţific naţional şi internaţional.38 Cele
două cataloage, realizate în 2006 şi 2009 se
înscriu ca instrumente de seamă pentru o mai

bună cercetare şi documentare ştiinţifică. Actul
de donaţie s-a realizat cu unele dificultăţi,
deoarece Gheorghe Sion avea un moştenitor în
persoana fiului său Gheorghe Gh. Sion. Acesta
însă, ajuns la vârsta majoratului, a întărit prin
documente legale ceea ce intreprinse
venerabilul său tată.

IV. Din scrierile
lui Gheorghe Sion

Gheorghe Sion s-a manifestat destul de activ
în arta scrisului, mai ales în activitatea publicistică.
A publicat un număr important de studii şi articole,
pe care le-a tipărit, lăsându-le posterităţii spre
cunoaştere, studiu şi cercetare.

În volumul editat de istoricul Ştefan Meteş,
în 1941, în refugiul de la Sibiu, intitulat „Din
scrierile lui Gheorghe Sion. Viaţa şi activitatea
sa”39 , în care sunt cuprinse: 12 conferinţe şi
cuvântări; 50 de studii, articole şi evocări, amintiri
despre oameni şi personalităţi ale epocii
respective pe care autorul i-a cunoscut şi cu
care a avut relaţii ori legături prieteneşti; 7 studii
despre o serie de localităţi (Bacău, Cernăuţi,
moşia Galbeni, Piatra Neamţ, Slănicu Moldovei,
Suceava, Târgu-Ocna); 9 articole şi studii despre
minoritarii armeni, greci şi evrei şi alte evenimente
istorice; 4 articole şi note din ziare; 5 acte de
donaţie şi fundaţiune; 71 de scrisori ale unor
personalităţi din România şi Europa40, primite de
autor.

Studiile, articolele, amintirile şi scrisorile de
mai sus sunt răsfirate pe parcursul a 206 pagini,
format A.5.

Conferinţele sale, şase la număr, se referă
la: revoluţia lui Tudor Vladimirescu; detalii din
străinătate şi de la noi; Veneţia, minunea-
minunilor; un reportaj intitulat „De sus în jos”;
portret Radu Porumbaru; „Fapte şi învăţături
din trecut şi prezent”.

Cele 6 cuvântări se referă la: „Cuvântare
la Adunarea învăţătorilor” (înainte de 1907);
„Cuvântare la adunarea Partidului Naţionalist
Democrat” (nu este precizat anul s.n.); „Cuvânt
către studenţi” (1922, Cluj); „Cuvântare la
proclamarea de Cetăţean de Onoare al Clujului”
(16 decembrie 1923); „Cuvântare la Vad” (oct.
1927); „Cuvântare la inaugurarea Muzeului
Eparhial Cluj” (23 mai 1938).41

Din cele 6 conferinţe şi 6 cuvântări, reiese
activitatea tumultoasă a lui Gheorghe Sion, de
patriot distins şi echilibrat, interesat pentru bunul
mers al României unite la 1 Decembrie 1918.
Iată ce spune Gheorghe Sion despre revoluţia
de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu:
„Evenimentele din 1821 sunt strâns legate cu
politica rusească, prin urmare trebuie studiată,

precum cauzele particulare pentru care Grecii
şi în general toţi creştinii din Imperiul Otoman
năzuiau la scuturarea jugului turcesc”.42 El aduce
dovezi zdrobitoare privind situaţia foarte grea în
care se afla ţăranul român din Moldova şi Ţara
Românească, supus la o exploatare nemiloasă
în timpul regimurilor fanariote, oprimat prin
despotism şi impozite greu de suportat. În
conferinţa respectivă afirma că: „Nu exista un
popor mai oprimat prin despotism şi mai
sfărâmat prin impozite ca ţăranul român din
Muntenia şi Moldova, niciunul nu ar suporta cu
atâta pociinţă şi resignaţiune jumătate din
sarcinile ce-l copleşesc”.43

Gheorghe Sion subliniază comportamentul
şi atitudinea înţeleaptă a lui Tudor Vladimirescu
la intrarea în Bucureşti: „Tudor s-a purtat
înţelepţeşte, nu dădu voie soldaţilor să se dedea
la atrocităţi. Au aşezat şi încazarmat armata sa
în Mănăstire, afară de oraş ”.44 Rolul lui Tudor a
fost că a format o armată puternică, căreia în
acea perioadă nu i se putea opune nimeni.
Încercările boierilor pro-fanarioţi nu au fost în
stare să facă o armată proprie, care să-i opună
rezistenţă lui Tudor Vladimirescu. Ei erau urâţi
de popor şi nimeni nu se ataşa acestei armate.
Gheorghe Sion susţine că: „La fiecare pas,
putem face comparaţie între purtarea nobilă a
lui Tudor şi purtarea mişelească a grecilor. Cu
toate acestea, straniu lucru, că autorii străini în
marea lor majoritate care  s-au ocupat de 1821,
blamează în mod infam pe români şi laudă pe
greci”.45 Aduce în acest sens argumente, folosind
aprecieri ale autorilor: Lagarde, Blanquičres,
Laurençon, Wilkinson, Lejeune ţ.a., o parte bună
dintre ele fiind favorabile rolului jucat de Tudor
Vladimirescu. În Bucureşti, Tudor Vladimirescu
şi-a instalat cartierul său în palatul vechii familii
Constantin Brâncoveanu, tocmai la intrarea
Mitropoliei.

Aşadar, Gh. Sion ia atitudine împotriva
istoricilor care nu au tratat corect revoluţia lui
Tudor Vladimirescu, care au proslăvit doar Eteria,
mişcare de eliberare a Greciei de sub dominaţia
otomană, condusă de Alexandru Ipsilanti, care
a făcut multe greşeli pe teritoriul Moldovei şi Ţării
Româneşti, inclusiv prădăciuni, abuzuri. Apoi,
Eteria, mişcarea de eliberare a Eladei (Greciei)
avea în plan un obiectiv să realizeze Grecia Mare,
în care să includă şi teritorii din Balcani şi Ţara
Românească, folosindu-se astfel de grecii
fanarioţi, care nu erau iubiţi deloc de către români.
Dimpotrivă, erau urâţi de poporul român. Ipsilanti
a vrut să-şi subordoneze mişcarea lui Tudor
Vladimirescu, ceea ce l-a făcut pe Tudor să nu
accepte sub nicio formă, căci lupta sub alt steag.
El avea alte obiective, primul: scăparea ţării de
fanarioţi.

Alexandru Ipsilanti: „Găseşte pe
Tudor fortificat la Cotroceni. Ipsilanti



Nr. 1 / ian-mart 2015 13SAREA PÃMÂNTULUI

părăseşte a doua zi Bucureştiul şi
pleacă la Piteşti (...) Ipsilanti face
propuneri lui Tudor, care le respinge,

căci steagurile sub care luptau fiecare, erau
deosebite, steagul lui Ipsilanti avea marea cruce
şi scăparea Eladei, steagul lui Tudor avea culorile
naţionale ” .4 6 Neînţelegerile dintre Tudor
Vladimirescu şi Ipsilanti, îl vor determina pe cel
de-al doilea să pună la cale, prin trădare, să îl
omoare pe Tudor. Unealta folosită de Ipsilanti a
fost un anume Iordachi, care  l-a arestat în cortul
său, iar peste o oră, la 7 iunie 1821 l-a împuşcat.
Astfel armata lui Tudor s-a destrămat. Au intervenit
şi turcii care au înfrânt ultimele sale rezistenţe.

Gheorghe Sion subliniază rolul şi meritul
revoluţiei de la 1821 condusă de Tudor
Vladimirescu care va pune capăt regimurilor
fanariote în Moldova şi Ţara Românească prin
restaurarea domnilor pământeni, în locul celor
numiţ i  ş i  aduş i din Fanar, cartier al
Constantinopolului.

Un alt grupaj de materiale publicistice se
referă la o serie de personalităţi ale epocii
respective, în total 50 de personalităţi, prezentate
sub forma unor portrete, în ordine alfabetică:
Agarici (mare proprietar din Roman s.n.),
Apostoleanu – Focşani, Aslan, Constantin
Bacalbaşa, Badaşca, un vechi boier băcăuan,
Boantăş Constantin din Focşani, familia Brânză
(Brandia), Brătianu Dumitru, Regele Carol I la
Bacău, colonelul Catargi, Cerchez şi Gheorghiu,
prinţul circazian, Cornea Mihac, A.C. Cuza, Fava
Roberto (Italia), Gane Nicolae, Gheorghe
Ghibănescu, Ghica Comăneşti – Bacău, Ghica
Eugen Comăneşti, Ghica Ion, Grădişteanu Petre,
Grigoriu Buduşca, Ionescu-Nicolae-Take Ionescu,
Nicolae Iorga, Librecht, un devotat al lui Cuza Vodă,
Lupu Costachi, Lupu Matache, Iuliu Maniu, Morariu,
mitropolitul (din Bucovina), Nastasachi Mihail,
Neniţescu Ion, Panu Gheorghe, Picot Emile, familia
Poltzer din Bacău, Porumbaru Radu, Protopopescu
Dimitrie, Pruncu (familia), Racoviţă (generalul),
Rosetti C.A., Sachelarie, Savel Mina, Scorţescu,
Scurei D., Sihleanu Ştefan, Stătescu Eugen, Şuţu
Nicolae (beizadea), Tipei – Focşani, Vaida-Voevod
Alexandru, Valentineanu Ion, Vârnav.47

Cele 50 de portrete cuprind punctele de
vedere, aprecierile lui Gheorghe Sion, unele
obiective, altele subiective (mai puţine s.n.), care
merită a fi cunoscute, căci ele aparţin unui mare
patriot, un donator sincer, un mare MECENA
care s-a pus în slujba învăţământului, educaţiei,
culturii, ştiinţei şi artei româneşti, pentru luminarea
spirituală a mii şi zeci de mii de români pentru
ridicarea neamului românesc.

Interesante sunt şi consideraţiile sale despre
descrierea unor „locuri”, mai precis localităţile:
Bacău, Cernăuţi, Piatra Neamţ, Slănicu
Moldovei, Suceava, Târgu-Ocna şi moşia
Galbeni pe parcursul a 101 pagini (pp. 94-195).48

Descrierea localităţilor respective ne permite să
ne facem o imagine despre evoluţia acestora,
implicarea unor oameni de afaceri, a unor oameni
gospodari în dezvoltarea lor economico-socială,
dar şi o serie de mentalităţi specifice acelei
perioade. Sunt descrise o serie de clădiri, străzi,
locuri istorice, restaurante, crâşme etc., inclusiv
prezentarea lor interioară.

Într-un capitol, intitulat „Diverse” sunt
inserate 3 articole despre oameni, greci, evrei şi
6 articole ce se intitulează: „Cum am ajuns la
Cluj?”; „Statuia lui Ştefan cel Mare la Iaşi”;
„Revoluţia din 1863 în Iaşi ”; „Din ctitorile lui Ion
Vodă Sturdza”; „Războiul din 1916-’18”.

În „Capitolul III” sunt publicate 4 articole
şi note din ziare, cu referinţe la războiul din 1877-
1878 (pp. 116-124); restaurarea monumentelor
istorice; Unirea de la 1918; monetăria lui Istrate
Vodă Dabija la Suceava.49

În „Capitolul IV ”, sunt publicate acte de
donaţiune şi fundaţiune: 1. Donaţia colecţiunii de
cărţi, stampe, hărţi ş.a. Bibliotecii Universitare
Regele Ferdinand I din Cluj (8 decembrie 1922);
2. Regulamentul pentru administrarea acestei
colecţii şi donaţii (16 martie 1939); 3. Donaţia de
14 hectare şi 16 ari teren arabil şi fânaţe instituţiei
Sf. Spiridon din Iaşi pentru Schitul Măgura, din
Târgu-Ocna (martie 1923); 4. Donaţie de 90
prăjini teren Episcopiei de Roman pentru Schitul
Măgura din Târgu Ocna (28 august 1934); 5.
Donaţia vilei cu 3 etaje din Slănicul Moldovei
Universităţii din Iaşi, Facultăţii de Drept (ianuarie
1935); 6. Actul de fundaţie culturală Gh. Sion cu
3 vile şi 1 restaurant la Slănic şi moşia din Brăteşti,
jud. Bacău, pentru Episcopia Ortodoxă Română
din Cluj (din 12 aprilie 1936 şi decembrie 1941);
7. Donaţia casei din Târgu-Ocna (str. C. Negri,
nr. 23-25) Ministerului Educaţiei pentru Gimnaziul
Industrial de fete Târgu-Ocna (21 martie 1941).50

În capitolul „Diferite scrisori” sunt publicate
un număr de 71 de scrisori primite de Gh. Sion
de la: Eugen Barbul (1), Constantin Bontăş (3),
Ioan Borcea (1), Grigore Creţu (7), A.C. Cuza
(6), Roberto Fava (Italia) (1); Ion Grămadă (1);
Elena Pop-Hossu-Longhin (5), Nicolae Iorga
(7), Isabela, născ. Morţan (1), învăţătorul I. Th.
Luca (1), Ioan Nădejde (1), Scrisorile lui Anton
Oprescu (2), Gh. Pasca (1), Dr. Possa (1), Ioan
Pelivan (1), Alex. Philippide (1), Emile Picot
(Franţa) (1), d-na Olga, general Prezan (1),
Sextil Puşcariu (1), N. Rădulescu-Niger (7), D.
Scurei (1), Gheorghe Sion (8), Vasile Constantin
Sion (5), Orest Tafrali (3), colonelului Zadic (1).51

Din conţinutul celor 71 de scrisori reiese
sfera preocupărilor lui Gh. Sion; relaţiile sale cu
o serie de prieteni apropiaţi, schimburi de
informaţii, schimburi de cărţi, documente, diferite
chestiuni privind momente din istoria poporului
român, probleme de genealogie, informaţii
economico-sociale, familiale, sau despre o serie

de asociaţii şi fundaţii culturale, felicitări reciproce,
mulţumiri etc. Fiecare scrisoare are ineditul său,
din care aflăm o multitudine de aspecte şi detalii
din epocă, relaţiile dintre oamenii de ştiinţă şi
cultură, profesori universitari ş.a. În scrisorile
trimise de profesorii universitari Sextil Puşcariu
şi O. Tafrali pentru „frumuseţea faptei româneşti
ce aţi făcut-o”.52 Olga Prezan, soţia generalului
Constantin Prezan (viitor mareşal s.n.) apreciază
faptele sale de a aduna cărţi rare pentru istoria
românilor, „trebuie să servească de pildă la toţi
românii care doresc să poarte numele de «bun
român». (...) Permiteţi-mi Domnul meu, să vă
felicit de sentimentele Dumneavoastră patriotice,
şi să vă asigur de deosebita mea consideraţiune.
7 septembrie 1916”.53  Olga General Prezan.

În concluzie

1. Ne aflăm în faţa unei mari personalităţi
româneşti, care şi-a pus întreaga activitate,
averea şi o bună parte a veniturilor sale
financiare în slujba tineretului studios din Cluj-
Napoca, unde şi azi, 2014 o sală de colecţii
speciale şi de studii poartă numele „GHEORGHE
SION”.

2. Tot ceea ce a făcut, tot ceea ce a realizat
a făcut din propria sa conştiinţă, dovedindu-se
un adevărat MECENA al neamului românesc,
fiind o pildă demnă de urmat pentru generaţiile
următoare, care şi-a pus tot ceea ce a avut mai
bun în slujba culturii, educaţiei, ştiinţei şi istoriei
poporului român, bunuri de mare valoare
istorică şi ştiinţifică ce pot fi consultate la Biblioteca
Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-
Napoca, documente ce pot fi studiate de toţi cei
ce doresc, indiferent de etnie, sex şi religie.

3. Istoricul Ştefan Meteş, în 1941, când
Gheorghe Sion a fost nevoit să părăsească Clujul
lui drag, urmare a odiosului dictat fascist de la
Viena (30 august 1940) a făcut despre acesta
următoarea caracterizare: „Gh. Sion a fost însă
totdeauna un om dintr-o bucată, pe care triumful
nu l-a zăpăcit şi nedreptatea nu l-a înfrânt,
fiindcă a avut statornic o credinţă nesguduită în
biruinţa finală şi desăvârşită a neamului
românesc, la realizarea căreia asistă acum plin
de mândrie, ca un viteaz şi tânăr ostaş de pe
front. Sibiu, 18 septembrie 1941” . 5 4 Ne
reamintim că atunci, în 1941, Universitatea din
Cluj se afla în refugiu la Sibiu, inclusiv masiva
colecţie de cărţi, documente şi stampe a lui Gh.
Sion. Ea va reveni la Cluj, acolo unde autorul şi-a
donat-o, după 6 martie 1945. Crezul său s-a
împlinit. Chiar dacă trecuse în lumea umbrelor.
Acum ea este la îndemână spre studiu tuturor
celor ce doresc să fie oameni sinceri, serioşi şi
studioşi.

Până la urmă, au învins spiritul
şi îndemnurile culturii şi civilizaţiei
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comune: „VIRTUS ROMANA
REDIVIVA!” şi „ASTRA REDIVIVA”.
Ar merita un bust în satul său natal,

acordarea numelui lui Şcolii primare de stat din
comuna Bârsăneşti, dar şi nume de străzi în Tg.
Ocna, Brăteşti, Slănicul Moldovei. Cu aşa oameni,
România va renaşte. Ea nu va pieri niciodată.
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52 Cf. Scrisorii lui Sextil
Puşcariu din

De tropot se zguduie, tremurã valea
ªi se-nconvoaie plopii speriaþi…
Copite-argintul din luna bãlaie,
Aleargã pe pietre, pe pinteni sfãrmaþi.

Li-e coama þesutã din sânge de noapte
ªi stele aninã de pãrul lor lung.
Vãzduhu-i un murmur ºi stelele-s ºoapte
Când caii sãlbatici gonesc spre amurg.

Caii sãlbatici
În noapte de varã izvoarele-aleargã
Gonite de caii cu ochi de scântei.
Speriate se-neacã în negura largã
ªi fãrã de voie-adãpându-i pe ei.

Cutreier pãmântul, cutreierã zarea,
Cu focul în inimi, sãlbatici de par
O umbrã de soare pe pleoapele lunii
ªi colþuri de stele din nestinsul jar.

Maria ILIE

Poarta
M-am oprit la poarta copilãriei…
Gândul de-a bate-n stejaru-negrit de-amintiri
s-a istovit
între lemn ºi priviri.

Din ferestre,
din peretele vechi cu varul lui nou,
din ograda cu câinele ager cu ochii de lup,
din grãdina cu primul mãr domnesc tãiat în patru,
din cãrãrile pe care le suia dupã smeurã satul,
am simþit cum se rup trãitele clipe
prãvãlindu-se-n vale
cu prunduri de aur ºi aur nisip,
bucurând amintirea picioarelor goale.
ªi-n prunduri de aur ºi aur nisip
am lãsat urmele acestei regãsiri
ce bucurã ºi-ntristeazã veºnic, în alt chip.

Tu,
mã asculþi
ºi te miri,
de ce am lãsat închisã
poarta-ncrustatã de amintiri.

Valeriu Filimon,
Tãrâmuri imaginare –
Poezii, Ed. Paco, Bucureºti, 2001, pag. 8-9.

19.06.1922, Cluj, în vol. Ştefan Meteş, op. cit.,
p. 163.
53  Apud Scrisoarea semnată de Olga General
Prezan, 7 sept. 1916, în vol. Ştefan Meteş, op.
cit., p. 162.
54  Cf. Ştefan Meteş, Din scrierile lui Gheorghe
Sion. Viaţa şi activitatea sa , Tipografia „Cartea
Românească din Cluj”, Sibiu, 1941, p. V-VI.
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Duios, Alexandrina trecea...
Era Primăvară. Sub streaşina albită

a casei, ghioceii îşi scuturau căpuşoarele
de zăpadă. Câinele, Bijou, mic şi pletos,
privea cu jind la ei şi, printr-o gaură din
gard, o zbughi întins spre magazinul de la
colţ. Acolo, patronul îi punea un peşte într-o
cutie, lângă uşă. Dădea un ocol uşii şi,
printre picioarele cumpărătorilor, intra în
magazin, lua repede peştele în bot şi, în
câteva minute, era acasă, sub nuc,
savurându-şi prada.

Abia venisem de la şcoală unde
deunăzi tata mă aruncase peste gard cu
dojana: „Şi să te ţii de treabă, să iasă,
Doamne, om din tine!“ I-am dus mamei
câteva lemne în casă, când sirena de pe

acoperişul şcolii începu să sune răguşit.
Anunţa că va începe raidul aviaţiei
nemţeşti. Nemţii erau pe Coşna, iar
românii pe dealurile de dincolo de calea
ferată. Ulterior, armatele române i-au
împins pe nemţi peste dealurile
subcarpatice şi munţi, în Ardeal. Pe străzi,
grupuri tăcute se îndreptau spre adăpostul
de la şcoală. Mai târziu am ajuns şi noi:
mama, tata şi Alexandrina  pruncuşorul
de câteva luni. Oameni au făcut repede
loc să o aşeze pe cea mică pe un cojoc,
lângă scară. Începuse calvarul. Mulţimea
tăcută aştepta să se termine. Se auzi un
şuierat apropiat şi o bubuitură care
cutremură tot adăpostul. O cărămidă se

desprinse şi căzu. Exact peste capul
copilaşului. Într-o secundă Alexandrina
era o formă fără viaţă. Lumea rămase
mută. Nu ştiu când am ieşit de acolo, nici
când am ajuns acasă, nici cum s-a derulat
totul. Dar ştiu că de atunci ghioceii de sub
streaşina albită n-au mai răsărit niciodată.

Oare i-a luat Alexandrina cu ea la
ceruri?

(Amintiri din copilăria bunicului meu,
Diaconu Vasile,  fost revizor vagoane CFR
Adjud şi Comăneşti)

Prof. Carmen-Nemona NEAGU

Când Primăvara dă în pârg,
Paşii mă purtau agale
Pe o străduţă mai ferită
S-admir magnolia în floare.
Nu mint, eram îndrăgostită
De magnolia-nflorită.

Şi-apoi o luam spre centru-ncet
Ca-ntr-un muzeu  oraşul meu,
Iar printre frumuseţi şi bunuri
Zării Biserica cu tunuri.

O voce îmi şoptii din neant:
Atunci când tunurile vorbesc,
Copile-i trist, muzele tac
În nimic nu mai e viaţă
Şi florile nu-nfloresc.

Dar muzele nu au murit,
Din Maramureş în Banat,
Din Apuseni la Marea Neagră
Şi de la Prut până la Tisa
„Tot românul plânsu-mi-s-a“

Că lada de zestre, mare,
Nu mai e încăpătoare
Să poată în tot s-adune
Strop de culoare, grai şi nume.

Nu da, copile, orişicui
Zestrea sfântă a neamului!
În stânga, crucile de piatră reci şi mute
Ies din iarbă
O, câtă viaţă, cât elan,
Câtă speranţă, cât avânt
Tunurile acestea au frânt.
Şi strigau din piatră rece:
„Pe aici, omul rău nu trece!“

Din stele, maica mea spunea
Cu vocea-i molcomă şi mută:
„Prin firele de iarbă,
Eroii te salută!“
Şi din fotografia veche,
Îmi zâmbea buna:
„Prin firele de iarbă,
Eroii îşi dau mâna!“

Când primăvara dă în pârg...
De n-ar fi gândul, să ne poarte
Prin timp şi spaţiu infinit,
Prin vremile de mult uitate
Ori clipele ce n-au venit.

De n-ar fi gândul, să străbată
Pustiu, şi-abis şi înălţime,
Iar ochii minţii să privească
Ce aievea nu e lângă tine.

De n-ar fi gândul, să te-ndemne
În negură să-ntinzi o mână,
Şi din oceanul de-ntuneric
Să scoţi o rază de lumină.

De n-ar fi gândul cel sălbatic
Între „a fi“ şi „a nu fi“,
De n-ar fi gândul cel sălbatic...
De n-ar fi gândul, noi ce-am fi?

Autoarea poeziilor:
Prof. Carmen-Nemona NEAGU,

Târgu-Ocna

De n-ar fi...

Înţeleptul, întotdeauna, recunoaşte ce-a greşit,
dar nu-şi recunoaşte vina nicicând omul mărginit.
După felul cum se-arată când greşeşte, recunoşti
dintre care este omul - dintre-aleşi sau dintre proşti.

Cine eşti se vede-atuncea când nu-i nimeni să te vadă
Educaţia se vede din ce faci şi spui pe stradă;
şi în disciplina muncii, şi cum noaptea ţi-o trăieşti -
unde nimeni nu te ştie se cunoaşte cine eşti.

Maxime şi proverbe japoneze
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Iureºul de fier ºi moarte al Primului
Rãzboi Mondial a strãbãtut ºi trecãtoarea
munþilor Nemira, lãsând urme adânci,
urme de jale, de devastare, dar ºi urme
de eroism ºi devotament, cãci mica
noastrã armatã a luptat cu multã
însufleþire în aceºti munþi, în anul 1916.

Ca semn de recunoºtinþã ºi neuitare,
biserica închinatã Sfântului Cuvios Eftimie
cel Mare, o autenticã bisericã
maramureºeanã, îºi înalþã turla spre cerul
Cireºoaiei unde ºi-au dat viaþa sute de
ostaºi români cãzuþi la datorie. În al
cincisprezecelea an de la întemeiere, pe
20 ianuarie, curent, am cinstit dupã datinã
pe Cuviosul Eftimie cel Mare, patronul
ºi ocrotitorul nostru. În seara zilei de 19
ianuarie, la chemarea glasului de toacã
ºi clopot, am purces la oficierea Vecerniei
unitã cu Litia de cãtre un sobor de preoþi
din parohiile învecinate. A doua zi, s-a
oficiat sfinþirea apei sau aghiazma micã,
dupã care a urmat Utrenia, Acatistul
Cuviosului, apoi Sfânta ºi Dumnezeiasca
Liturghie. Din soborul de slujitori au fãcut
parte preacucernicii preoþi: Dumitru

Schitul «Cuviosul Eftimie cel Mare»,
în hainã de sãrbãtoare

Ciubotaru, Constantin Genes, Cristian
Mazilu, Ioan Vasile Panþiru, Sorin
Postelnicu, Petru Roncea, Ioan Roncea,
Paul Vamanu, Iustin Isache ºi semnatarul
acestor rânduri.

Dupã terminarea Sfintei Liturghii,
pãrintele Ioan Roncea, preot militar, a
rostit un frumos cuvânt despre viaþa
Sfântului Eftimie cel Mare, despre
nevoinþele sale, minunile sãvârºite de
acest mare iubitor de Hristos ºi de
viaþã monahalã. Preacucernicia sa
ºi-a adus aminte de anii frumoºi ai
copilãriei când venea des pe aceste
locuri: „Pãºteam vacile în poiana
Vrânceanu, de unde se vedea foarte
bine locul unde este astãzi mânãstirea.
ªi se vedea o luminã în locul numit
«Balta Ilioaei». Am coborât sã vãd ce
se întâmplã, dar când am ajuns în acel
loc, lumina nu mai era. Cred cu tãrie
cã locul de atunci era însemnat. ªi în
acel loc a apãrut, în anii de libertate,
aceastã minunatã bijuterie maramu-
reºeanã închinatã eroilor cãzuþi pe
aceste locuri la datorie.“

A urmat apoi slujba parastasului
pentru ostaºii români cãzuþi pe teatrul
de rãzboi al Cireºoaiei în Primul Rãzboi
Mondial ºi pentru vrednicul de pomenire
Arhiepiscop Eftimie, trecut de curând
la Domnul. Zeci de credincioºi au þinut
sã fie prezenþi pentru a cinsti cum se
cuvine pe Sfântul Cuvios Eftimie cel
Mare. Ne-am rugat patronului ºi
ocrotitorului acestui sfânt locaº sã
rânduiascã pace, sãnãtate ºi bucurii
duhovniceºti tuturor celor prezenþi.

Mulþumim autoritãþilor locale,
Domnului Primar ªtefan ªilochi ºi
Domnului Cristian Ciubotaru care ne-au
onorat cu prezenþa lor. În încheiere s-a
mulþumit tuturor pãrinþilor slujitori care
în fiecare an urcã la acest altar din munþi
ºi credincioºilor ostenitori care participã
an de an la acest eveniment duhov-
nicesc al schitului de la Cireºoaia.

Bunul Dumnezeu sã rãsplãteascã
fiecare jertfã adusã spre slava Sa.

Protos. Claudiu Constantin
PANÞIRU
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Postul Paştelui este o sărbătoare deosebită
a fiecărei primăveri a vieţii noastre.

Durează 40 de zile, număr sacru ce ne
duce cu gândul la cele 40 de zile în care a postit
Iisus, la cele 40 de zile cât a ţinut potopul lui Noe,
la cele 40 de zile cât a stat Moise pe Muntele
Sinai...

Este un post al gurii şi al inimii noastre.
Este o pregătire a minţii, o mobilizare lăuntrică
către abţinere de la păcatul trupului. Trebuie să
ne învingem slăbiciunile: lăcomia, bârfa, minciuna,
lipsa iertării. La ce ne foloseşte să ţinem post
doar alimentar, dacă noi judecăm pe aproapele
nostru şi nu-i iertăm greşelile? 

În ultima duminică dinaintea intrării în Postul
Mare al Paştelui (numită Duminica Lăsatului sec
de brânză), familia se întâlneşte şi fiecare iartă
păcatele celorlalţi pentru a intra în post cu inima
liniştită şi cugetul uşor.

Postul implică efort personal în a ne
reevalua priorităţile... Avem nevoie permanent
de acest efort pentru că în faţa lui Dumnezeu nu
putem stagna: ne putem înălţa sau ne putem
prăbuşi. Nu există cale de mijloc. Trebuie să
renunţi la eul tău lumesc şi să-ţi găseşti adevărata
identitate, cea spirituală, cea a inimii tale ce
pulsează pentru Dumnezeu. Renunţând la
poftele trupului, postul ne îndeamnă să ne
redescoperim lumea interioară în care El este
permanent prezent.

Cele 40 de zile reprezintă o scară ce leagă
pământul de Cer. Trebuie să ne ajutăm sufletul
să-şi deschidă aripile... Ne zidim treptele prin
Credinţă, Rugăciune şi Iubire.

Postul Paştelui este o perioadă de refacere,
reechilibrare şi purificare. În primele zile, starea
poate să fie mediocră, putând apărea dureri de
cap, iritabilitate, astenie. Dacă aceste simptome
persistă, putem să apelăm cu încredere la
fitoterapie, consumând ceaiuri detoxifiante.

În timpul postului, organismul reînvaţă să
perceapă corect diferenţa între poftele alimentare
şi foamea propriu-zisă. Organele specifice
asimilării, metabolizării şi eliminării toxinelor îşi refac
potenţialul optim (în principal ficatul, dar şi intestinul
gros şi subţire, vezica biliară, rinichii). După ce
aceste organe sunt curăţate, se elimină şi toxinele
din sânge, acesta devenind mult mai oxigenat şi,
implicit, organele pe care le deserveşte cunosc o
îmbunătăţire. Este important să bem lichide, acestea
ajutând la drenarea toxinelor.

Atitudine ºi alimentaþie
în timpul postului

Postul reprezintă o schimbare a regimului
alimentar. Are loc o trecere de la alimentaţia grea,
bogată în alimente conservate de origine animală,
la o alimentaţie vegetariană, cu o bogată ofertă de
legume din partea naturii ce aduc un important
aport de minerale şi vitamine. Dacă înainte de
post erau suficiente 3-4 mese principale, datorită
grăsimilor şi proteinelor de origine animală (ce 
prelungeau procesul de digestie), acum se poate
ajunge la 4-5 mese pe zi.

În principal, dieta va fi compusă din fructe,
legume, leguminoase, cereale, nuci şi seminţe.
În plus, apare un consum important de fibre
vegetale, ce implică o saţietate precoce, aducând
15-20 g fibre la 100 kcal. Fibrele vegetale sunt
ca nişte „capcane” pentru sărurile biliare şi
colesterol, ca şi pentru elementele toxice care,
dacă  rămân mai mult timp în intestin, pot deveni
cancerigene.

Primăvara este impregnată de energia
începutului. Este timpul pentru noi să ne reînnoim
conduita alimentară. Iată câteva reguli simple:

v  Înaintea mesei este bine să ne rugăm
şi să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru bunătatea
Sa de a ne oferi bucatele. Atitudinea este de
linişte şi de echilibru emoţional. Vom fi centraţi pe
actul alimentar (nu ne vom uita la TV, nu vom
mânca într-o atitudine tensionată).

v Numărul optim de mese să fie de 5 pe
zi (3 mese principale şi 2 gustări – de regulă
fructe, evitând „ronţăielile” între mese).

v Ultima masă a zilei să fie la ora 18
(maxim 19) pentru a-i lăsa organismului timp să
se odihnească în decursul nopţii. Este bine să fie
consumate alimente uşoare, în special la ultima
masă din zi.

v Să  ne ridicăm de la masă fără a fi
complet sătui.

v Trebuie „băută mâncarea şi mestecate
lichidele”, adică fiecare îmbucătură să fie
mestecată de 20-40 de ori.

v Aportul lichidian este foarte important
(optim 2 l/zi). Evităm consumul apei în timpul sau
imediat după masă sau consumul băuturilor
răcoritoare acidulate.

v Nu este bine să fie consumată
mâncarea prea fierbinte sau prea rece.

v Se vor evita alimentele prea sărate,
dulciurile rafinate, produsele de patiserie.

v Eliminarea combinaţiilor alimentare
incompatibile.

În timpul postului vom înlocui: făina albă cu
cea integrală, proteinele animale cu cele din
cereale, oleaginoase, din soia mai ales (şniţele,
laptele de soia, brânza tofu); uleiurile animale cu
cele vegetale (ulei de măsline, soia, porumb,
şofrănel).

Putem profita de oferta primăverii,
introducând în dietă diverse cure:

– cura cu păpădie – plantă cu importante
proprietăţi diuretice, decongestive, drenantă şi
stimulentă a secreţiilor hepatobiliare. Se folosesc
tijele sau frunzele proaspete (se culeg înainte să
înflorească). Trebuie consumate în ziua în care
au fost culese sau cel mult 24 de ore după aceasta,
cu condiţia să fie ţinute la rece, în ambalaj ermetic.
Se consumă 6 tije/zi (câte 2 cu jumătate de oră
înaintea fiecărei mese).

– cura cu urzică – cu acţiune diuretică,
depurativă (elimină acidul uric, ureea, clorurile)
şi stimulent-digestivă. Are conţinut ridicat de
clorofilă, fier şi vitamina C, accelerând  formarea
celulelor sanguine şi fiind utilă în tratamentul
anemiei feriprive.

– cura cu spanac – o legumă cu proprietăţi
remineralizante, fiind bogată în săruri minerale
(K, Ca, P, Fe), vitamine (A; B1, B2, C), precum
şi microelemente (Mg, Mn, Cu, I). Are acţiune de
stimulare a secreţiei gastrice, pancreatice şi
biliare, este un bun tonic al funcţiei cardiace şi un
puternic regenerant.

Datorită conţinutului bogat în oxalaţi, e
contraidicată în litiaza oxalică, gută, reumatism,
artrite.

– cura cu măcriş şi ştevie – au acţiune
diuretică, uşor laxativă, tonică, remineralizantă.
Are aceleaşi contraindicaţii ca la spanac şi, în
plus, în ulcer sau gastrită hiperacidă.

Pentru a acoperi necesarul zilnic de
proteine, trebuie să consumăm în post linte, năut,
mazăre, migdale şi nuci, spanac şi broccoli, orez
integral, quinoa şi cereale integrale neprocesate
– ovăz, secară precum şi mei, hrişcă.

Creştinul se va întări prin har şi nu prin
mâncăruri de la care n-au tras folos cei care le-au
ţinut la prea mare preţ.

Post uşor şi binefăcător!

Presb. Drd. Ing. Nicoleta
VARTOLOMEI
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Nicolae Iorga, unul dintre patriarhii
culturii române ºi cel mai mare istoric
român, a avut printre eminenþii sãi studenþi
ºi pe pãrintele Constantin Cartas (nãsc.
1907, satul Frumuºelu, comuna Glãvãneºti,
Bacãu – dec. 1999, Slãnic Moldova),
preot-paroh al Parohiei ,,Sf. Ilie” din
staþiunea Slãnic-Moldova în perioada 1
aprilie 1956 – 1 ianuarie 1982. Înainte de
a îmbrãca haina preoþeascã, Constantin
Cartas a frecventat cu întrerupere între
anii 1928-1934 (numãrul matricol 322/
1928), cursurile Facultãþii de Filosofie ºi
Litere din Bucureºti – specializarea
filologia clasicã, limba greacã. Parohia
Slãnic-Moldova pãstreazã ,,Caetul de
cursuri” din anul ºcolar 1928-1929, cu
semnãtura reputatului istoric Nicolae Iorga
(de la 1 noiembrie 1928 – profesor ºi decan
al Facultãþii de Litere ºi Filosofie, dupã care,
începând cu 1 martie 1929, este ales rector
al Universitãþii Bucureºti), precum ºi
,,Cartea de student” din anii 1933-1934,
cu semnãtura unei alte mari personalitãþi
ale culturii româneºti, profesorul, filosoful,
dramaturgul, omul politic ºi academicianul
Constantin Rãdulescu-Motru, la Decan.
Dupã absolvirea Seminarului teologic,
pãrintele Constantin Cartas a fost o
perioadã impiegat (1927-1935), apoi preot
la Parohia Opriºiþa – Vaslui (1935-1939),
la Parohia Poeneºti – Vaslui (1939-1942),

Pãrintele Constantin Cartas, eminentul student al
marelui istoric Nicolae Iorga ºi una dintre marile
personalitãþi spirituale care a slujit la Slãnic-Moldova

la Parohia Zorleni – Tutova (1942-1950),
la ªcoala de cântãreþi Roman (1950-1952),
la Parohia Asãu – Moineºti (1952- 1956),
pentru ca, începând din anul 1956, sã fie
transferat la Slãnic Moldova, de unde se
va ºi pensiona (1982). În perioada în care
a slujit la biserica din staþiunea de la poalele
Nemirei, preotul Constantin Cartas s-a
ocupat printre altele de renovarea picturii
bisericii, precum ºi de introducerea pentru
prima datã a agentului termic, furnizat în
acea perioadã de centrala hotelului ,,Perla”
din staþiune. În dosarul de corespondenþã
al Parohiei Slãnic pe anul 1979, la numãrul
86 din 14 iulie 1979, pãrintele Cãtãlin Ilie
(preot la Slãnic-Moldova), a gãsit în
cãutãrile sale documentare o scrisoare
adresatã Episcopiei Romanului ºi Huºilor,
în care Pãrintele Constantin Cartas trimite
spre publicare douã poezii religioase, poezii
care sunã astfel: ,,De câte ori, în suflet,
mã rãpun / Sãgeþi, de omeneascã
duºmãnie, / Iisuse, vin sã mã destãinui Þie,
/ ªi ruga mea, cu lacrimi mi-o-ncunun... /
Zdrobit, atunci, alerg ca un nebun / În
noaptea-ntunecoasã ºi târzie / La Chipul
Tãu, bãtut în cuie, / Tot sângele, din rãni,
sã Þi-l adun! / Privind cât de hainã fuse
ura / Ce Þi-a crucificat, pe lemn, fãptura, /
Când oamenii, cu ura lor, mã pasc, / ªi vor
sã-nalþe o nouã rãstignire, / Împãrtãºit din
marea Ta iubire, / Îngenunchiat, sub crucea
Ta, renasc!... (,,Renaºtere”). ,,Pe masã,
stau trei roºii flori de mac, / Ca niºte rãni
adânci, însângerate, / Pe care omeneascã
rãutate / Le-a rãºluit, în inimi, cu un teasc!/
Din flori, petale – sânge se desfac... / Mã
uit cum câte una scuturate / S-aºtern pe
jos, discret, îndurerate / ªi cum în lac de
sânge se prefac... / Privind aceste-
nsângerãri de maci, / Iisuse, eu Te vãd pe
stâlp, cum zaci / ªi-Þi picurã, din coastã,
maci de sânge! / Cãci pãmântenii, sus, Te-au
rãstignit, / În rãni, buchet de maci, Þi-au
rãsãdit / ªi trupul Tãu, cu lacrimi roºii,
plânge!... (,,Flori de mac”).

Dupã trecerea la cele veºnice a
pãrintelui Cartas, profesorul ºi poetul
George Befu îi dedicã frumoase ºi
impresionante versuri: ,,Un dangãt trist de
clopot, pãrinte, ne-a vestit / Cã la Cei

Drepþi... azi Cerul cel veºnic v-a chemat!
/ Din geana zãrii triste o lacrimã-a þâºnit /
ªi... prin vãzduh trec pãsãri cu zbor
înlãcrimat. // O, cât de mult, pãrinte,
Slãnicul v-a iubit! / Pãstor de inimi... drag
ne-aþi fost, de când v-am cunoscut. // Aþi
fost aproape-un sfânt ºi... pentru mulþi...
un mit! / Luminã ºi-mpãcare... în suflet
ne-aþi cernut. // Pe chip vi se citea ºi har,
ºi bunãtate. // Aureola sfântã pe frunte o
purtaþi. // Un patriarh eraþi..., cu îmboldiri
curate! / ªi-acum... în veºnicie... tot demn
ºi blând plecaþi!” Pãrintele Cãtãlin Ilie
spune despre preotul-paroh Constantin
Cartas cã a fost un preot ordonat într-ale
scrisului, un bun cunoscãtor al limbii
franceze, care avea acces la informaþii
pe care puþini preoþi ºi le permiteau într-o
perioadã în care cãrþile de predicã erau o
raritate ºi cã, a lãsat moºtenire parohiei,
pe lângã poeziile prezentate mai sus, ºi
opt caiete voluminoase cu predici la
duminici ºi sãrbãtori. Abordarea pur
spiritualã, printr-o prezentare curajoasã
a învãþãturilor biblice ºi atenþionarea cu
privire la ,,semnele vremurilor ce urmeazã
sã vinã” în anii dictaturii ºi cenzurii
comuniste, au dat un sens aparte misiunii
sale, constituind mãrturii importante,
istorice, a luptei dusã împotriva ,,ciumei
roºii” ºi a rãului din noi. Iatã un scurt
fragment dintr-o astfel de predicã, ce
reliefeazã însemnãtatea Profetului Ilie
(n.a. – patronul spiritual al bisericii
ortodoxe ºi al staþiunii) în cel mai
desãvârºit cult, care este Sfânta Liturghie:
,,Mai întâi, este vorba de râvna
proorocului pentru credinþa într-un singur
Dumnezeu, pentru a demonstra existenþa
lui ºi necesitatea de a ne închina Lui, deci
valoarea dogmaticã ºi cea practicã, culticã
a religiei, ca factori constitutivi ºi
permanenþi ai oricãrei religii. În al doilea
rând, lupta lui înverºunatã de a înlãtura
idolatria îngemãnatã cu desfrâul ºi
imoralitatea înseamnã curãþenia unui cult.
Credinþele deºarte, practicile greºite cum
ar fi superstiþiile, descântecele, vrãjitoriile
etc. nu au ce cãuta în
închinarea pe care o datorãm
lui Dumnezeu. În al treilea rând,
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proorocul, prin viaþa lui austerã,
ne îndreaptã cãtre valorile

spirituale, între care rugãciunea stã pe
primul loc. El demonstreazã valoarea
eficientã a rugãciunii adevãrate care a
închis ºi deschis cerul, care a pogorât foc
din cer, care aduce – în esenþã, purificarea
atmosferei spirituale a lumii. Ozonul
purificã aerul, rugãciunea purificã sufletul.
Deci, existenþa lui Dumnezeu, necesitatea
de a ne închina ºi de a considera
rugãciunea forma cea mai desãvârºitã de
a ne închina, sunt concluzii – învãþãturi,
pe care le tragem din viaþa Sfântului
Prooroc. Ele sunt valabile ºi azi ca valori
ale credinþei creºtine. ªi în lumea
contemporanã care oscileazã între
credinþã ºi necredinþã pânã la a-L nega
pe Dumnezeu, este nevoie de a
demonstra existenþa lui Dumnezeu. ªi azi
mai sunt idoli în lume, popoare care
preþuiesc, mai presus de orice, valorile
materiale ºi satisfacþiile trupului, pentru
obþinerea cãrora se sacrificã omul. Toate
rãzboaiele ca ºi neînþelegerea ce existã
azi în lume îºi au la bazã mobilul material.
Puzderia de secte care invadeazã lumea
ºi care îºi iau paravan pe Hristos, sunt
forme idolatre ce compromit adevãrata
închinare a lui Dumnezeu. Sufletul
omenirii stãpânit de dorinþa de câºtig, de
dorinþa de a satisface la maximum
instinctele ºi poftele trupului, se pare cã
nu mai cunoaºte binefacerile spiritualizãrii
prin rugãciune. Noi înºine în manifestãrile
noastre de creºtini se pare cã nu ne gãsim
totdeauna în poziþia cea mai fericitã pe
care o recomandã Domnul Hristos când
zice: «Duh este Dumnezeu ºi cei ce se
închinã Lui trebuie sã se închine în duh
ºi-n adevãr». Cu toatã actualitatea acestor
lucruri în viaþa noastrã, pentru care îl
cinstim ºi-l sãrbãtorim, Proorocul rãmâne,
aparþine, prin structura lui, vremii sale,
adicã Vechiului Testament. Este firesc,
logic ºi necesar sã arãtãm aceasta, cãci
în toatã râvna lui pentru Dumnezeu, nu
s-a putut urca la înãlþimea creºtinismului,
a Noului Testament”. (Sursa: Cf. revista
,,Izvorul Numãrul Unu”, anul III, 20 iulie
2008, p. 18; Cf. Pr. C-tin Cartas –
,,Predicã la Sfântul Prooroc Ilie
Tesviteanul”, revista „Izvorul Numãrul
Unu”, Slãnic Moldova, anul VII, 20 iulie
2012, p. 1; pp. 16-18)

L-am auzit pe Pãrintele Cleopa
de la Sihãstrie cuvântând de pe prispa
chiliei sale ºi spunând: „V-aþi întrebat
vreodatã cât timp acordãm vieþii
acesteia trecãtoare ºi cât timp acordãm
sufletului celui veºnic...” ºi fãcea
Pãrintele un calcul în 24 de ore: cât
lucrãm, cât dormim, cât stãm la masã
etc., dar pentru rugãciune, hrana
sufletului, cât timp acordãm...? Este
esenþial, cred, sã ne întrebãm fiecare:
cât sunt de legat de acest pãmânt, de
cele lumeºti? Îmi doresc cu adevãrat o
viaþã de sfinþenie, purtând pe Hristos în
inima mea?

Poate cã mulþi vom rãspunde la
aceste întrebãri, satisfãcãtor: „Postesc
de douã ori pe sãptãmânã, dau
zeciuialã din câte câºtig...” Dar poate
cã în sufletul nostru dorim sã simþim
mai prezentã aceastã Viaþã, pe care
totuºi nu o cunoaºtem îndeajuns,
pentru a o schimba cu viaþa aceasta
atât de concretã, atât de realã, în care
suntem atât de adânciþi. Altfel spus,
suntem în faþa unei dileme: sã renunþãm
la plãcerile unei vieþi reale, lumeºti, pe
care ºtim cã o avem la îndemânã,
pentru Ceva din viitor sau Cineva despre
care nu ºtim totul?

Iatã cum ne risipeºte Hristos
aceastã dilemã, într-un cuvânt
transmis de Sf. Evanghelist Ioan în Sf.
Scripturã: „Cel ce ascultã cuvintele
Mele ºi crede în Cel ce M-a trimis, ARE
VIAÞÃ VEªNICÃ ºi la Judecatã nu va
veni, ci S-A MUTAT DIN MOARTE LA
VIAÞÃ. Adevãrat, adevãrat zic vouã, cã
vine ceasul ªI ACUM ESTE, când
morþii (cei sufleteºti) vor auzi glasul
Fiului lui Dumnezeu ºi cei ce vor auzi
vor învia” (Ioan 5, 24-25). Iatã ce clar
ni se spune cã cel ce ascultã ºi crede
în Dumnezeu nu VA AVEA (în viitor), ci
ARE (în prezent) viaþã veºnicã, pentru
cã începe încã din aceastã viaþã sã
trãiascã cu Hristos, Viaþa vieþii noastre.
Aºadar, viaþa aceasta fãrã Hristos este
numitã pe drept cuvânt „moarte”,
pentru cã fiecare bucurie lumeascã
este însoþitã de o micã moarte, este
trecãtoare, pe când bucuria
sufleteascã nu are sfârºit, deci poate
fi numitã „viaþã”. Dacã amãgirea
sufletului cu o bucurie efemerã va fi
supusã Judecãþii, cel ce ascultã ºi

Cel ce ascultã ºi crede...
crede cuvântul lui Dumnezeu „la
Judecatã nu va veni”, ci s-a mutat din
moarte (viaþa cea pãcãtoasã) la viaþã
(cu Hristos). Deci, judecata nu va fi
uºoarã sau simplã pentru omul care
face aceastã alegere capitalã, ci „la
Judecatã nu va veni”, adicã dispoziþia
bunã a sufletului se va înveºnici fãrã
alte „formalitãþi”.

Aceasta înseamnã cã expresia
„viaþã veºnicã” nu se referã la un timp
anume, ci la CALITATEA VIEÞII
respective. Viaþa veºnicã este relaþia
personalã, plinã de iubire cu Persoana
Hristos, cãci cine omoarã în sine viaþa
pãcãtoasã, plinã de egoism, renaºte
pentru o viaþã nouã, în care pregustã
bucuria de negrãit a Raiului. Spunem,
„pregustã”, pentru cã: „în parte
cunoaºtem ºi în parte proorocim. Dar,
când va veni ceea ce este desãvârºit,
atunci ceea ce este în parte se va
desfiinþa” (I Cor 13, 9). Alegerea aºadar
este a noastrã, de a renunþa la ceva
(viaþa cea pãcãtoasã) pentru Cineva
(Hristos), nu necunoscut, ci posibil de
cunoscut prin ascultare ºi credinþã. „Cu
cât se desãvârºeºte omul în
Dumnezeu, spune Sf. Isaac Sirul, cu
atât umblã mai mult pe urmele Lui. În
veacul cel de acum Dumnezeu Îºi aratã
faþa Lui, dar nu cum este, cãci, oricât
se înalþã drepþii în vederea Lui, privesc
chipul Lui ca în oglindã. Dar acolo (în
veacul viitor), vãd arãtarea adevãrului”.
(Fi localia nr. 10, pag. 329, Ed.
Humanitas).

ªi dacã am început aceste
rânduri cu un cuvânt al marelui Cleopa,
aº vrea sã închei cu un îndemn al
aceluiaºi Pãrinte:

– Unde vreþi sã fiþi în veºnicie: cu
Hristos, în Rai sau fãrã Hristos, în iad.

– Cu Hristos, Pãrinte, cu Hristos,
rãspundeau credincioºii.

– Dar la Sf. Liturghie mergeþi?
– Mergem, pãrinte, dar mai avem

treabã: vite, câmpul...
– Nu vã amãgiþi, spunea

Pãrintele. Nu veþi fi cu Hristos în veci,
de nu veþi fi cu El la fiecare Sf. Liturghie,
cãci aici avem posibilitatea sã ne
apropiem de El ºi sã-I dovedim cã vrem
sã petrecem cu El o veºnicie.

Preot Valentin ILIERomulus Dan BUSNEA
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Preot Petru Roncea,
Tainele din pridvorul Împãrãþiei,

tipãritã cu binecuvântarea
Înaltpreasfinþitului Dr. Ioachim,

Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,
Editura „Filocalia”, Roman, 2015, 120 pagini.

Preot Cãtãlin ILIE

Pãrintele Petru Roncea a tipãrit la
începutul primãverii, anul acesta, noua sa
carte intitulatã „Tainele din pridvorul
împãrãþiei”. Gânditã ºi publicatã pe
bucãþi în anul 2014, anul omagial al
Spovedaniei ºi Împãrtãºaniei, cartea ne
sugereazã imaginea unei bisericuþe
tradiþionale, ca simbol al împãrãþiei cerurilor,
iar în pridvorul acesteia, douã Taine fãrã
de care nu putem intra în bisericã,
respectiv în împãrãþia cerurilor –
Spovedania ºi Împãrtãºania. Cele
douãzeci ºi douã de meditaþii sunt
adevãrate poeme în prozã: „La ceas târziu
ºi din loc pustiu, între ultimele zvâcniri ale
acestui apus de an comemorativ, câteva
raze au mângâiat fruntea amurgului,
adunându-se buchet în aceastã carte
plãmãditã pentru zorii unei primãveri
iminente. Ea devine astfel cuvânt de bun-
venit Înaltpreasfinþitului Ioachim ca
arhipãstor al nostru pe jilþul romaºcan ºi
semn de preþuire a Logosului devenit faptã
în persoana alesului nostru Întâistãtãtor”.

Împãrþitã în douã, cartea vorbeºte în
prima parte despre Taina Spovedaniei, nu
înainte de a arãta starea primordialã a
omului: „Mai înainte de a pãcãtui, în
rãcoarea fiecãrei seri, Adam se întâlnea
cu Dumnezeu ºi se împãrtãºea de
prezenþa Sfintei Treimi. E ceea ce oferã
starea prunciei de dupã Botez, când, fãrã
nevoia pocãinþei, a mãrturisirii pãcatelor,
copiii pot ºi trebuie sã se împãrtãºeascã
cu Hristos la fiecare Sf. Liturghie, chiar ºi
zilnic” dupã cum spune autorul. Întruparea
Fiului lui Dumnezeu, în vederea unirii celor
„create cu firea Lui dumnezeiascã”, era
prevãzutã înainte de apariþia pãcatului,
care schimbã întruparea Fiului din „naºtere
întru mare slavã” în „naºtere într-o peºterã,
de nimeni primit, de toþi alungat”. Pãcatul
protopãrinþilor este cel care aduce ºi
necesitatea de a trece prin Taina Pocãinþei
înainte de a Cina cu Domnul, o activitate
care în rai, aºa cum am vãzut, era fireascã
ºi „în rãcoarea fiecãrei seri”. Tot în aceastã
parte ne este prezentat „îngerul pocãinþei”
din Pãstorul lui Herma – un text din vremea
Bisericii primare – îngerul care a fost
„încredinþat lui Herma pentru toatã viaþa
ca sã-l ajute pe calea pocãinþei”, poruncile
îngerului, dar ºi pildele lui. Una dintre
aceste pilde „ne pune înainte – spune
autorul – un ulm ºi o viþã de vie ce se urcã
pe acest ulm spre mai multã rodire,
imagine a bogatului ºi a sãracului care
unul pe altul se mântuiesc”. O altã pildã

este cea a copacilor verzi ºi a celor uscaþi:
„Dupã cum iarna nu ºtii care copac este
verde ºi care este uscat, aidoma ºi pe
acest pãmânt care reprezintã un timp de
iarnã, nu poþi ºtii cine-i credincios ºi cine
nu. În lumea viitoare, însã, care este un
timp de varã pentru cei drepþi, se va vedea
cine este verde ºi cu roade ºi cine este
uscat”.

Între prima parte, dedicatã Tainei
Pocãinþei, ºi cea de-a doua parte, dedicatã
Sfintei Împãrtãºanii, apare ca un spectru
ce trece rapid prin faþa ochilor în lumina
curcubeului „Icoana creºtinului celui dintâi”
– o meditaþie revelatoare a  „creºtinului
autentic, supus vremii, dar trãind deasupra
ei, fiind în lume, dar neamestecându-se
cu ea”. Partea a doua a cãrþii nu este mai
puþin interesantã ca prima parte. Meditaþiile
intitulate: „Sfânta Împãrtãºanie ne face
pãrtaºi dumnezeieºtii firi”, „Cina Domnului
stã în centrul mântuirii noastre sufleteºti”,
„Sfânta Împãrtãºanie rãspândeºte în noi
Duhul ºi viaþa lui Hristos”, „Primind Sfânta
Împãrtãºanie devenim purtãtori de Hristos”,
„Prin Sfânta Împãrtãºanie participãm
deplin la Jertfa Domnului” ne prezintã
explicit cea de-a doua Tainã din „pridvorul
împãrãþiei” cu citate, bine alese, din
Nicolae Cabasila sau Sfântul Simeon Noul
Teolog. Pentru a ne face sã înþelegem cum

devenim pãrtaºi dumnezeieºtii firi, de
exemplu, pãrintele Petru Roncea nu
apeleazã la definiþii dogmatice greu de
înþeles. Maica Domnului, a cãrei unicã
predicã este „Faceþi orice vã va spune
(Hristos)” (Ioan 2, 5), este luatã ca model
uºor de urmat, fiind atât de iubitã de cãtre
creºtinii ortodocºi: „Ce înseamnã deci a
te face pãrtaº dumnezeieºtii firi dacã nu
a te învrednici sã amesteci firea ta
omeneascã cu a Lui, dumnezeiascã, a fi
pregãtit pentru acest act, aºa cum s-a
pregãtit Maica Domnului, ºi a accepta ca
firea Lui sã se întrepãtrundã cu firea ta,
cu trupul tãu” . Ca o concluzie despre
Sfânta Împãrtãºanie, o concluzie-îndemn
spre împãrtãºirea cu Sfântul Trup ºi Sfântul
Sânge, avem cuvintele autorului: „Când se
pogoarã în noi Sfânta Împãrtãºanie ºi o
primim cu bucuria cu care Maica Domnului
a consimþit întruparea lui Dumnezeu în
pântecele ei, atunci cu adevãrat murim ºi
înviem cu El, vedem lumina învierii
Domnului ºi Duhul Lui sãlãºluieºte în noi,
iar aceastã prezenþã ne conºtientizeazã
de aflarea unui mare dar: credinþa cea
adevãratã ce izvorãºte din însãºi prezenþa
Cuvântului întrupat înlãuntrul fiinþei
noastre.”
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Intrarea în bucuria ospãþului
comuniunii euharistice cu Hristos ºi
întreolaltã, ce poate fi mai sublim moment
al vieþii duhovniceºti la care aspirã orice
om care are ca þintã îndumnezeirea sa.
Când Sfântul Apostol Petru vorbeºte în a
sa a doua epistolã (1, 4) despre pãrtãºia
la dumnezeiasca fire, nu face altceva
decât cã aratã – loc unic în tot Noul
Testament – cã idealul creºtin este
împãrtãºirea din Fiinþa divinã.

Pãrtaº la dumnezeiasca fire nu s-a
putut face nimeni pânã la plinirea vremii.
Întruparea Mântuitorului a împlinit dorinþa
omului de a se uni cu Dumnezeu prin
îndumnezeirea firii umane pe care Hristos
a luat-o din sângiuirile Sfintei Fecioare
Maria ºi arãtând lumii aceastã fire
omeneascã unitã neamestecat cu
dumnezeiasca Lui fire, aºa precum fierul
înroºit este unit cu focul care l-a încins.

Pânã la întruparea Mântuitorului,
Cuvântul lui Dumnezeu era în lume ºi
Duhul Sfânt lucra, deºi sporadic, în toatã
istoria Vechiului Testament. Sfinþii
Legãmântului vechi au fost aceia în care
s-a întrupat Cuvântul lui Dumnezeu, cãci
ei l-au ascultat ºi crezut. Ce laudã
profundã este adusã lui Dumnezeu de
Ana, mama proorocului Samuel: „Nimeni
nu este sfânt ca Domnul, cãci nu e altul
afarã de Tine; ºi nimeni nu e puternic ca
Dumnezeul nostru“ (I Rg 2, 2). Sau
dumnezeieºtile laude ale psalmilor, ce
mãrturii puternice sunt în a crede cã
Dumnezeu era în inima proorocului! Cu
toate acestea, raiul rãmãsese tot închis
pentru ei, adicã nu puteau avea viaþã
veºnicã în sensul comuniunii necurmate
cu Dumnezeu dupã moarte. Întruparea
Fiului lui Dumnezeu a adus tocmai acest
lucru mult aºteptat de umanitate:
posibilitatea moºtenirii Împãrãþiei cerurilor
dupã moarte, ceea ce era imposibil
înainte de acest eveniment unic în istorie
care a fost Naºterea Domnului.

Dar oare pentru omul nou-testamental
a rãmas acelaºi lucru de fãcut ca ºi în
Vechiul Testament, anume doar a crede
Cuvântul lui Dumnezeu ºi a-L slãvi în
cântãri ºi rugãciuni? Trebuie fãcute ºi
acestea, dar Mântuitorul a adus un cuvânt
nou, o Lege nouã, de aceea noi zicem:
Noul Testament. Adicã a fãcut o înþelegere
nouã cu omul pentru ca acesta sã fie
pãrtaº dumnezeieºtii firi ºi moºtenitor al

Sfânta Împãrtãºanie ne face pãrtaºi
dumnezeieºtii firi*

Preot Petru RONCEA

vieþii veºnice. Sfânta Împãrtãºanie ne face
pãrtaºi dumnezeiºtii firi, adicã Trupul ºi
Sângele Domnului despre care
Mântuitorul a spus foarte clar înainte de
Patimile Sale: „Cel ce mãnâncã trupul
Meu ºi bea sângele Meu are viaþã
veºnicã.“ Marele nostru liturgist preot prof.
dr. Petre Vintilescu, vorbind despre
aceastã intimitate a credincioºilor cu Iisus
Hristos când devin una cu El prin primirea
Sfintei Împãrtãºanii, spunea: „Primind
dumnezeieºtile daruri, nu mai suntem
singuri, ci cu Hristos, cãci, precum El
Însuºi a încredinþat pe cei care se
împãrtãºesc cu Trupul ºi Sângele Sãu,
ei rãmân în El ºi El în ei (Ioan 6, 56). O
compenetraþie sau întrepãtrundere, o
consangvinitate tainicã deci asupra cãreia
Sfântul Chiril al Ierusalimului atrãgea
astfel atenþia neofiþilor: «Sub forma pâinii
þi se dã Trupul, iar sub cea a vinului þi se
dã Sângele, ca prin împãrtãºirea cu
Trupul ºi Sângele Lui sã ajungi unit cu El
într-un singur trup ºi sânge. Ajungem
astfel ºi hristofori (purtãtori de Hristos),
pentru cã Trupul ºi Sângele Lui se
împãrþesc în membrele noastre, aºa cã,
dupã cuvintele Sfântului Apostol Petru,
ne facem astfel pãrtaºi dumnezeieºtii firi»
(II Ptr  1, 4). (Liturghierul explicat ,
EIBMBOR, Bucureºti, 1998, p. 337)

Ce înseamnã deci a te face pãrtaº
dumnezeiºtii firi dacã nu a te învrednici
sã amesteci firea ta omeneascã cu a Lui,
dumnezeiascã, a fi pregãtit pentru acest
act, aºa cum s-a pregãtit Maica
Domnului, ºi a accepta ca firea Lui sã se
întrepãtrundã cu firea ta, cu trupul tãu.
Desigur cã Mântuitorul putea lãsa modul
de viaþã duhovniceascã al sfinþilor
vechitestamentali sã se continue acelaºi
ºi suficient pentru mântuirea sufletului ºi
în perioada noutestamentarã. Dar nu, El
a voit ca în taina Bisericii sã aºeze
prezenþa Sa neîncetatã în lume prin
elementele euharistice care ne fac una
cu Hristos ºi unii cu alþii, devenind prin
Sfânta Împãrtãºanie mãdulare ale
aceluiaº trup. Nicolae Cabasila spunea
cã Sfânta Împãrtãºanie te face din slugã
fiu al lui Dumnezeu ºi moºtenitor al
Împãrãþiei Lui, ceea ce sluga nu are parte:
„E drept cã a ne închina dupã cuviinþã lui
Dumnezeu însemneazã în acelaºi timp
a trãi dupã mintea sãnãtoasã ºi a sãvârºi
binele. Aºa ceva fac ºi slugile: «Când veþi

fi împlinit toate acestea sã ziceþi: suntem
slugi netrebnice, pentru cã am fãcut ceea
ce eram datori sã facem» (Lc 17, 10). În
schimb, taina de care vorbim (a Împãrtã-
ºaniei n.n.) este a fiilor lui Dumnezeu ºi
noi ceata lor suntem chemaþi sã o formãm,
nu a slugilor (Gal 4, 6-7). De aceea ne
împãrtãºim din Trupul ºi Sângele Lui,
cãci scris este cã «pruncii s-au fãcut
pãrtaºi trupului ºi sângelui» (Evr 2, 14).
Doar tocmai pentru a ne putea fi tatã ºi
pentru a ne putea spune: «Iatã eu ºi
pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu» (Is
8, 18), tocmai pentru aceea a luat
Domnul asuprã-ªi trupul ºi sângele
nostru. Dar tot aºa ºi noi, ca sã ne facem
copii ai Lui, cade-se sã ne împãrtãºim
din fiinþa Lui, iar prin aceastã tainã nu
numai cã ne facem mãdulare ale Lui, ci
ajungem chiar fii ai Sãi, slujindu-L cu
ascultare ºi de bunã voie ca niºte copii
buni, întocmai cum ºi mãdularele ascultã
de cap.“ (Tâlcuirea Dumnezeiºtii Liturghii
ºi despre viaþa în Hristos , Editura
Arhiepiscopiei Bucureºtilor, 1989, p. 205)

Cititorule, poate I-ai slujit lui
Dumnezeu ca slugã pânã acum. Foarte
mulþi Îi slujesc aºa astãzi în lume. Mai
ales cei care ignorã Cuvântul Domnului
cu privire la Sfânta Împãrtãºanie crezând
cã-i suficient sã creadã în Dumnezeu ºi
sã-I slujeascã neîncetat, o, ce slugi
credincioase sunt aceia, dar ce folos
dacã sunt numai slugi ºi nu ajung fii ai lui
Dumnezeu prin har ºi moºtenitori ai
fãgãduinþelor! Dacã vrei sã ai o aºa
legãturã strânsã cu Mântuitorul încât nici
moartea sã nu te mai despartã de El,
atunci fii pãrtaº dumnezeieºtii Lui firi ºi
vei deveni, prin har, fiu al lui Dumnezeu.
Nicolae Cabasila spune cã: „Dacã
pãrtãºia de trup ºi sânge îi aratã pe copii,
atunci e lãmurit lucru cã prin Împãrtãºanie
se face între noi ºi Mântuitorul o legãturã
mai strânsã decât cea de zãmislire dintre
noi ºi pãrinþi… Într-un cuvânt, ca nici o
altã Tainã a Bisericii, Împãrtãºania duce
pe creºtin la desãvârºire mai mult decât
oricare altã tainã.“ (Ibidem, pp. 207, 208)

O, ce har nemãsurat sã devii, prin
Împãrtãºanie, pãrtaº dumnezeiºtii firi ºi
moºtenitor al Împãrãþiei cereºti!

* text din cartea „Tainele din pridvorul Împărăţiei“
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Cu două zile înainte de trimiterea la tipar a
prezentei ediţii, Părintele Petru Roncea s-a grăbit
să-mi aducă încă o carte pentru a-i face o recenzie,
ca şi cum s-ar fi temut că în ultima sa carte „Tainele
din pridvorul împărăţiei”, care a devenit astfel
penultima, nu ar fi făcut o precizare importantă: trăim
în Împărăţia Cerurilor prin Pocăinţă şi Împărtăşire
încă de aici, de pe pământ, dar pentru a intra în
această Împărăţie în mod desăvârşit trebuie să
deschidem şi uşa grea a morţii. Această precizare a
îmbrăcat forma unei noi cărţi intitulată „Meditaţii la
taina morţii”, care apare cu înalta binecuvântare a
ÎPS Dr. Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi
Bacăului, şi cu prefaţa întocmită de reputatul profesor
sibian Constantin Necula. Am spus „uşa grea a
morţii” având în vedere cele două tendinţe ale
oamenilor de azi pe care le putem observa cu
multă uşurinţă. Pe de o parte, după cum scrie
părintele Necula în prefaţă: „suntem într-o vreme a
morţii ca braking-news. […] Este atât de prezentă
moartea, încât filmele, desenele animate ori cărţile şi
ştirile ce le auzim omoară pe zi de sute de ori
populaţia lumii de la facerea ei. Se iubeşte mai greu
decât se moare, se urăşte mai greu decât se ucide.
Toată nebunia lumii este înscrisă în cercul morţii pe
care am început să o luăm ca atare”. Pe de altă
parte, ne explică părintele Roncea, „oamenii
necredincioşi ai zilelor noastre ezită să audă ceva
despre moarte sau să vadă vreun însemn al ei.
Aşa au dispărut din oraşe şi ici pe acolo şi din sate
procesiunile funebre, cimitirele se înconjoară cu
ziduri înalte şi cu mulţi arbori ca să nu se vadă
crucile dinăuntru, nu cumva oamenii să se
gândească o clipă la moarte […] oamenii trebuie să
trăiască liniştiţi, să uite de moarte”. Pe scurt, oamenii
trec foarte uşor peste moartea celor din jur, dar
acceptă foarte greu ideea că vor muri ei înşişi într-o
zi. Ne ascundem cimitirele şi în loc să-L prezentăm
pe Hristos în slava Învierii, ceea ce ne-ar vindeca
toate temerile de moarte, „un linţoliu străveziu peste
chipul lui Iisus Hristos ni-l propune mort şi pe El.
Umanizat la maximum, lipsit de slava şi misiunea
Tatălui, rupt de lucrarea Duhului Sfânt” spune
părintele Necula.

Cartea conţine douăzeci şi şase de meditaţii,
prima arătând, aşa cum era şi normal, care este
originea morţii: „Nu i-a spus oare Dumnezeu lui Adam
că «în ziua în care vei mânca din el – din pomul oprit
– cu moarte vei muri?» N-a murit Adam când a călcat
porunca lui Dumnezeu. A mai trăit mulţi ani după
aceea până la sfârşitul vieţii sale. Dar moartea,
despărţirea de Dumnezeu s-a produs în clipa
săvârşirii păcatului”. În meditaţia „Spaima de moarte”
se identifică originea acestei spaime de moarte:
„desigur, omul a fost creat să trăiască veşnic. Pentru
că moartea a apărut după constituirea omului, ea
este oarecum străină de natura acestuia. Fiind ceva
străin, în firea omului s-a aşezat de atunci o spaimă
de acest intrus în constituţia nemuritoare a acestuia”.

Preot Petru Roncea,
„Meditaţii la taina morţii”,

tipărită cu binecuvântarea
Înaltpreasfinţitului Dr. Ioachim,

Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului,
Editura „Oastea Domnului”, Sibiu, 2015, 136 pagini.

O mare atenţie acordă părintele Roncea
complexei stări sufleteşti a oamenilor credincioşi,
care au gustat „de pe acest pământ viaţa în Hristos”,
în faţa morţii, caracterizată prin „dorul de a vedea
faţa lui Hristos, pe de o parte, şi teama de a nu fi
vrednici a o vedea, pe de altă parte”. Este o
„pendulare între a dori să murim şi a ne fi teamă de
sosirea acestei clipe”.

Adevărate perle teologice sunt şi meditaţiile
care vorbesc despre un subiect mai puţin descoperit
credincioşilor în biserici, şi anume despre „libertatea
păstrată şi după moarte” sau „un dar al lui
Dumnezeu: libertatea veşnică a omului”: „în virtutea
acestei libertăţi, omul alege, desigur încă din această
viaţă, dar continuă în acelaşi sens şi dincolo de
moarte să creadă sau să nu creadă în Dumnezeu,
să-I ceară sau să nu-I ceară ajutorul”.

O meditaţie deosebită este şi cea care învaţă
că „Dumnezeu oferă cele bune şi celor din iad”. Mulţi
oameni cred că Dumnezeu urăşte pe cei din iad şi
mai ales pe diavol pentru răzvrătirea sa. Adevărul,
arătat în această meditaţie este că Dumnezeu iubeşte
pe cei din iad, iar în privinţa diavolului, autorul foloseşte
cuvintele Sfântului Ioan Damaschin: „Dumnezeu oferă
şi diavolului, pururi, cele bune”, dar diferenţa dintre
cei din rai şi cei din iad sau diavol o lămureşte folosind
tot cuvintele Sfântului Ioan: „fiecare participă la cele
bune, după cum s-a făcut pe sine capabil de ele”.
Spre sfârşitul cărţii, părintele Roncea arată valoarea
rugăciunii pentru cei adormiţi, uneori dând răspunsuri

la întrebări pe care credincioşii le pun doar în cugetul
lor: „atâţia oameni ajung să fie uitaţi după o vreme,
nemaifiind cine să-i mai pomenească din familiile lor,
stingându-li-se neamul pur şi simplu. Dar dacă la
moartea acelora, cei rămaşi L-au rugat pe Dumnezeu
ca veşnică să le fie pomenirea, această amintire
veşnică se întăreşte la fiecare Sfântă Liturghie când
preotul, la încheierea pomenirii numelor celor adormiţi
la Proscomidie, adaugă o părticică de prescură
«pentru toţi cei care au adormit întru nădejdea învierii
şi a vieţii veşnice, părinţi şi fraţi ai noştri»”.

Plecând de la pilda bogatului nemilostiv, care
se gândea la fraţii săi necredincioşi, rămaşi pe
pământ, meditaţia „Şi morţii îşi amintesc de viaţa
noastră”, ne înştiinţează, folosind citate din cartea
părintelui Mitrofan – „Viaţa repausaţilor noştri şi viaţa
noastră după moarte” (despre care părintele
Stăniloae spunea: „o folosesc adesea în elaborarea
expunerii mele privitoare la raporturile dintre
credincioşii Bisericii noastre şi cei plecaţi dintre ei”)
că „repausaţii lucrează întru cei vii şi roadele spiritului
părinţilor se coc în faptele fiilor lor”.

În concluzie, cartea părintelui Petru Roncea
ne învaţă „să reprivim în ochi moartea” – ca să
folosim cuvintele părintelui Constantin Necula din
prefaţă – acest „Prag care ţine mai mult de veşnicie
decât de trecutul vieţii noastre”.

Preot Cătălin ILIE
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Sfânta Sofia ºi Istanbulul - vedere parþialã

Dacã privim icoana Rãstignirii,
observãm cum capul Mântuitorului stã
plecat spre dreapta, adicã spre tâlharul
cel mântuit. Dându-ªi duhul, capul I s-a
plecat spre cel a cãrui amintire I s-a
aºternut pentru totdeauna în memoria Sa
veºnicã. E foarte important cum murim.
E foarte important pentru noi dacã se
înclinã capul Mântuitorului spre sufletul
nostru în ceasul morþii sau dacã ne
întoarce spatele. Dacã-i rãmânem în
amintire sau nu.

Toþi cerem Mântuitorului sã ne dea
pocãinþa tâlharului din dreapta, conºtienþi
fiind cã de mântuirea aceluia ne putem
folosi ºi noi, crezând în bunãtatea ºi mila
Domnului. Dar toþi suntem conºtienþi, în
acelaºi timp, cã anevoios lucru este
pentru noi aceastã ostenealã. Prin
urmare, rãspunsul nostru la mila
Domnului adesea este într-o atât de micã
mãsurã încât ne punem întrebarea dacã
nu cumva Mântuitorul, vrând totuºi sã ne
mântuiascã, nu þine socotealã ºi de
stãruinþa mijlocirii altora cãrora El chiar
le pune pe inimã aceastã faptã a iubirii
nemuritoare. Sfântul Ioan Damaschin
spune foarte interesant urmãtoarele în
privinþa nevoii de care au trebuinþã cei
adormiþi în credinþã, dar care n-au ajuns
la trãirea sfinþilor: „Domnul va trezi dupã
moarte pe apropiaþii ºi pe prietenii lor,
cãrora le îndreaptã gândurile ºi le miºcã
sufletele spre folosul ºi ajutorul acelora.
Iar aceºtia, miºcaþi de sus ºi prin
atingerea Stãpânului de inimile lor, vor
completa lipsurile celor decedaþi“ (citat
de Pr. Dumitru Stãniloae în Teologia
Dogmaticã Ortodoxã, EIBMBOR,
Bucureºti, 1997, p. 220).

A completa lipsurile celor decedaþi
înseamnã de fapt scopul cultului morþilor
care uneori ni se pare cã-i prea bogat, cã
nu e de aºa mare folos pentru cei
decedaþi ºi altele de acestea. Iatã însã
cã Dumnezeu e Acela care, dupã Sfântul
Ioan Damaschin, pune în oameni dorinþa
de a completa lipsurile celor decedaþi. A
face milostenie pentru cei decedaþi nu
este de la noi, ci de la Dumnezeu cel
Milostiv. A ne ruga pentru cei decedaþi
nu-i nãscocire omeneascã, ci-i atingerea
degetului lui Dumnezeu de inima noastrã.

Desigur, Biserica ºi-a format o tradiþie
în a se ruga pentru toþi cei decedaþi,
Dumnezeu Însuºi îndreptându-i gândul

Sã rãmânem ºi dupã moarte
în amintirea lui Dumnezeu*

spre aceasta. ªi ea o face pentru toþi
membrii ei, neºtiind dacã ceasul morþii l-a
fãcut pe fiecare sã îndrepte privirea
Mântuitorului spre el. Adicã sã moarã
rãmânând în amintirea lui Dumnezeu.
Pentru ca atunci când Biserica se va ruga
pentru acel suflet cântând: veºnica lui
pomenire, sã rãmânã cu adevãrat acela
în atenþia lui Dumnezeu ºi în ochii Lui
pentru totdeauna. Dar dacã cineva moare
în starea tâlharului celui de-a stânga,
adicã fãrã sã facã cât de puþin mãcar
pentru a întoarce faþa Mântuitorului cãtre
el, atunci, „pentru cã nici Dumnezeu nu-l
are pe acesta în amintire“, cum spune
Sfântul Ioan Damaschin, zadarnice vor fi
rugãciunile noastre pentru cei adormiþi
astfel. Sau poate ajutã la o uºurare
vremelnicã, ca o razã strãpungând pentru
un moment întunecimile iadului celui de
jos (vezi dialogul Sfântului Macarie cu acel
craniu al unui popã idolesc).

Cred cã dacã cugetãm mai atent la
aceste obligaþii duhovniceºti pe care ni
le insuflã nouã Hristos cu privire la starea
sufletelor celor decedaþi, ne dãm seama
ce mare har avem sã fim mãdulare ale
trupului lui Hristos care este Biserica.
Cãci doar celor care sunt un trup cu
Hristos, Dumnezeu le inspirã gândul lui
Hristos, sau gândul lui Hristos devine ºi
gândul acelora. Oare dacã mediile
protestante refuzã rugãciunile de
pomenire a morþilor, nu cumva ele n-au
parte de inspiraþia lui Dumnezeu în
aceastã privinþã? ªi dacã n-o au, sau nu
vor s-o primeascã în mod vãdit, n-au ieºit
ele oare din trupul Bisericii, lipsindu-se
apoi de gândul lui Hristos ºi în alte
privinþe? Poate cã raþionalismul protestant
tocmai de aici izvorãºte, din lipsa
comuniunii cu Biserica, trupul lui Hristos
care insuflã mãdularelor lui sfintele datorii
faþã de Dumnezu ºi de semeni. ªtim cã
Dumnezeu nu priveazã pe cei ai Lui de
una mãcar din datoriile ce le au faþã de
ceilalþi oameni. A nu te îngriji deloc de
starea sufletelor fraþilor tãi dupã moarte,
înseamnã a nu mai fi tu însuþi în amintirea
lui Dumnezeu Care sã te insufle ce sã
faci ca sã I te asemeni. Zice Pãrintele
Dumitru Stãniloae cu privire la inspiraþia
pe care Dumnezeu o dã celor credincioºi
de a se ruga pentru cei adormiþi: „Dacã
ne rugãm ºi noi ca Dumnezeu «sã
pomeneascã» pe cei adormiþi, aceasta

nu înseamnã cã noi avem iniþiativa în
pomenirea acelora, ci cã Dumnezeu
considerã necesar ºi rãspunsul nostru la
preocuparea Lui de ei, pentru ca aceastã
preocupare a Lui sã devinã cât mai
eficientã ºi sã-i facã vii cu adevãrat“
(Ibidem, p. 221).

Frumuseþea duhovniceascã a
Ortodoxiei nu þine atât de izbãvirea
oamenilor din pãcat, cât mai ales de faptul
cã, împlinind misiunea Bisericii, ea se
lasã insuflatã de Dumnezeu în toate
lucrãrile ei. A scoate pe oameni din
pãcate o pot face atâþia, de la miºcãrile
evanghelice pânã la asociaþiile laice
morale de orice fel. Dar a avea gândul lui
Hristos nu poþi decât dacã eºti mãdular
viu al Bisericii în sânul cãreia se miºcã
inspiraþia divinã. „Cãci aceasta
mulþumeºte ºi bucurã pe milostivul
Dumnezeu – spune Sfântul Ioan
Damaschin –, ca sã se grãbeascã fiecare
spre ajutorarea aproapelui. Aceasta o
doreºte ºi o voieºte Milostivul, ca toþi sã
ne facem bine unii altora, atât în viaþã cât
ºi dupã moarte“ (Ibidem, p. 223).

Mai presus de orice preocupare pentru
cei adormiþi, avem însã Jertfa Domnului,
Sfânta Liturghie! Atâþia oameni ajung sã
fie uitaþi dupã o vreme, nemaifiind cine
sã-i mai pomeneascã din familiile lor,
stingându-li-se neamul pur ºi simplu. Dar
dacã la moartea acelora cei rãmaºi L-au
rugat pe Dumnezeu ca veºnicã sã le fie
pomenirea, aceastã amintire veºnicã se
întãreºte la fiecare Sfântã Liturghie când
preotul, la încheierea pomenirii numelor
celor adormiþi la Proscomidie, adaugã o
pãrticicã de precurã „pentru toþi cei care
au adormit întru nãdejdea învierii ºi a vieþii
veºnice, pãrinþi ºi fraþi ai noºtri“. ªi asta
s-a fãcut dintotdeauna de Bisericã, cum
mãrturiseºte acelaºi Sfânt Ioan
Damaschin: „Tãlmãcitorii ºi martorii
oculari ai Cuvântului, ucenicii ºi apostolii
Mântuitorului, care au cucerit pãmântul,
au rânduit sã se facã în legãturã cu
înfricoºatele, preacuratele ºi de-viaþã-
fãcãtoarele Taine, pomenirea credin-
cioºilor adormiþi“ (Ibidem, p. 224). Ca sã
rãmânã pentru totdeauna în amintirea lui
Dumnezeu.

Preot Petru RONCEA

* Text din cartea „Meditaţii la taina morţii“
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stabili parteneriate de colaborare cu
oameni de afaceri din zonã.

Oaspeþii au vizitat prefectura
judeþului Bacãu unde au fost primiþi de
cãtre prefectul judeþului Bacãu, Dorian
Pocovnicu, Toma Constantin,
subprefect, ªtefan ªilochi, primarul
oraºului Tg. Ocna, consilieri locali ai
oraºului ucrainean ºi reprezentanþi ai
mediului de afaceri din judeþul Bacãu.
Staþiunea Tg. Ocna este înfrãþitã cu
oraºul ucrainean, colaborarea vizând
trei domenii: turismul (ecumenic, istoric
ºi balnear), administraþia publicã ºi
schimburile economice.

„Suntem înfrãþiþi cu Cetatea Albã
din septembrie 2014. Acum au ratificat
protocolul în Consiliul Raional ºi ni l-au
adus. Din 50 de consilieri, 38 au votat
pentru”, a explicat ªtefan ªilochi,
primarul oraºului Tg. Ocna.

Simpozion despre Unirea
Principatelor Române la
Cercul Militar Bacãu –
Cristian Ciubotaru,
membru al Asociaþiei
Cadrelor militare în
rezervã ºi retragere Al. I.
Cuza

Vineri, 23 ianuarie, de la ora 11:00,
în sala de festivitãþi a Cercului Militar
a avut loc un simpozion despre
semnificaþia datei de 24 ianuarie 1859
când a avut loc unirea Moldovei cu
Þara Româneascã.

Evenimentul a fost organizat de
Garnizoana Bacãu împreunã cu Filiala
Asociaþiei Veteranilor de Rãzboi
General „Eremia Grigorescu” cu Filiala
„General Nicolae ªova” a Asociaþiei
Cadrelor Militare în Rezervã ºi
Retragere ºi Filiala „Colonel Corneliu
Chiricheº” a Asociaþiei Naþionale
„Cultul Eroilor”. În cadrul acestuia,
administratorul public al oraºului
staþiune Tg. Ocna, Cristian Ciubotaru,

a primit carnetul de membru al
Asociaþiei Cadrelor militare în rezervã
ºi retragere Al. I. Cuza.

Spectacole pe scena Casei
de Culturã Tg. Ocna

Joi, 29 ianuarie, pe scena Casei de
Culturã a oraºului Tg. Ocna, au avut
loc douã spectacole de teatru,
spectacolele „Pinocchio”, dupã Carlo
Collodi, ºi „Moara cu noroc”, dupã Ioan
Slavici, în interpretarea actorilor
Teatrului „Fantezia”, din Galaþi. Sala
s-a dovedit a fi neîncãpãtoare în faþa
numãrului mare de copii curioºi care
au venit sã-I încurajeze ºi sã-ºi admire
eroii favoriþi.

Cupa „Dacia-România-
Vrancart-Trotuºul”

În perioada 30.01 – 06.02 a.c.,
Clubul Sportiv CS Tema Sport a
organizat în sãlile de sport din Tg.
Ocna, Oneºti ºi Dofteana o noua ediþie
a cupei Circuitul „Dacia-România-
Vrancart-Trotuºul” ediþia a XI-a,
sponsorul evenimentului fiind Primãria
Tg. Ocna.

Dupã primele zile de întreceri ale
competiþiei, tenismenii de pe Valea
Trotuºului au obþinut rezultatele: la cat.
tenis 10 (tenis bobocel: roºu, portocaliu,
verde).

Tenis 10 bobocel:
Roºu: Locul I – Roºu Marina

(Bârlad), Locul II – Cazacu ªtefan (Cs
Tema Sport Oneºti), Locul III – Bujor
A.

Portocaliu: Locul I – Neagu
Miruna (Cs Tema Sport Oneºti), Locul
II – Radu  (CSN Focºani), Locul III –
Dima Cristian

Verde: Locul I – Andrei Rãzvan,
Locul II – Tudureanu Evelina (ASTC
Comãneºti), Locul III – Urzica Sergiu
(ASTC Comãneºti).

Competiþiile continuã cu
categoriile U10, U12, U14, U16 simplu
ºi dublu bãieþi ºi fete.

Februarie

ªcoala de debate
la Tg. Ocna

În perioada 4-6 februarie, înTg.
Ocna, s-a desfãºurat proiectul
educaþional ªcoala de debate „C.
Negri – D. Cantemir”, iniþiat de
Clubul de debate al Colegiului
Naþional „CostacheNegri” Tg. Ocna,
coordonator prof. Stãcescu
Constantin - trainer al Clubului de
dezbateri din cadrul Colegiului
Naþional „Costache Negri” Tg. Ocna,
autor, iniþiator ºi coordonator principal
al proiectului ºi ca principal partener
Clubul de dezbateri din cadrul
Colegiului Naþional „Dimitrie
Cantemir” Oneºti - prof. Codreanu
Ovidiu coordonator.

Invitat special al evenimentului
a fost  Nae ªovãialã,  t ra iner
acreditat ARGO (Asociaþia Românã
de Gândire ºi Oratorie) ºi ARDOR
(Asociaþia Românã de Dezbatere,
Oratorie ºi Retoricã). Acesta are în
palmares douã titluri de campion
naþional de liceu, campion european
de dezbateri la doar 18 ani, obþinând
ºi  premiul  pentru cel  mai bun
vorbitor European, iar la 21 de ani,
dupã douã participãri la Campionatul
Mondial de Dezbateri Academice, a
devenit cel mai tânãr antrenor al
lotului naþional de dezbateri al
României.

La „ªcoala de debate” au
participat 36 de elevi, foºti membri ai
Clubului de dezbateri sau actuali
studenþi din Colegiul Naþional
„Costache Negri” Tg. Ocna, Colegiul
Naþional „Dimitrie Cantemir” Oneºti,
Liceul Teoretic „Spiru Haret”
Moineºti ºi 2 elevi din judeþul Covasna,
Ioan Profiroiu, de la Colegiul Naþional
„Mihai Viteazul”, ºi Iftimie ªtefan, de
la Liceul „Korosi Csoma Sandor”,
ultimul campion naþional la
concursul „Tinerii Dezbat”,
ediþia 2014.

(urmare din p. 1)

Semne bune anul are
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Martie

Procesiune de Duminica
Ortodoxiei la Tg. Ocna

Duminicã, 1 martie, zeci de
credincioºi au participat pe strãzile
principale la o procesiune dedicatã
Duminicii Ortodoxiei. La procesiune au
participat preoþii ºi enoriaºii din Tg.
Ocna, preoþi ºi credincioºi din parohiile
învecinate.

Traseul procesiunii sfintelor
icoane  purtate în pelerinaj a fost:
Biserica «Adormirea Maicii Domnului»
– Precista – Str. Costache Negri cu
opriri în intersecþii – Biserica «Sfinþii
Voievozi – Biserica «Buna Vestire» –
Rãducanu.

Procesiunea a fost condusã
de Protopopul de Oneºti – Pr. Alupei
Constantin, care la final le-a vorbit
credincioºilor despre importanþa zilei.

Vernisaj
la Primãria Tg. Ocna

Luni,  2 martie, de la orele 17:00,
la Primãria oraºului Tg. Ocna, a avut
loc vernisajul expoziþiei ,,Idila
Primãverii” al artistului plastic Vali
Mãnãilã. Din expoziþie au fãcut parte
desene lucrate în cãrbune ºi tempera,
fiind o expoziþie cu vânzare. A fost
prezentã echipa de conducere a
DGASPC Bacãu,  rezidenþii ºi voluntarii
asociaþiei Sara ªtefania. Trebuie
precizat cã acest îndoit eveniment a
fost organizat de cãtre DGASPC
Bacãu în parteneriat cu Primãria Tg.
Ocna.

Flori de 8 Martie

Ca în fiecare an, de 8 Martie, Ziua
Internaþionalã a Femeii, administraþia
publicã localã din oraºul Tg. Ocna a
oferit flori doamnelor ºi domniºoarelor

din localitate.  Prima acþiune de acest
gen a avut loc vineri, 6 martie, iar cea
de-a doua actiune a avut loc luni, 9
martie, când primarul ªtefan ªilochi,
însoþit de Cristian Ciubotaru,
administrator public al oraºului, au oferit
flori multicolore tuturor femeilor care
se aflau în piaþeta primãriei, pe aleea
principalã a oraºului, precum ºi în
centrul oraºului.

Conducerea  primãriei a mai oferit
flori, însemn de admiraþie ºi respect,
doamnelor ºi domniºoarelor din
instituþia publicã, doamnelor ºi
domniºoarelor profesoare, educatoare
ºi învãþãtoare, precum ºi doamnelor din
personalul auxiliar.

Learning by doing

Miercuri, 11 martie, de la ora
10:00, a avut loc lansarea proiectului
,,Learning By Doing” la ªcoala
Naþionalã de Pregãtire a Agenþilor de
Penitenciare Tg. Ocna. Proiectul este
finanþat din fonduri europene
nerambursabile pe programul
ERASMUS+, acþiunea cheie 2. La
lansarea oficialã au fost prezente
delegaþii din sistemele penitenciare din
Franþa, Italia, Turcia, Polonia ºi
Republica Moldova, creând astfel
„punþi” de legãturã.

Artiºtii de la ªcoala nr. 2,
aplaudaþi la scenã deschisã

Elevii ªcolii nr. 2 din Tg. Ocna au
prezentat miercuri, 11 martie, de la ora
11:00, un frumos spectacol artistic
dedicat zilei de 8 martie, Ziua Femeii,
sugestiv intitulat „Florile primãverii”.
Sala s-a dovedit a fi neîncãpãtoare în
faþa numãrului mare de spectatori veniþi
la eveniment. Echipa de conducere a
instituþiei de învãþãmânt ne-a asigurat
cã vor mai organiza astfel de
evenimente care s-au dovedit a fi cu
mare prizã la public.

PRAGURI  DE  LUMINĂ.
LA TG. OCNA
Din grijă pentru vatră un somn se face zimbru...
Iernatic, printre stele, căzut între securi,
Izvoarele îngână, în dorul unui sâmbru
Poveri de noapte scrisă pe muche de păduri.

Îndătinat în vrere, un gând se cheamă Ţară...
Venim din cronici aspre, cioplite în amurg,
Luciri de spadă trasă pe ape de vioară
Veghează cerul Ocnei şi rodul dat în pârg.

Îmi creşte-n piept cetatea, cu focuri se închină...
Zidească-se izvorul! un bucium bată-n lună!
Adastă curcubeul, vecia când şi-o-nclină
Pe măguri tutelare, sporit într-o cunună.

Sporesc în linişti iar, grădinile-n amiezi...
Cu gângurit hulubii ascund în zbor plecări,
Ulcioarele de sare, frământul din livezi –
Mă tulbur fără vreme sub semnele comori,

Îmi rostuiesc cântarea cu glas din ţărna verii,
Mă dărui pom iubirilor de vatră,
Chemat nuntaş, luceferi prind cu palma serii
Ca să-i anin de-a pururi pe umărul de piatră.

Dan Sandu

ANGUSTIA, SFÂNTÃ
TRISTEÞE
Era ca o singurãtate între oglinzi

– dom’ profesor (dascãl de þarã) –
ca un petec de olandã
         vai
cu titlu de giulgiu –
pensia prefiguratã subtil
scrijelitã alene
         în cupoane poºtale
mâna sa rãmasã mutã de uimire –
        (cum? numai atât?!?)
sprijinã creta pe zid...
         ...la anu’ poate vreo cruce
servind
         drept material didactic...

Dan Sandu

Nu cu rouă saturi setea, nici cu sfaturi un flămând,
dacă vrei să facă treabă, dă-i mâncare-n primul rând.

Să te ‘nalţi numai atâta cât îţi stă-n puterea ta -
cine-n degete se-nalţă nu va sta prea mult aşa.

Maxime şi proverbe indiene
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Târgu-Ocna - vedere panoramicã

evenimente, au constituit un bun prilej
pentru toþi cetãþenii oraºului de a
petrece clipe de bucurie împreunã.

Multe activitãþi începute în 2014
vor fi  continuate în acest an în scopul
asigurãrii finalizãrii acestora în bune
condiþii. Dar sã vã prezentãm câteva
din intenþiile noastre pentru anul 2015.

Lucrãrile de canalizare începute
în luna septembrie 2014 vor continua
în acest an astfel încât, la 30 noiembrie
2015, potrivit contractului de finanþare
europeanã, cei aproximativ 28 km de
canalizare ºi noua staþie de epurare sã
fie funcþionale. ªtim cã s-au creat ºi
se vor mai crea neajunsuri în ceea ce
priveºte starea strãzilor pe care se
efectueazã aceste lucrãri, dar trebuie
sã vã solicitãm înþelegere ºi  rãbdare
pânã la finalizarea acestora. Strãzile
vor fi  aduse la starea iniþialã,  dupã ce
reþelele  de canalizare  ºi racordurile
vor fi terminate, iar tasarea terenului
va fi corespunzãtoare. Trebuie sã vã
informãm cã pe fiecare din cele 52 de
strãzi incluse în proiect, unele parþial,
se amplaseazã o reþea principalã ºi câte
o reþea colectoare pe stânga ºi alta pe
dreapta acesteia aºa încât la limita
fiecãrei proprietãþi de pe traseu sã fie
amplasat câte un cãmin de colectare.

Acolo unde la un numãr poºtal
sunt mai multe proprietãþi, potrivit
proiectului, se va amplasa un singur
cãmin de racord, branºamentele
urmând a fi realizate de cãtre fiecare
beneficiar pe cheltuialã proprie. Avem
încredere cã veþi da dovadã de
constiinþã civicã ºi veþi înþelege cã
demersul nostru are rolul de a aduce
binele pentru fiecare locuitor al
oraºului nostru. Finanþarea acestui
proiect este asiguratã din fonduri
europene, contribuþia noastrã fiind în
procent de numai 2 % din valoarea
lucrãrilor, iar beneficiar al lucrãrilor
este Compania Regionalã de Apã
Bacãu, companie ce asigurã distribuþia
apei potabile ºi canalizarea în oraº.
Strãzile sau locuinþele care nu

beneficiazã de reþele de canalizare
prin acest proiect  vor fi cuprinse în
Master-planul de apã ºi apã uzatã în
judeþul Bacau pentru perioada de
finanþare 2014 – 2020, urmând ca la
sfârºitul acestei perioade, mai mult de
90 % din locuinþe sã fie cuprinse în
sistemul centralizat de canalizare.

Vor continua lucrãrile de
reabilitare la DJ 116 (str. Gãlean) în
funcþie de alocaþiile bugetare.
Lucrãrile la aceastã stradã sunt
finanþate din bugetul Consiliului
Judeþean Bacãu în asociere cu oraºul
Tg. Ocna, ordinul de începere fiind din
04.11.2014. Dupã aceastã datã au fost
executate parþial lucrãri de
supralãrgire a strãzii pe porþiunea de
la limita administrativã cu localitatea
Bârsãneºti spre centrul oraºului. În
bugetul de venituri ºi cheltuieli al
oraºului Tg. Ocna este prevãzutã
suma ce reprezintã contribuþia
beneficiarului la valoarea lucrãrilor de
reabilitare, însã cea mai mare parte din
aceastã valoare este  în sarcina
Consiliului Judeþean Bacãu. Sperãm
ca  partenerul nostru în aceastã
asociere sã dispunã de fondurile
necesare realizãrii acestui obiectiv de
mare însemnãtate pentru oraº dar ºi
pentru judeþul Bacãu, fiind o
alternativã  convenabilã la drumul de
legãturã dintre  Bacãu ºi  Braºov.

Au fost întocmite 2 proiecte
tehnice pentru reabilitarea ºi
modernizarea mai multor strãzi din
oraºul nostru în baza Planului Naþional
de Dezvoltare Localã. Dupã analiza
efectuatã de specialiºti din Ministerul
Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei
Publice a celor douã proiecte ºi
declararea ca eligibile a acestora, au
fost semnate contracte de finanþare
nerambursabilã cu Ministerul
Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei
Publice, iar dupã aprobarea fondurilor
necesare execuþiei lucrãrilor prevãzute
în proiectele susmenþionate prin ordin
de ministru, vom lansa licitaþia pentru
desemnarea constructorului ºi vom
trece la realizarea lucrãrilor.

Atunci când timpul va permite, vor
fi reluate lucrãrile la investiþia
„Amenajare spaþiu public ºi mobilare
urbanã, str.Victoriei, oraºul Tg. Ocna“,
lucrãri întrerupte din cauza condiþiilor
atmosferice neprielnice. Se va continua
cu pavajul din piatrã cubicã, placarea
spaþiului unde se aflã fântâna artezianã
ºi amenajarea acesteia, montarea
mobilierului urban – bãnci, pergole,
coºuri de gunoi, stâlpii de iluminat public
etc. Vor fi semãnate cu gazon spaþiile
verzi, se vor planta arborii ºi arbuºtii
ornamentali prevãzuþi în proiect, se vor
definitiva accesele la spaþiile
comerciale din faþa blocului F1, vor fi
amenajate parcãrile etc.  Pânã la
mijlocul acestui an, constructorul s-a
angajat sã termine lucrãrile, aºa încât
aceastã zonã de promenadã sã fie
redatã cetãþenilor ºi turiºtilor ce ne vor
fi oaspeþi.

La sfârºitul anului 2014, a fost
semnat contractul de finanþare
nerambursabilã prin Programul
Operational Regional 2007–2013,
pentru proiectul „Dotarea Centrului
Naþional de Informare ºi Promovare
Turisticã - staþiunea Tg. Ocna“
construit cu fonduri europene în Parcul
Mãgura. Prin acest proiect, a cãrui
lansare oficialã a avut loc în data de
27 februarie 2015, centrul, construit în
Parcul Mãgura, va fi dotat cu
echipamente, aparaturã electronicã ºi
mobilier specific unor asemenea
obiective. De asemenea, prin proiect
sunt prevãzute a se achiziþiona mai
multe elemente de identificare ºi
promovare turisticã cum ar fi de
exemplu:  firma luminoasã cu logo
România,  totemuri, catarge etc.

Vom continua activitatea de
monitorizare a izvoarelor din Parcul
Mãgura în concordanþã cu programul
anexat Licenþei de dare în administrare
pentru explorare obþinutã în anul 2013,
pentru anul II de explorare, cu
realizarea mãsurãtorilor de debite, a
concentraþiilor de nitriþi, nitraþi
ºi a analizelor prevãzute în
program. Pentru prevenirea

Ce ne propunem pentru 2015
(urmare din p. 1)
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infiltraþiilor apei din zona adiacentã, în
anul 2014 a fost începutã realizarea
unui sistem de preluarea a apelor din
amonte, lucrare ce va fi terminatã
imediat ce condiþiile atmosferice vor
deveni prielnice. Izvoarele sunt
întreþinute în stare corespunzãtoare, iar
dupã obþinerea rezultatelor analizelor
ºi indicaþiilor terapeutice acestea vor
fi afiºate la loc vizibil.

Dupã cum v-am informat în
numerele noastre anterioare, o parte
din izvoarele din Parcul Mãgura
recomandate pentru curã externã au
fost captate în vederea utilizãrii
împreunã cu alte proceduri în  bazinul
amplasat în Centru balnear construit cu
fonduri europene în imediata
vecinãtate. În baza asocierii dintre
Consiliul Judeþean Bacãu ºi oraºul Tg.
Ocna pentru realizarea în comun a
investiþiei „Dezvoltarea, modernizarea
ºi extinderea Centrului Balnear Parc
Mãgura prin valorificarea izvoarelor de
apã mineralã ºi a lacului cu apã sãratã“,
s-au realizat studii ºi mãsurãtori la lacul
cu apã sãratã aflat în perioadã de
monitorizare. În funcþie de rezultatele
ce se vor obþine în urma mãsurãtorilor,
vom trece la întocmirea studiilor de
fezabilitate ºi apoi a proiectului tehnic.
Dupã aprobarea indicatorilor tehnico-

economici rezultaþi din studiul de
fezabilitate, se va semna contractul de
asociere cu Judeþul Bacãu ºi apoi vom
lansa licitaþia pentru desemnarea
executantului.

Pe strãzile unde nu se executã
lucrãri la reþelele de canalizare ºi va
fi nevoie, se vor efectua lucrãri de
balastare ºi nivelare a acestora panã
vom dispune de fonduri pentru
asfaltare. Cu personalul beneficiar
al venitului minim garantat vom
proceda la igienizarea ºanþurilor, a
pâraielor ºi râurilor ce traverseazã
oraºul,  iar cu salariaþi  de la
Compania de Utilitãþi Publice Tg.
Ocna vã asigurãm cã vom întreþine
ºi în acest an toate spaþiile verzi ºi
floricole în condiþii corespunzãtoare.
Am fi încântaþi dacã ºi cetãþenii vor
proceda la efectuarea curãþeniei în
faþa proprietãþii lor, la depozitarea
deºeurilor în containerele amplasate
pe platformele betonate existente în
incintele blocurilor ºi  în toate
cartierele oraºului. Împreunã vom
realiza lucruri minunate, aºa cum o
facem de mai mulþi  ani.  De
asemenea, vom proceda ºi în aceastã
primãvarã la plantarea de arbori ºi
arbuºti  ornamentali  în Parcul
Mãgura ºi în alte zone din oraº,

plantarea de flori specifice fiecãrui
sezon în parte.

 Lucrãrile de realizare a unui sistem
de irigare a spaþiului verde din Parcul
Mãgura ºi din celelalte parcuri din oraº
cu apã industrialã, sistate din cauza
condiþiilor atmosferice neprielnice, vor
continua aºa fel încât „partea verde” a
oraºului sã fie una corespunzãtoare pe
tot parcursul anului.

Nu vom neglija marcarea
evenimentelor cultural-educative
devenite tradiþionale pentru oraºul
nostru, prin desfãºurarea de activitãþi
specifice atât în  localul Casei de
Culturã cât ºi în Parcul Mãgura în
sezonul cald. Vã aºteptãm sã ne fiþi
alãturi sã ne bucurãm împreunã!

Suntem siguri cã fiecare dintre
cititorii acestei reviste au ºi alte
probleme pe care doresc sã le vadã
realizate de edilii oraºului, de aceea
aºteptãm ºi suntem dispuºi sã realizãm,
în limita posibilitãþilor, orice alte lucrãri
necesare conform propunerilor pe care
le vom primi. Suntem  deschiºi dialogului
cu toþi cetaþenii ºi vã asigurãm de
disponibilitatea noastrã, noi, primarul
oraºului  Ec. ªtefan ªilochi, viceprimarul
ing. Marcel David, managerul public Ec.
Cristian Ciubotaru, consilierii locali ºi toþi
salariaþii instituþiei.
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Monumentul Eroilor
de la Poieni

Un preot cu înaltã pregãtire
teologicã ºi cu o frumoasã vieþuire
creºtineascã vorbea în faþa unei mari
mulþimi de oameni despre Hristos cel
Înviat. La sfârºitul cuvântãrii s-a ridicat
din adunare un domn – era de religie
mahomedanã – ºi a cerut voie sã spunã
câteva cuvinte.

– Dumneavoastrã, creºtinii, nu
aveþi un lucru aºa preþios, precum avem
noi mahomedanii. Noi avem la Mecca
sicriul lui Mahomed ºi acolo mergem ºi
ne închinãm lui. Dar voi nu aveþi nici
atât. La Ierusalim este doar un mormânt
gol, nu a rãmas nimic dupã urma lui
Hristos.

– Tocmai aceasta este marea
deosebire între creºtini ºi mahomedani;
tocmai de aici se vede superioritatea
creºtinismului faþã de mahomedanism,
a început preotul rãspunsul. Mahomed
a fost un om de rând, a murit ºi a
putrezit ca orice muritor. Domnul Iisus
este Fiul lui Dumnezeu care S-a
întrupat ºi a murit pentru iertarea
pãcatelor noastre. Dar moartea nu a
avut putere asupra lui; trupul nu I-a fost
atins de putrezire. A treia zi a înviat,
lãsând mormântul gol, a treia zi dupã
îngroparea Lui, este cea mai bunã
dovadã cã El a înviat ºi a ieºit din
mormânt, precum au spus ºi îngerii
femeilor mironosiþe: „De ce cãutaþi pe
Cel viu între cei morþi? Nu este aici, ci
S-a sculat” (Luca 24, 5-6). Deasupra
mormântului s-a ridicat o preafrumoasã
bisericã. Milioane de oameni au vizitat
ºi viziteazã aceastã bisericã ºi intrã în

Hristos Cel Înviat
mormântul Domnului. Toþi au mãrturisit
emoþia ºi cutremurarea ce le-a cuprins
sufletul când erau în Sfântul Mormânt.
Toþi au mãrturisit ºi au dovedit
împrospãtarea credinþei ºi îndemnul
puternic spre trãire evanghelicã, dupã
ce au ieºit din Sfântul Mormânt. De
unde toate acestea? De la Hristos cel
Înviat, de la Hristos Cel pururi prezent
în lume, Care miºcã inimile ºi lumineazã
minþile întru cunoaºterea adevãrului
Sfintei Sale Învieri.

Mahomedanul n-a mai spus nimic;
s-a aºezat cuminte la locul sãu. Dar pe
faþa lui se citea o mare zbuciumare
lãuntricã. În sufletul lui se dezlãnþuia
lupta puternicã între întrebãrile: a înviat
sau n-a înviat Hristos?

An de an sãrbãtorim Învierea
Domnului. În zilele Sfintelor Paºti,
slujbele bisericeºti preaslãvesc
luminosul praznic creºtinesc cu cântãri
ºi tãlmãciri ale minunii Învierii. De
cumva îndoiala asupra adevãrului
Sfintei Învieri ar încerca sã pãtrundã în
mintea noastrã ºi sã dezlãnþuie zbucium
ºi frãmântare, sã n-o lãsãm sã-ºi facã
loc. Sã stãm neclintiþi pe piatra credinþei
noastre în Hristos cel Înviat. Sã trãim
din plin în lumina Sfintei Sale Învieri.
Cu cât aceastã trãire a noastrã va fi
mai vie ºi mai puternicã, cu atât mai
mult ne vom apropia de Domnul
Hristos, cu atât mai mult Îl vom iubi, cu
atât mai mult vom pãtrunde ºi vom
înþelege taina Sfintei Sale Învieri.

Pr. Dr. Dumitru I. BODALE

Samarineanul vãzu de departe
Cuvântul suferind.

Se apleacã deasupra Lui ºi o
picãturã din sufletul sãu a cãzut pe rana
deschisã. A încercat sã spunã câteva
cuvinte dintr-o veche rugãciune, dar nu,
nu se putea concentra în aceste
momente. Viaþa lui era o rugãciune ºi
el o simþea ca un foc ce arde.

– Nu înþeleg murmurul tãu! Spuse
samarineanul.

– „Adevãr, adevãr grãiesc þie…
astãzi vei fi cu Mine în Rai… am fost…
ºi mi-ai dat inima ta!”

În drum spre rãsãrit, samarineanul:
„Oare te voi mai vedea om sãrman?”

ªi Cel pe care-L ajutase era în
sufletul lui o sãmânþã încolþitã deja.

Viaþa
ca un foºnet
de aripi albe

Am ales creionul
să „mă joc“ cu cuvintele!
Dar ele - Cuvintele -
Îmi fac semn că nu-i timp
De joacă!...
Pentru că ele ţin în palmă -
Sufletul!
Şi Sufletul este sâmburele vieţii!
Cum să te joci cu Viaţa!?

- Ştiu asta! - le-am răspuns.
Dar mai ştiu că voi, Cuvintele -
Sunteţi şi mesajele Sufletului
Şi eu vreau
Să trimit aceste mesaje
oamenilor! Ca DAR
De Lumină şi Căldură.

Preot Cãtãlin ILIE
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