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Naºterea Fiului lui Dumnezeu ca Om în Betleemul
Galileei la plinirea vremii (Gal 4, 4) este începutul mântuirii
noastre. Întruparea lui Dumnezeu restaureazã firea umanã
ºi îl împacã pe om cu Creatorul sãu reaºezându-l în
comuniune de iubire ºi dialog cu Acesta. Mai mult, îi
deschide perspectiva asemãnãrii cu Arhetipul sãu, dupã cum
Sfinþii Pãrinþi mãrturisesc: Dumnezeu Se face om pentru ca
omul sã devinã dumnezeu dupã har. Hristos Domnul ªi-a
asumat liber firea umanã, aºa cum ºi omul primeºte darul
mântuirii prin împreunã lucrare teandricã ºi îºi asumã rolul
de fiu rãscumpãrat al Pãrintelui ceresc.

Trãirea creºtinã este vie în Hristos cel Înviat ºi se
manifestã în lume prin lucrarea Duhului Sfânt. Icoana umple
inima de prezenþa harului Duhului Sfânt, deoarece ea este o

 Vestea minunatã a Naºterii Domnului reînnoieºte în
noi credinþa în Hristos Domnul; devine prilej de recunoºtinþã
ºi mulþumire faþã de Dumnezeu, faþã de semeni, faþã de toþi
cei dragi; stârneºte ºi brãzdeazã obrazul nostru cu lacrima
nostalgiei dupã copilãrie, dupã puritate, dupã curãþia minþii
(continuare în p. 5)

Arhim. Pimen COSTEA

Ne-am obiºnuit
ca la sfârºitul fiecãrui
an sã facem un bilanþ
privitor la ceea ce ne-am propus sã realizãm ºi ce am realizat.
Vom încerca sã facem acest lucru ºi în acest numãr al revistei.
Au fost ºi obiective pe care nu le-am putut realiza din motive

Pe data de 5 decembrie 2017 a încetat din viaþã ultimul
rege al României, Majestatea Sa Mihai I. Treziþi ca dintr-un
leºin profund, ne-am aflat deodatã datori regalitãþii, parcã
nicicând evaluând cum se cuvine rolul unsului lui Dumnezeu
învrednicit sã fie încoronat în Grãdina Maicii Domnului de la
gurile Dunãrii. De ce am repetat, oare, episodul de
pe Golgota când, dupã ce a fost huiduit Iisus, Mirele
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Bisericii ºi Regele iudeilor, s-au întors mulþimile
bãtându-ºi pieptul ºi sutaºul, vãzând cele întâmplate, a

slãvit pe Dumnezeu zicând: „Cu adevãrat, Omul Acesta drept
a fost.”? (cf. Luca 23, 48-49)

Lãsând evenimentul sfârºitului de an 2017 cu toate
constatãrile în filele istoriei, dar având inima ceva mai aplecatã
spre meditaþie asupra sensului acestei vieþi, sã ne folosim de
acest prilej, gândindu-ne ºi la trecerea noastrã din efemera
existenþã spre cea veºnicã.

 O credincioasã, care trecuse printr-o grea operaþie, îmi
povestea coºmarul trãit înainte de a intra în salã. Pentru foarte
mulþi din cei care trebuia sã suporte respectiva operaþie ea
însãºi însemna capãtul vieþii lor. Ieºeau din spital în sicriu. „Mâine
e rândul meu!“ erau singurele cuvinte ce i se împleteau în gând.
Se ºi vedea purtatã într-un sicriu, se gândea la moartea ei, cum
n-o mai fãcuse niciodatã. Dar Dumnezeu a izbãvit-o ºi de data
asta, dându-i vreme de pocãinþã, cum spune o preafrumoasã
rugãciune de la Taina Spovedaniei.

Am relatat aceastã întâmplare, pentru cã însuºi anul în care
stãm sã intrãm poate fi unul în care e rândul nostru sã ieºim din
el într-un sicriu. În cel care se încheie, ca ºi în ceilalþi dinainte,
am vãzut pe atâþia dragi nouã care au intrat ºi n-au mai ieºit din
ei decât purtaþi pe braþele îndoliate ale celor rãmaºi în urmã.
„Mâine e rândul meu“ trebuie sã vibreze în fiecare din noi.
Oare care vom ieºi din acest an într-un sicriu ºi ce se va vorbi
apoi despre viaþa noastrã? Gândul la moarte! – aici e
înþelepciunea. ªi, avându-l în minte în chip mântuitor, toate ale
noastre vor avea corespondent în viaþa viitoare. Vom trãi pe
pãmânt, dar viaþa noastrã nu va fi ca a unuia ce crede cã va
moºteni pãmântul. Dacã aceste singure cuvinte ne-ar rãsuna
în minte la fiecare pas, „Mâine e rândul meu“, cu adevãrat
viaþa noastrã ar deveni sfântã. Un text dintr-una din scrierile
Pãrinþilor Apostolici, numitã «Învãþãturã a celor 12 Apostoli»,
adunã câteva din cele ce trebuie sã avem grijã, gândindu-ne la
moarte: „Fiul meu, fugi de orice rãu ºi de tot ce este asemenea
lui. Sã nu fii mânios, cã mânia duce la ucidere; nici invidios, nici
certãreþ, nici mânios, cã din toate acestea se nasc ucideri. Fiul
meu, sã nu fii poftitor, cã pofta duce la desfrâu; sã nu spui
cuvinte de ruºine ºi nici sã te uiþi cu ochi pofticioºi, cã din toate
acestea se nasc adulterele. Fiul meu, sã nu ghiceºti viitorul
dupã zborul pãsãrilor, pentru cã aceasta duce la închinare la
idoli; sã nu descânþi, sã nu citeºti în stele, sã nu faci vrãji, sã nu
vrei sã auzi de ele, nici sã le vezi, cã din toate acestea se naºte
închinarea la idoli. Fiul meu, sã nu fii mincinos, pentru cã
minciuna duce la hoþie; nici iubitor de argint, nici iubitor de
slavã deºartã, cã din toate astea se nasc hoþiile. Fiul meu, sã nu
fii cârtitor, pentru cã te duce la hulã, nici obraznic, nici cu gând
rãu, cã din toate astea se nasc hulele. Sã fii blând, pentru cã
«cei blânzi vor moºteni pãmântul». Sã fii îndelung-rãbdãtor,
milostiv, fãrã rãutate, paºnic ºi bun, tremurând totdeauna pentru
cuvintele pe care le-ai auzit. Sã nu te înalþi pe tine însuþi, nici sã
ai sufletul tãu obraznic. Sã nu se lipeascã sufletul tãu de cei
mândri, ci sã ai legãturi cu cei drepþi ºi cu cei smeriþi. Cele ce
þi se întâmplã sã le primeºti ca bune, ºtiind cã nimic nu se face
fãrã Dumnezeu”. ªi încã multe alte îndemnuri rãsunã de douã
mii de ani de la amvonul Bisericii urechilor adesea neputincioase
a primi condiþiile mântuitoarei treceri în Împãrãþia veºnicã a
Nemuritorului Dumnezeu.

„Mâine e rândul meu“ sã plec din lumea asta. Oare cum
mã voi strecura printre ispitele din urmã? Mai ales cã în aceste
zile se înmulþesc profeþii mincinoºi (cf. Mt 24, 11) ºi oile se
schimbã în lupi, iar dragostea, în urã (cf. Mt 24, 12), dupã cum
ne-a avertizat nespus de clar Biserica, de douã mii de ani. Din
cauza înmulþirii peste mãsurã a pãcatelor, oamenii se vor ºi urî
între ei, dându-se la moarte unii pe alþii ºi smintind pe cei mai
netrebnici. A te sfinþi într-un astfel de context pentru a fi gata
de moarte înseamnã adevãrat martiriu – ºi la asta suntem
chemaþi toþi cei care, prin Botez, am devenit mãdulare ale
Trupului lui Hristos.

Cititorule, poate anul acesta e rîndul tãu sã pleci de pe
pãmânt. Dacã nu te-ai gândit încã la asta, n-aºtepta sã vezi
semnul Crucii deschizând cerurile, nici sã auzi trîmbiþa rãsunând
de la o margine la cealaltã a cerurilor ºi nici pe morþi sã-i vezi
înviind. Ci, împreunã, sã cerem de la Dumnezeu timp de
pocãinþã mai înainte de a ne veni rândul sã plecãm Acasã.
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Postul care preîntâmpinã
Sãrbãtoarea Naºterii Domnului este
o icoanã a nevoinþei ce ne vorbeºte
despre perioada precreºtinã – idolatrã –
a umanitãþii aflate în aºteptarea întrupãrii
lui Mesia – Izbãvitorul din robia morþii. În
actualitate, pentru creºtinul contem-
poran, trãitor la rãspântia curentelor de
opinie seculariste, într-o erã ce se vrea a
descreºtinãrii, a izolãrii actului de credinþã
în perimetrul strict ecleziastic, aceastã
perioadã de 40 de zile este un timp al
pregãtirii pentru întâmpinarea Naºterii
tainice a aceluiaºi Prunc Dumnezeiesc
în cadrul liturgic, în ieslea Altarului ºi în
sufletele noastre. Inima omului devine
iesle în care Hristos Se naºte ºi pentru
aceasta ne ostenim prin post ºi prin
împlinirea faptelor milei creºtine -
singurele care aratã conþinutul senti-
mentelor noastre.

În aceastã perioadã liturgicã suntem
asemenea magilor în cãutarea Luminii
nemateriale, sau a pelerinului spre
veºnicie care, despãtimit ºi concentrat
cu întreaga fiinþã, aleargã spre întâlnirea
cu dumnezeiescul. Aceastã cãlãtorie
este o întoarcere din exilul vieþuirii
pãcãtoase, o neliniºtitã cãutare a regãsirii
de sine, a chipului în cãutarea Arhetipului,
a icoanei în cãutarea modelului. La
capãtul acestui drum al reînnoirii ne
aºteaptã Pruncul Iisus Care ne spune cã
pentru a moºteni Împãrãþia cerurilor,
trebuie sã ne schimbãm viaþa, sã ne
sustragem modului pãcãtos de
consumare a timpului, sã depãºim
înþelegerea egoistã ºi secularistã a
existenþei, sã ne smulgem mintea din
robia spaþiului virtual ºi sã ne întoarcem
la ceea ce suntem ºi pentru ce am fost
creaþi, la simplitatea sfinþilor ºi nevinovãþia
pruncilor.

Ca o încununare a slujbelor liturgice
ºi a nevoinþelor, colindul ne apropie parcã
mai mult de atmosfera betleemicã, de
bucuria martorilor minunii Naºterii
Domnului, el fiind o icoanã muzicalã a
cântãrii sublime a corurilor îngereºti, o
nestematã ce împlineºte patrimoniul
spiritual al Ortodoxiei reînnodând peste
timp ansamblul vocilor universale care
cântã Creatorului solfegii ale

recunoºtinþei. Din icoanã melodicã,
colindul devine, în aceastã perioadã
penitenþialã, o icoanã a nevoinþelor
spirituale care se înalþã spre Pruncul din
iesle ca un cântec de leagãn ºoptit Celui
care ªi-a asumat crucea suferinþei din
veºnicie. Alãturi de colindãtori, preotul,
ca apostol al lui Hristos, poartã icoana
Întrupãrii, vestind credincioºilor naºterea
Celui ce a mântuit neamul omenesc ºi
Care doreºte sã ia chip în noi.

Iubiþii Mei fii ºi fiice duhovniceºti,
Sãrbãtoarea Crãciunului, ca icoanã

a timpului sacru, actualizeazã liturgic
evenimentul Naºterii Domnului astfel încât
noi devenim martori transfiguraþi,
asemenea pãstorilor ºi magilor, în faþa
noastrã nãscându-Se Hristos, iar noi
aducându-I jertfa existenþei noastre
smerite, zugrãvind prin aceasta, peste
timp, icoana Naºterii Sale în Betleem.

Într-un text cunoscut sub denumirea
de Protoevanghelia lui Iacov sau
Evanghelia copilãriei lui Iisus, (cel mai
vechi text care atestã explicit
purureafecioria Maicii Domnului), în cap.
al XVIII-lea, se relateazã faptul cã Iosif,
dupã ce o adãposteºte pe Fecioara Maria
în peºtera din Betleem, merge sã caute
o moaºã evreicã dispusã sã ajute la
naºtere ºi în acest timp are o revelaþie
care surprinde Universul într-un mod
extraordinar, percepe timpul suspendat,
pe martorii Naºterii îi surprinde încremeniþi
în nemiºcare, iar relatarea lui pare
descrierea unui tablou extraordinar ce
capteazã în imaginea unei mirãri, emoþia
sfântã a martorilor ºi a naturii.

Astfel, el spune cã mergea fãrã sã
înainteze niciun pas, aerul era încremenit
de uimire, bolta cerului era nemiºcatã,
pãsãrile îºi încetarã zborul, pãstorii
aºezaþi în jurul blidului mâncând nu
mâncau, turma de oi care pãºtea în
apropiere era nemiºcatã, mâna pãstorului
cu toiagul deasupra capului rãmãsese
încremenitã, iezii rãmãseserã cu boturile
nemiºcate deasupra apei, pentru ca apoi,
dintr-o datã, toate sã-ºi reia mersul lor
firesc. În acest tablou, locul de unde Iosif
contemplã Universul încremenit devine
centrul lumii, pentru cã în acel punct se
nãºtea Cuvântul Creator întrupat pentru
a recapitula ºi transfigura totul. Lumea

se opreºte din cursul ei firesc pentru o
clipã, rãmasã în mirare, iar timpul se
opreºte pentru a se umple de prezenþa
Pruncului dumnezeiesc ºi a reporni
rãscumpãrat în depãnarea lui spre
veºnicie. Este clipa care se înfige în
centrul lumii ºi al timpului ºi la care se
raporteazã gãsindu-ºi sensul toate marile
evenimente ale istoriei. Naºterea Fiului
lui Dumnezeu ca Om în istorie, tainã din
veac ascunsã ºi singurul lucru nou sub
soare, devine axa timpului ºi sensul
istoriei.

Acest tablou sublim relatat de Iosif
în Protoevanghelia lui Iacov a inspirat pe
iconari, iar Naºterea în chip de Om a
Fiului lui Dumnezeu ºi nevoia omului de
a percepe în mod concret mesajul
dumnezeiesc au constituit peste timp
argumentele ºi fundamentele
reprezentãrii iconografice al lui
Dumnezeu, dând naºtere icoanei în faþa
cãreia ne închinãm în aceastã sfântã zi.

De altfel, Iconostasul, dupã mãrturia
teologului rus Pavel Florensky,
zugrãveºte istoria mântuirii neamului
omenesc, pe care o contemplãm de
fiecare datã când participãm la slujbele
Bisericii.

Aflatã în centrul catapetesmei,
Icoana Naºterii Domnului concentreazã
în ea semnificaþiile celorlalte Praznice
Împãrãteºti ºi anticipeazã toate
evenimentele din viaþa lui Hristos, în ea
fiind sugerat un continuu paralelism între
cele douã aspecte ale misiunii Fiului
întrupat, cea mesianicã ºi cea
eshatologicã. Este o icoanã a naºterii ºi
a prevestirii morþii.

În centrul compoziþiei se aflã Maica
ºi Pruncul, reprezentaþi în faþa peºterii
pentru a se sublinia faptul cã evenimentul
betleemic depãºeºte prin semnificaþii
locul istoric unde s-a petrecut.

Întunericul sumbru al peºterii indicã
umbra pãcatului ºi a morþii care domneau
peste omenire înainte de întrupare, dar
mai reprezintã ºi adâncul iadului. În acest
sens, Întruparea este pusã de iconari în
paralel cu Pogorârea la iad, peºtera fiind
prefigurarea mormântului din care Hristos
a înviat. Pentru a ne mântui, Iisus Se
coboarã chenotic pânã la iad,
unde rãul zace în densitatea
ultimã, pentru a elibera pe Adam

(urmare din p. 1)
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ºi toatã omenirea care aºtepta
venirea Sa. Peºtera, ieslea ºi
faºa devin astfel simbolurile

smeririi Sale. Pruncul e reprezentat în alb,
ca o patã de luminã pe fondul negru al
peºterii cãci El este Lumina lumii (In  8,12)
care lumineazã în întuneric (In 1, 5), iar
scutecele par giulgiu, prefigurând pãtimirile
Sale, cãci El nu este un prunc oarecare,
ci Omul durerii (Is 53, 3). Maica –
paradigmã a maternitãþii ºi fecioriei – e
reprezentatã în centru, în dreapta
Pruncului (Ps 44,11), îmbrãcatã în
veºmântul purpuriu al împãraþilor bizantini,
sugerând demnitatea sa de Împãrãteasã
a cerului, iar cele trei stele din jurul capului
ei sunt semnul pururea fecioriei. Ea
priveºte contemplativ Pruncul, meditând
la cuvintele dreptului Simeon (Lc 2, 35),
iar mâinile aºezate în formã de cruce pe
piept anunþã rãstignirea Fiului sãu.

Îngerii apar în partea superioarã a
tabloului, unind cerul cu pãmântul, ºi sunt
reprezentaþi în calitatea lor de mijlocitori,
ocrotitori ºi veghetori ai oamenilor ºi
mesageri în faþa Tronului Preasfintei Treimi.

Prezenþa celor trei magi aratã faptul
cã sensul ultim al oricãrei cãutãri ºi ºtiinþe
omeneºti este contemplarea, adorarea lui
Dumnezeu, iar atitudinea lor orantã la
cãpãtâiul Pruncului anunþã convertirea
neamurilor la Biserica lui Hristos ºi
universalitatea mesajului evanghelic.
Darurile oferite de ei ne conduc cu mintea
la aromatele purtate de femeile mironosiþe
care se vor îndrepta spre mormânt ºi
prefigureazã misiunea arhiereascã a
Pruncului care Se va jertfi pe Golgota.

Dreptul Iosif este reprezentat în partea
de jos a icoanei, ca personaj secundar,
stând pe o piatrã ºi meditând tulburat ºi
îndoielnic la minunea Naºterii. În faþa sa,
un bãtrân gârbovit, îmbrãcat în hainã de
piele, a cãrui atitudine ºi înfãþiºare trãdeazã
deghizarea diavolului, care ia chipul
pãstorului Thyrros, sãdeºte insinuant
gânduri de îndoialã în inima Dreptului Iosif,
pânã ce Arhanghelul Gavriil îi va revela
adevãrul originii dumnezeieºti a Pruncului.

Aºadar, icoana Naºterii, ca o
sãmânþã ce germineazã însutit,
concentreazã în ea întreaga operã de
mântuire a umanitãþii ºi focalizeazã
prezenþa martorã a întregului univers, cerul
ºi pãmântul, îngerii ºi oamenii, evreii ºi
pãgânii, umanitatea ºi dumnezeirea. În
prezenþa fragilã a Pruncului dumnezeiesc
se pot vedea faptele mântuirii hristice –
minunile, predica, jertfa, moartea ºi
învierea – ºi se confirmã adevãrul
evanghelic, care spune cã în chipul inocent

al unui copil stã concentratã Împãrãþia Lui
Dumnezeu.

 
Iubiþii Mei,

Prezenþa lui Hristos asumatã de
fiecare persoanã ºi, prin extensie, de
fiecare popor a dat naºtere unitãþii de
neam, împletind într-un mod sublim etosul
ºi religiosul în plãmada fiinþei naþionale. În
felul acesta, definitorie pentru un popor
este exprimarea credinþei în acelaºi
Dumnezeu, Care transcende timpul ºi
lumea ºi este adevãratul izvor al unitãþii.
Doar El poate da naºtere unui popor ales
ce îºi are patria în cer, iar limba comuniunii
acestuia este iubirea nãscutã din mirarea
contemplãrii lui Dumnezeu.

De-a lungul istoriei sale, neamul
românesc a fost rãstignit de multe ori,
însã tot de atâtea ori a înviat, iar forþa
care l-a determinat sã renascã de fiecare
datã a fost credinþa sa curatã ºi profundã
în Dumnezeu. Urmând frumoasei
iniþiative a Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române de a înnobila fiecare
an cu o temã genericã omagialã ºi
comemorativã care sã punã în valoare
trecutul încãrcat de glorie al acestui
neam ºi sã dea continuitate ºi sens
faptelor înaintaºilor, vã amintim cã anul
2018, care va începe peste câteva zile
a fost numit de cãtre Patriarhia Românã
ca fiind „Anul omagial al unitãþii de
credinþã ºi de neam” ºi  „Anul
comemorativ al fãuritorilor Marii Uniri din
1918”. Cu acest prilej, în Arhiepiscopia
Romanului ºi Bacãului vor fi organizate
manifestãri cultural-religioase, care vor
evidenþia jertfa înaintaºilor pentru unitate
naþionalã ºi de credinþã. În principalele
locaþii unde au avut loc încleºtãri armate,
vor fi organizate simpozioane ºi vor fi
publicate materiale documentare. Toate
aceste manifestãri se vor constitui într-un
tablou omagial dedicat memoriei
neîntinate a personalitãþilor care au
ctitorit unitatea naþional-religioasã a
poporului român.

Iubiþi credincioºi,
În finalul acestui cuvânt pastoral, vã

invit cu pãrinteascã dragoste sã retrãim
ºi anul acesta bucuria sfântã a Crãciunului
în toatã dimensiunea lui sacrã, liturgicã,
tradiþionalã a sãrbãtorii. Sã ne smerim
precum Dumnezeu Care se întrupeazã
pentru a ne înãlþa, cu El ºi prin El, la starea
desãvârºirii duhovniceºti.

 Dupã cum se ºtie, Sãrbãtorile
creºtine sunt zile ale lui Dumnezeu
coborâte din iubire la noi, ca sã ne înalþe

pe noi, tot pe calea iubirii, pânã la piscurile
existenþei Lui.

Sã încercãm, dragii mei, sã
redescoperim fondul neartificial al
sãrbãtorii ºi sã ne lãsãm copleºiþi de
misterul profund al evenimentului mântuitor
care va vorbi despre el în noi,
descoperindu-ne alte sensuri ale drumului
nostru cãtre asemãnarea cu Dumnezeu.
Naºterea Domnului sã nu fie numai
sãrbãtoarea luminilor artificiale care
opacizeazã lumina lui Hristos, ci sã fie
sãrbãtoarea luminii celei necreate pe care
au descoperit-o de-a lungul istoriei atâþia
sfinþi ai Bisericii.

Toate aceste gânduri le-am
concentrat într-un buchet de câteva versuri
pe care le-am intitulat sugestiv:

 

Chenozã ºi Înviere
 

În noaptea lungã de cleºtar,
Dupã solstiþiul cel de iarnã,
Aºez cu grijã pe altar
A Naºterii sfântã icoanã.
 
Prin simþãminte sufleteºti
Vreau sã resimt din nou misterul,
Cum între cele pãmânteºti
Coboarã Dumnezeu tot cerul!
 
Cu ochi de gând adânc privesc
În chipul blând a lui Iisus:
Nimic nu-mi pare nefiresc
La Dumnezeu venit de sus.
 
În acest prunc gingaº, frumos,
Nãscut în simplitatea firii,
Descopãr chipul lui Hristos
În plenitudinea iubirii.
 
Când Logosul peren se naºte
ªi-mbracã firea mea umanã
Stã mintea-n loc ºi recunoaºte
Misterul sfânt de pe icoanã.
 
Mã urc cu gândul pân’ la cer,
ªi-ascult cântarea îngereascã,
Când las în trup acest mister,
Ca de el însuºi sã vorbeascã.

Copil divin în iesle pus
Cu scutece înveºmântat,
Deja Te vãd la moarte dus
ªi rãstignit ºi îngropat!
 
Când Tu te naºti, lumea renaºte
ªi totu-i plin de bucurie,
Prin Tine moartea este Paºte,
Iar Viaþa, Sfântã Liturghie.
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ºi a inimii copilului de altãdatã, a iertãrii
ºi speranþei de mai bine. Ne reaºeazã
într-o lume mai seninã, pradã bucuriei
de a trãi. Parfumul sãrbãtorilor ne
îmbie pe toþi, ne cheamã ºi ne provoacã
la schimbare ºi înnoire sufleteascã.

Priveºte spre interior ºi descoperã
puterea de a fi mai bun.

Poþi spune: e prea greu sã schimb
o lume.

Da! Foarte adevãrat. TU nu poþi
schimba lumea. Lumea e prea mare
ºi, poate, nedoritoare de schimbare. Ai
putea sã te gândeºti sã îi schimbi pe ai
tãi: pãrinþi, soþie, copii, prieteni... dar
nici ei nu doresc întotdeauna ºi poate
acum prea puþin, schimbarea. Eºti
dezamãgit? Profund dezamãgit, dar NU
înfrânt.

Lasã-i pe ceilalþi – schimbã-te pe
tine. Eºti singura opþiune valabilã,
controlabilã, realizabilã. Tu eºti prea
puþin? Chiar deloc. Eºti o adevãratã
provocare.

Fã-o!!!
Lucrurile mici pot schimba, cu

rãbdare, ceva. Dar tu nu eºti niciodatã
mic. Mic eºti atunci când renunþi la
luptã. Un luptãtor nu este niciodatã
învins, pentru cã va continua lupta, rãnit
chiar. Dorinþa de izbândã îl va face sã
se ridice întotdeauna. Apoi este bine
sã ºtii cã, deºi nu pare, valoarea
lucrurilor mici pe care le facem este
uriaºã. Preþuieºte lucrurile „mici” din
viaþa ta. Ele pot face atât de mult bine
greu de imaginat pentru majoritatea...
O lumânare ce arde, chiar dacã trece
în ochii multora ca nesemnificativã,
sursa de luminã este cu mult mai
valoroasã decât soarele. Ea poate face
ceea ce soarele nu va putea sã facã
niciodatã; Sã lumineze în întuneric!!!

Priveºte spre luminã. Îþi doreºti
atât de mult sã fii ca ea. Oare de ce?
Lumina lumineazã, încãlzeºte, întreþine
viaþa. Da, viaþa! Doamne, cât ne dorim
sã trãim! Dar cum? Simþi cã trãieºti
atunci când faci lucruri extraordinare,
pline de adrenalinã, acte de curaj
nestãvilit, suspans, teribilism etc.? Asta

sã fie viaþa? Eu cred cã trãim atunci
când facem ceea ce este frumos. Sã
te bucuri de bucuria de a face bucurii.
Sã-L iubeºti pe Cel ce te iubeºte. Sã
faci lucruri mici precum firele de nisip.
Un fir de nisip este mai întotdeauna un
lucru banal, nesemnificativ, fãrã
valoare recunoscutã. Simþim de prea
multe ori acest lucru în ceea ce ne
priveºte. Câtã deznãdejde! Trebuie
însã sã ºtim cã într-o singurã particulã
de nisip se pot înmagazina atâtea
informaþii încât face sã funcþioneze un
computer. Poþi scrie pe ea tot ceea ce
doreºti. Trebuie însã sã fie cineva care
sã scrie. Dumnezeu este Acela care
scrie în conºtiinþa noastrã, cu ajutorul
voinþei personale, ceea ce trebuie sã
facem. Sã ne lãsãm voinþa condusã de
Dumnezeu pentru a scrie în viaþa
noastrã lucruri cu adevãrat preþioase.
Se poate ca uneori sã oboseºti, sã te
simþi epuizat, sã nu mai vrei nimic de
la nimeni ºi de la viaþã. Atunci lasã-L
pe Cel ce scrie sã îþi ascutã, precum
mina unui creion, iarãºi voinþa, dorinþa
de a Fi ºi a Face. Nu este uºor. Învaþã
sã suporþi durerea unei astfel de
schimbãri. Te va face mai bun. Nu vei
regreta. O, Doamne? Dar câte regrete
nu am agonisit de-a lungul vieþii. De
câte ori nu ne dorim sã schimbãm cele
fãcute în trecut cu altceva?! O poþi
face. Spovedania este ca o radierã
care ºterge ceea ce nu îþi place la tine.
Te ajutã sã îþi recapeþi demnitatea
pierdutã. Sã fii tu însuþi. Rãul este cu
adevãrat rãu când doare profund ºi te
arde în toate mãdularele tale.
Schimbarea aceasta nu este un rãu. Ea
te ajutã sã te menþii pe drumul drept.
Greutatea poverilor agonisite ne face
sã fugim de noi. Nici oglinda nu mai
este realistã. Ne prezintã ca oameni
frumoºi, pentru cã avem grijã de
înveliºul exterior - imaginea publicã.
Trebuie sã fim „frumoºi”  pentru a
cãpãta respectul celorlalþi. Trist, dar
adevãrat! Haina îl face pe om mai mult
ca oricând astãzi. Adevãrata valoare
însã este în interior. În inima noastrã.
Nu se vede, dar se simte. O inimã bunã

radiazã, încãlzeºte, iubeºte, dã viaþã în
jur. Da, din nou viaþa! Pentru viaþã ne
trudim. Sã o preþuim aºa cum se cuvine.
Deºertãciunea exterioarã nu conteazã
prea mult. Sufletul trebuie îngrijit. Inima
trebuie încãlzitã ºi curãþatã sã poatã
pãtrunde „lumina ce lumineazã tuturor”.
Preþuieºte a ta valoare intrinsecã.
Preþuieºte Lumina. Oferã, pentru a
avea. Lasã o urmã cât de micã în urma
ta, în viaþa celorlalþi, în drumul tãu spre
cer. Tot ceea ce faci în viaþã lasã o
urmã, unele însã sunt dureroase. Sã nu
fie! Fii conºtient de faptele tale.
Deschide-þi inima. Bucurã-te, iubeºte,
zâmbeºte ºi le împãrtãºeºte. Toate sunt
gratuite!

Viaþa nu ne este mereu favorabilã.
Dar asta nu înseamnã sã nu avem timp
ºi pentru bucurii. Bucuriile mici
condimenteazã viaþa, trebuie doar sã le
vezi, sã le fructifici. O razã de soare, o
pasãre în zbor, o floare, un surâs la
întâmplare pe stradã. Iatã bucurii
„neînsemnate”. Dacã refuzi sã vezi
aceste Mici bucurii în aºteptarea unei
Mari Bucurii - un câºtig la loto, o casã,
o maºinã, riºti sã pierzi bucuria de a
trãi ziua de azi ºi a te pãstra pentru cea
de mâine. Dar cine are garanþia zilei
de mâine?!

Ne bucurãm din  orice, dar mai cu
seamã pentru recunoºtinþa celorlalþi.

Ea, recunoºtinþa, ne confirmã în
raport cu ceilalþi, ne face sã ne dorim
sã repetãm gesturile apreciate. Sã fie
asta o formã de rãsplatã? Nu, categoric
Nu.

Recunoºtinþa este frumuseþea
sufletului ºi o percepi direct în inimã.
Fii bun, doar aºa vei avea pace, liniºte,
dragoste.

Cautã sã faci bine altora ºi îþi vei
gãsi propriul bine.

Dorim cu toþii ce e mai bun pentru
noi.

Ne dorim o viaþa liniºtitã, lipsitã de
griji ºi de împrãºtieri inutile, de armonie
ºi afecþiune, de iubire ºi speranþã. Dorim
sã fim noi înºine, sã fim liniºtiþi. Fãrã
provocãri, dezamãgiri, trãdãri,
înºelãri, necredinþa, ura,

urmare din p 1)
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dezbinãri etc. Da! Vrem sã fie
liniºte în noi ºi în afara noastrã.

Dar cum sã o dobândim? Liniºtea
pare-se cã a murit. La tot pasul
domneºte puterea zgomotului. Te
consumã picãturã cu picãturã - pânã la
epuizare. Simþi cã te sfârºeºti. Zgomotul
îþi inundã mãruntaiele. Fie cã vorbim
despre muzica fãrã armonie adicã doar
de gãlãgie, fie cã cineva are întotdeauna
ceva a-þi spune, ori lângã tine turuie ceva
îngrozitor, toate acestea îþi pângãresc
fiinþa. Alergi ºi cauþi liniºte. Oriunde! ªtii
prea bine cã ea naºte tot ce-i viu în lume
ºi dureazã veºnic. Spui adesea: vreau
sã mã liniºtesc! De ce? Pentru cã în
sufletul tãu crezi cã liniºtea este rãdãcina
lui „a fi” ºi echilibrul vieþii. Liniºtea
interioarã o întreþine pe cea exterioarã.
O asculþi! O simþi! O vezi! Pâlpâie uºor,
fragil, aproape sã se stingã de nu eºti
atent. Imaterialã ea, liniºtea, îþi cuprinde
întreaga fiinþã. Cât de fericit eºti atunci
când cãldura ei te îmbrãþiºeazã. Te
înalþã spre visare. Te ajutã sã crezi, sã
speri, sã iubeºti. Învãluie, Doamne, ºi
firava noastrã fiinþã întru liniºtea
Duhului Tãu. Învaþã-ne sã ne rugãm.
Aratã-Te lumii create de Tine sã Te
putem privi cu nesaþ. ªi Te vedem
pentru cã Tu Te araþi permanent. Tu
eºti mare cât cea mai mare mãrire, dar
Te ascunzi într-o inimã de Om. ªi Te
gãsim mereu iubind. Mereu iertând.
Mereu dãruind viaþa. În Sfânta
Liturghie, liniºtea noastrã de o avem,
ne îmbie a asculta tãcerea lui
Dumnezeu. Dacã Dumnezeu tace, de
ce-aº vorbi eu?! Doamne, iartã-mã cã
ar trebui sã tac ºi sã ascult tãcerea
spuselor Tale.

Priveºti în jur ºi-i vezi mesaje de tot
felul. Toþi vor ceva de la tine, sau mai
bine spus te vor pe tine de: client,
beneficiar al serviciilor, cobai pentru
experimente, alegãtor... Sunt tot mai puþini
cei ce vor sã le fii prieten, sã-ºi
împãrtãºeascã bucuria cu tine, sã-þi fie
de ajutor când ai nevoie. Cu greu, sau
deloc, acceptãm valorile umane
adevãrate: bunãtatea, blândeþea, dãrnicia,
iubirea… ªi ce pãcat când ele sunt
singurele lucruri gratuite din viaþa noastrã.
Tot mai mult se înrãdãcineazã în mintea
noastrã faptul cã orice ºi oricine are preþ.

Totul este cuantificat.
Totul se plãteºte.
Care sã fie preþul dãrniciei? Dar

al iubirii? Cât costã prietenia?
Cât de jos am ajuns?! O, Doamne!

Ce s-ar  întâmpla dacã am începe sã
trãim dezinteresat ºi fãrã aºteptãri faþã
de valorile umane? Sã iubeºti fãrã sã
aºtepþi sã fii iubit! Am suferi cu
siguranþã mai puþin. În general vorbind,
suferim teribil dacã nu suntem iubiþi în
felul imaginat de noi, conform
aºteptãrilor noastre de cine vrem ºi cum
vrem noi. Dorinþa este selectivã.
Alegem. Dar ce? Pe cine? Îi socotim
prieteni. Ai trãit atât de multe
dezamãgiri cu aºa ziºii prieteni încât
stãm ºi ne întrebãm: Cât m-a costat
prietenia cu respectivul? Pas cu pas,
clipã de clipã plãtim atât de multe

recompense. Oare nu ºtim sã alegem
sau toatã lumea gândeºte doar din
aceastã perspectivã? Dacã am reuºi
sã scãpãm de acest gând, pãmântul,
lumea noastrã ar fi un Rai. Iubirea,
prietenia, omenia, bunãtatea ar fi
valorile lui unanim acceptate. Dãruirea
ar fi dominanta lumii ºi caracteristica
personalã a celor ce o compun. Dar
Nu! Fiecare vrea ca El sã se bucure
de ceea ce îi aparþine. Individual, egoist,
egocentric.

Trist. Foarte trist.
Bunãtatea, dãruirea, dorinþa de

întrajutorare, empatia cu celalalt sunt
considerate, deseori, virtuþi ale unei
categorii sociale distincte - ale celor
bogaþi care au de unde. Cine oare îºi
poate permite sã dea ºi altuia? Eu sunt
sãrac, de unde sã-i dau? Eu am muncit
din greu pentru agoniseala mea, s-o
facã ºi el!!!

Sã fie chiar aºa?
Nu ne înºelãm oare?
Sunt sigur ca da.
Adevãrul este cã, atât cel ce are,

cât ºi cel ce nu are, NU se pot evalua
privind spre soldul contului sau spre
bãsmãluþa legatã cu douã noduri.
Dãrnicia, bunãtatea, empatia pentru
aproapele le descoperim privindu-ne
inima. Ea îþi va spune negreºit cât de
bogat sau sãrac eºti.

De dãruieºti, sã o faci din
dragoste. Fii bun iubind. Dãruieºte
pentru cã eºti bun. Eºti bun pentru cã
iubeºti.

A dãrui, fãrã sã-l iubeºti pe cel
cãruia îi dãruieºti, este un gest egoist.
Unde nu existã dragoste, nu existã
dãruire.

De  sãrbãtori priveºte în jurul tãu.
Vei vedea o mulþime de oameni. Câþi
dintre ei sunt iubiþi? Cel ce nu este
iubit va fi singur chiar în mijlocul
mulþimii. ªi cât de mulþi oameni singuri
sunt lângã noi!?

Trãieºte - Iubind.
Iubeºte - Dãruind.
Dãruieºte - Bucurându-te.
La Mulþi Ani! sãracului, bogatului,

celui fericit, celui singur, celui ce crede,
celui ce nu crede, celui ce o va face
mai târziu... Toþi suntem copiii lui
Dumnezeu!

Luceafãrul de searã

Între razele de soare
S-a ascuns o stea,

Nici prea micã, nici prea mare:
Cât sã mângâie pãmântul

Cu lumina sa.

Dar modestã ºi cuminte
Pe cer nu ieºea,

Ca sã nu umbreascã raza
Vreunei stele cât de micã

Cu o raz-a sa.

Pânã când regina Lunã
De ea auzi

ªi pe boltã negãsind-o,
Cãutã de o aduse

ªi o pedepsi.

Cã nici bolta nu e micã
ªi nici stele nu-s

Ca sã nu încapã toate
ªi sã lumineze-n noapte

Cerul cel de sus.

ªi o puse sã aparã
Prima-n bolte reci,
Cãlãuzã sã le fie

Stelelor ce ies pe searã,
Omenirii-n veci.

(2014)

Maria ILIE, Frânturi de cer,
Editura Enesis, Baia Mare, 2016,

p. 85
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prezenþã a trãirii întru Hristos ºi o
fereastrã cãtre Împãrãþia Cerurilor.

Dupã învãþãtura Sfintei Scripturi care
ne cãlãuzeºte: „M-am uitat ºi iatã o uºã
era deschisã în cer” (Apocalipsa 4, 1),
icoana este o viziune a prezenþei tainice
a Împãrãþiei lui Dumnezeu inauguratã de
Întruparea lui Hristos ºi se comunicã prin
Pogorârea Sfântului Duh în umanitatea
care Îl primeºte în mod liber.

Icoana este o deschidere a slavei
Împãrãþiei Cerurilor pe putinþa trãirii ºi
simþirii noastre omeneºti, „vãzând slava
Lui cu ochii noºtri” (II Petru 1, 16).

Întruparea Fiului lui Dumnezeu
explicã specificul unic al iconografiei
creºtine ortodoxe, faptul istoric cã
Hristos este o realitate istoricã, e
realitatea Cuvântului lui Dumnezeu.
Icoana afirmã peremptoric realitatea
Întrupãrii, opunându-se gândirii de tip
dochetist ce susþine iluzia sau revelaþia
fãrã concept.

(urmare din p. 1) Pe Cuvântul lui Dumnezeu Îl
lãudãm ºi Îl cântãm în colinde ca pe o
realitate vie a Bisericii, dar ºi ca un
important eveniment istoric vãzut.

„Dumnezeu S-a arãtat în trup…” (I
Timotei 3, 16); „Cuvântul S-a fãcut trup
ºi S-a sãlãºluit între noi ºi am vãzut
slava Lui…” (Ioan 1, 14) În înþeles
dogmatic, Cuvântul ºi Chipul (Icoana)
lui Dumnezeu sunt identice. De aceea,
Sfinþii Apostoli Îl mãrturisesc pe Hristos
ca fiind nu numai Cuvântul lui
Dumnezeu, ci ºi Chipul sau Icoana lui
Dumnezeu Celui nevãzut (Coloseni 1,
15; Evrei 1, 3).

Sfântul Ioan Damaschinul (†749)
a afirmat întru apãrarea dogmei
iconografice: „Noi nu adorãm materia,
ci pe Acela Care, pentru mântuirea
mea, S-a fãcut materie”, adicã a devenit
Om. Iar Sinodul al VII-lea Ecumenic
(787) a precizat cã cinstirea arãtatã
icoanei se îndreaptã spre Persoana
reprezentatã pe ea.

Icoana este un memorial liturgic.
Ea aminteºte, deci, cã Hristos este
prezent în mijlocul ei, al comunitãþii
euharistice sau liturgice adunate în
numele Lui (Matei 8, 20).

Ochii trupeºti vãd chipul lui Hristos,
pentru ca inima sã sesizeze prezenþa
iubitoare a Persoanei lui Hristos.

De aceea, atitudinea cea mai
adecvatã în faþa icoanei este rugãciunea,
în credinþã ºi în dragoste. Icoana face
parte din pedagogia haricã a credinþei,
întrucât ea este o prezenþã vie prin har a
trãirii personale în harul Bisericii. Icoana
invitã ca o chemare sfântã la Taina ºi
Tainele Bisericii ºi la comuniunea
spiritualã cu Hristos prin rugãciune.
Prezenþa vie a rugãciunii este lucrare
haricã a Duhului Sfânt ce lucreazã în
taina fiecãrei persoane.

Iconografii Bisericii, ei înºiºi au fost
pnevmatofori, adicã trãitori ºi martori ai
vieþii Bisericii, practicanþi ai rugãciunii ºi
poruncilor lui Hristos în viaþa lor.

Pe data de 17 noiembrie , în cadrul
Sãptãmânii Educaþiei Globale, a avut
loc, la Colegiul Naþional ,,Costache
Negri”, Tg. Ocna, proiectul
educaþional ,,Ziua Bibliei”. Cu
binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Pãrinte Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului ºi Bacãului ºi sub purtarea
de grijã a pãrintelui protoiereu Ioan
Bârgãoanu, pãrintele profesor Benone-
Paul Vãsâi, iniþiatorul ºi coordonatorul
acestui proiect, a explicat celor 100 de
tineri prezenþi importanþa Sfintei
Scripturi în viaþa omului.

Au fost dezbãtute ºi temele
propuse de Sfântul Sinod pentru anul
bisericesc 2017, începând cu activitatea
unui iconar, icoane fãcãtoare de minuni
de la Muntele Athos, apoi viaþa ºi
activitatea Patriarhului Iustinian
Marina, dar ºi a mãrturisitorilor din
temniþele comuniste.

Ne-am bucurat de un frumos
cuvânt de învãþãturã din partea
pãrintelui protopop Ioan Bârgãoanu,

„Ziua Bibliei“ la Târgu-Ocna

în ultima parte a activitãþii fiind oficiat
un parastas de cãtre preoþii prezenþi
în memoria PF Patriarh Iustinian
Marina ºi a IPS Eftimie Luca. Tot
acum au fost pomeniþi toþi profesorii
ºi elevii care au activat în Colegiul
Naþional ,,Costache Negri”, Tg. Ocna,
ºi care între timp au ajuns în lumea
celor drepþi. Preot Prof. Benone-Paul VÃSÂI

La final, toþi participanþii au fost
premiaþi cu diplome ºi dulciuri. Mulþumim
pentru participare preoþilor Ioan
Bârgãoanu, Ioan-Vasile Panþîru ºi Silviu
Butucaru ºi profesorilor Daniela Mititelu,
Maria Alina Grozescu ºi Laura Vãsâi cât
ºi tuturor elevilor participanþi la activitate.
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Trãiau doi oameni, soþ ºi soþie, bine
înstãriþi, cu înaltã pregãtire de carte ºi
cu frumoasã viaþã creºtineascã. Inimile
lor erau adânc îndurerate pentru cã nu
aveau copii. S-au sfãtuit ºi s-au hotãrât
sã înfieze un copil, ca sã moºteneascã
zestrea lor materialã ºi moralã. S-au dus
la un orfelinat, aºezãmânt de binefacere,
unde erau crescuþi copiii orfani de
amândoi pãrinþii ºi copiii pãrãsiþi de
mamele lor; s-au prezentat la birou ºi au
spus pe larg dorinþa lor.

Directoarea orfelinatului i-a condus
prin toate sãlile unde erau copiii împãrþiþi
pe vârste. Într-o salã, unde se jucau
copilaºi între 2 ºi 3 ani, ei s-au oprit mai
mult. Ochii lor au zãbovit asupra unui
bãiat grãsuþ, drãgãlaº, cu ochi negri,
sclipitori. S-au uitat lung la el ºi le-a
plãcut cum se juca ºi alerga printre ceilalþi
copilaºi, voios, vioi ºi inteligent.

– Doamnã director, noi vrem acest
copil; l-am îndrãgit amândoi, dorim sã-l
înfiem. Nãdãjduim sã avem un
moºtenitor bun ºi vrednic.

– Îmi pare rãu, nu vi-l putem da.
Alegeþi-vã altul. Acesta este foarte rãu.
Îl supraveghem ºi-l îngrijim în chip
deosebit, dar se pare cã nu mai poate fi
îndreptat; este un copil pãrãsit de mama
sa ºi cred cã a moºtenit ceva rãu de la
pãrinþii lui. N-am dori sã vã fie povarã
prea mare. Îl þinem aici cu credinþa cã
tot vom reuºi sã facem ceva bun din el.

– Totuºi nouã ne place acest copil.
Noi vrem sã-l luãm chiar acum, a stãruit
soþia. Oricât ar fi de rãu, nãdãjduiesc
sã-l schimb, cu ajutorul lui Dumnezeu.
Voi încerca tot ce-mi stã în putinþã,
ajutatã ºi de soþul meu în timpul sãu liber;
voi sta lângã el, voi jertfi zile ºi nopþi ºi
cred cã voi reuºi sã scot din el un om de
omenie, un om de valoare pentru
societate. Suntem în preajma
Crãciunului. Îl fãgãduim dar Domnului
Iisus Hristos ºi ne vom strãdui sã-l
creºtem pe placul Lui, dupã Sfânta Sa
Evanghelie, dupã cum ne-o
propovãduieºte ºi tãlmãceºte Sfânta
noastrã Bisericã.

Astfel li s-a dat copilul ºi s-au întors
acasã plini de bucurie. Într-adevãr, nu

Acest copil îl vrem
puþine i-au fost grijile ºi nu mici i-au fost
ostenelile acestei mame adoptive, dar
pânã la urmã a biruit. Toatã munca ºi
jertfa ei au fost încununate cu succes; a
fost rãsplãtitã cu mari bucurii. Au reuºit
sã facã din el un om de mare valoare
intelectualã ºi moralã, un om de mare
folos Bisericii ºi neamului.

Dacã aceºti soþi, care nu erau
adevãraþii pãrinþi ai copilului, s-au jertfit
pentru el, l-au înconjurat cu toatã
dragostea lor, l-au crescut în credinþã, în
dragostea de Dumnezeu ºi de Bisericã,
l-au pus pe calea cea bunã, l-au fãcut cu
adevãrat dar Domnului Hristos, apoi ce
sã zicã acei soþi care sunt adevãraþii
pãrinþi ai copiilor lor, dar nu poartã destulã
grijã sau chiar nici o grijã de copiii lor;
care nu-ºi dau nici un interes pentru buna
lor creºtere moralã, îi lasã înstrãinaþi de
Dumnezeu ºi de vieþuirea creºtineascã?

Dacã aceastã femeie, care n-a ºtiut
ce înseamnã durerile de naºtere ºi
bucuriile de mamã, a înþeles aºa de bine
sã fie mamã bunã ºi iubitoare pentru un
copil strãin; ºi l-a apropiat aºa de mult, l-a
strâns în braþele ei cu atâta dor ºi drag,
i-a strecurat în sufletul lui curat credinþa
în Dumnezeu, l-a obiºnuit cu mirosul de
tãmâie ºi cu întreaga atmosferã
dumnezeiascã din bisericã, l-a învãþat sã
stãruiascã, toatã viaþa lui, întru înfãptuirea
binelui în toate împrejurãrile ºi faþã de
toþi oamenii, ce sã mai zicã mamele
adevãrate, când îºi uitã de datoria lor de
mamã ºi încã de mamã creºtinã?

Fiecare mamã creºtinã a
vremurilor noastre ar trebui sã se
îngrijeascã cu toatã dragostea pentru
buna creºtere moralã a copiilor ei, fiindcã
aceºtia sunt viitorul neamului ºi al
Bisericii. Învãþãturile Sfintei Evanghelii,
dragostea de Dumnezeu ºi de Bisericã,
rugãciunile ºi povãþuirile spre trãire în
duh creºtinesc, strecurate în sufletul curat
de copil, întãrite ºi susþinute mereu de
pilda trãitoare a mamei, prind rãdãcini
adânci în inima lui ºi nu pot fi smulse cu
uºurinþã, la vremuri grele, oricât ar fi de
înverºunatã rãutatea ºi ura celor ce ar
cãuta sã facã aceasta. Nu rare au fost
ºi sunt cazurile de eroism creºtin al

multor tineri care s-au legat sufleteºte
de Domnul Hristos, cu cea mai curatã
ºi mai fierbinte dragoste, din frageda lor
copilãrie.

Fiecare mamã creºtinã, din orice
neam ºi þarã, ar trebui sã aibã pururea în
minte dragostea cu care a primit Domnul
Iisus pruncii ºi cuvintele pline de
învãþãturã cu care i-a prezentat întregii
omeniri, din toate timpurile ºi din toate
locurile, ca adevãrate modele de viaþã:
„Lãsaþi copiii ºi nu-i opriþi sã vinã la Mine,
cã a unora ca aceºtia este Împãrãþia
cerurilor” (Matei 19, 14); „Adevãrat zic
vouã: de nu vã veþi întoarce ºi nu veþi fi
ca pruncii, nu veþi intra în Împãrãþia
cerurilor” (Matei 18, 3).

Sângereazã inima Bisericii când
vede atâþia tineri ai diferitelor neamuri
dezordonaþi în viaþã, fãrã nici un cãpãtâi,
care au alunecat pe drumul atâtor
nelegiuiri. Este rezultatul lipsei de
educaþie religioasã ºi moralã în familie.
Greu va apãsa pe sufletele pãrinþilor
acestor tineri pãcatul înstrãinãrii lor de
Dumnezeu ºi nu vor putea da rãspuns
pentru acest mare pãcat în ziua cea
mare a judecãþii, când Dreptul
Judecãtor, Domnul nostru Iisus Hristos,
le va cere socotealã pentru copiii lor.

Laudã, cinste ºi rãsplãtire
binemeritatã din partea lui Dumnezeu ºi
a oamenilor pentru toþi pãrinþii care îºi
cresc copiii în duhul evanghelic,
ajutându-i sã devinã buni creºtini, buni
cetãþeni ai patriei cereºti ºi ai patriei
pãmânteºti. Istoria Bisericii stã dovadã,
peste veacuri, cã un bun creºtin este ºi
un bun cetãþean al þãrii sale; în sufletul
lui sunt vii cele douã mari iubiri: iubirea
de Dumnezeu ºi iubirea de þarã. Un
astfel de creºtin este gata oricând sã-ºi
dea chiar viaþa pentru neam ºi þarã,
pentru Hristos ºi pentru Bisericã, dacã
se cer acestea, în vremuri de grea
încercare.

Preot Dr. Dumitru I. BODALE,
Trãiri în Hristos,

Colecþia Teologicã „Cuvântul Vieþii”,
1985, Detroit, Michigan.



Nr. 4 / oct-dec 20179SAREA PÃMÂNTULUI

Termenul ,,a colinda” poate fi foarte
uºor apropiat celui de ,,trimitere” (lat.
mitto, -ere), folosit în binecunoscutul
pasaj de la Matei, Alegerea celor celor
12 Apostoli: ,,Mergând, învãþaþi toate
neamurile, botezându-le în numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
învãþându-le sã pãzeascã toate câte v-am
poruncit vouã, ºi iatã Eu cu voi sunt în
toate zilele, pânã la sfârºitul veacului.
Amin.” (28, 18-20) Însã ,,a colinda”
înseamnã mult mai mult decât a vesti
Evanghelia, de aici ºi imposibilitatea de
a-l traduce cât mai exact într-una dintre
limbile moderne de astãzi. Când copiii
pleacã la colindat, bãtând din poartã-n
poartã, ei nu anunþã doar cã Hristos S-a
nãscut în ieslea din Betleem acum mai
bine de douã mii de ani, ci se roagã ca
acea bucurie sã se reverse în sufletele
membrilor familiei gazdã. Glasul lor se
transformã în rugãciune ºi comuniune.

Învãþãtura Bisericii,
exprimatã cu ajutorul imnurilor
liturgice (Antifoane, Tropare,
Icoase, Stihuri º.a.), a pus
accentul, încã din perioada
primarã, pe misiunea fiecãrui
creºtin de a fi ,,apostol” pentru
aproapele sãu. Astfel s-a
nãscut ºi colindul, însoþit de
o teologie foarte profundã.
Mergând pe firul istoriei, exe-
geþii considerã veacul al IV-lea
fiind cel mai bogat în creaþii
imnografice creºtine, folosite
pânã astãzi la stranã. Cum
erau alcãtuite ele? Pornind de
la relatarea vieþii unui sfânt
sau de la o serie de hotãrâri
ale unor sinoade locale ºi ecumenice, Sf.
Pãrinþi au aºezat aceste informaþii în
versuri, pentru a le face mai accesibile
credincioºilor. Aºa s-a întâmplat ºi în cazul
Condacului Naºterii Domnului - „Fecioara
astãzi”,1 considerat primul text al unui
colind din istoria Bisericii. Sinaxarul
noteazã faptul cã autorul acestei cântãri
poetice este Sf. Roman Melodul, ce a
trãit în Constantinopol spre sfârºitul sec.
al V-lea. 

Creaþie a geniului popular, colindul
românesc reflectã nu doar bunãtatea,
curãþia sufleteascã, blândeþea, iubirea,
gingãºia, delicateþea, omenia ºi

Colindele sau învãþãtura Bisericii
în cuvinte simple

milostivirea poporului nostru, virtuþi cu
care L-a primit pe Însuºi Fiul lui
Dumnezeu întrupat, ci ºi o adâncã ºi
adevãratã înþelegere ºi exprimare
teologicã a tainei, cu nimic mai prejos
de cea a sfinþilor imnografi sirieni sau
bizantini. Teologia colindului, mai puþin
folositã în scrierile ºi cuvântãrile
bisericeºti, reprezintã o bogãþie
neexploratã, o comoarã a spiritualitãþii
noastre româneºti.

Cu toate cã Naºterea lui Hristos a
fost consemnatã istoric, evenimentul se
cere a fi adus permanent în actualitate
ºi trãit ca un permanent astãzi (,,Astãzi
S-a nãscut Hristos/Mesia chip luminos/
Lãudaþi ºi cântaþi/ªi vã bucuraþi!”). Din
cuprinsul colindelor, având ca sursã
principalã Sfânta Scripturã, aflãm cã
Naºterea Domnului a fost mai înainte
vestitã de proroci ºi cã a fost primitã de
noi, cei de astãzi, ca împlinire a acestor

profeþii. Iatã ce spune o frumoasã
cântare de Crãciun din Apuseni:
„Doamne, ale Tale cuvinte,/Care s-au
scris mai înainte,/ S-au plinit precum ºi
scrie/Moise la cartea întâie,/O, minune!”
Care este aceastã minune, dacã nu
biruinþa, prima a Fiului Fecioarei, asupra
ºarpelui celui vechi, diavolul.

Proorocul Miheia în cartea sa (5,1)
vorbeºte despre locul Naºterii lui Mesia,
ca fiind Bet-Lehem-ul (ebr. Casa Pâinii)
Iudeii, fapt certificat ºi în colindul
românesc: „O ce veste minunatã,/În
Betleem ni s-aratã,/Astãzi S-a nãscut/
Cel fãrã de-nceput,/Cum au spus

prorocii”. Tot din cântul celor mici vedem
cã mai întâi a avut loc o Bunã-Vestire în
Nazaretul Galileii: „Colo sus în vremea
ceea,/În frumoasa Galileea,/O Fecioarã
locuia,/Ce Maria se chema.../Nazaret
era oraºul/ Unde ea-ºi avea sãlaºul./ ªi
cum sta ºi se ruga/ O luminã
strãlucea...” Un colind din Moldova
aminteºte despre recensãmântul de la
Ierusalim (Luca 2, 1-18), unde merge ºi
Fecioara Maria, purtând în pântece
dumnezeiescul Prunc: „August
poruncea.../Ca-n a sa împãrãþie/ La locul
sãu de nãscare,/ Sã se înscrie fiecare”.

Bucuria Întrupãrii Domnului se
revarsã peste întreg pãmântul, în chipul
unei veselii de negrãit. Este noaptea în
care, dupã tradiþiile vechi, nu se doarme,
cãci unii colindã, iar alþii primesc
colindãtori. Un cântec din Maramureº
indicã aceastã veghe: „Sculaþi, sculaþi
boieri mari,/ Sculaþi voi, români plugari/

Hristos S-a nãscut!/Cã vã
vin colindãtori/Noaptea pe la
cântãtori.../ªi nu v-aduc nici
un rãu,/Ci v-aduc pe
Dumnezeu,/Dumnezeu
adevãrat,/Soare-n raze
luminat./Noi vã zicem sã
trãiþi,/ Întru mulþi ani fericiþi!”
În concluzie, colindãtorii
împãrtãºesc pacea, bucuria,
sãnãtatea, prosperitatea,
mântuirea ºi fericirea celor
ce-i primesc în casã ºi în
suflet, deoarece ei Îl aduc
pe Dumnezeu. Ascultând
colindul ,,sfânt ºi bun”,
primim învãþãtura milenarã a
Bisericii creºtine, la fel cum,

fãrã sã conºtientizam de multe ori,
primim aerul atât de necesar vieþii.

1 „Fecioara astãzi pe Cel mai presus
de fiinþã naºte, iar pãmântul peºtera
Celui neapropiat aduce. Îngerii cu
pãstorii slavoslovesc, iar magii cu
steaua cãlãtoresc. Cã pentru noi S-a
nãscut prunc tânãr, Dumnezeu  Cel 
mai  înainte  de  veci” (Condacul Naº-
terii Domnului)

COLIND  III
Dupã ce s-au scuturat din glasurile lor/

toate florile dalbe ºi dupã ce s-au aºezat/
pe masa blândului plugar pila de tãmâie, crucea/
din douã oase mirosind a luminã ºi floarea uitatã/

dintr-un colac minþind a pâine, s-a gãsit o
sângerare/

pe câmpie, un rob cucernic ºi mulþumitor de
hrana/

biciului înfipt în carnea sa din fuga unui murg/
Graur cu frâul de aur ºi domnesc.

Dan Sandu

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

140 de ani de la proclamarea ºi cucerirea
Independenþei de Stat a României

Capitolul 3: Bãtãlia de la Vidin. Încheierea victorioasã
a Rãzboiului de Independenþã

Victoria de la Plevna trebuia
exploatatã imediat pentru a nu-i da
inamicului nici o clipã de rãgaz pentru
refacerea forþelor sale.

În cadrul planului general de
desfãºurare  a operaþiilor
militare ulterioare, trupele
române urma sã execute
acþiuni independente sub
comandament propriu. În
principal, acestea constau
în deplasarea forþelor
principale în zona Vidin
pentru a zdrobi gruparea de
trupe inamice din nord-
vestul Bulgariei care
ameninþa flancul drept al
trupelor ruse ºi de unde se
puteau intreprinde
incursiuni în teritoriul
românesc. Totodatã,
trupele ruse din Nicolope ºi
Rahova urma sã fie
înlocuite  de cele române,
devenind astfel disponibile
pentru operaþiile de la sud
de Balcani. De asemenea,
Divizia 3 Românã
dimpreunã cu Divizia 9
Rusã trebuia sã escorteze
prizonierii turci peste
Dunãre. Dupã predarea
prizonierilor cãtre
autoritãþile respective,
aceastã mare unitate
românã urma sã ocupe
poziþii de apãrare pe malul stâng al
Dunãrii pentru a le face disponibile
trupele ruse aflate între Giurgiu ºi
Cãlãraºi. În vederea îndeplinirii noilor
misiuni s-a procedat la reorganizarea
Armatei Române. Astfel, printr-un

(urmare din numãrul 51) ordin de zi din 5 decembrie 1877, în
fruntea Marelui Cartier General
Român a fost numit Alexandru Cernat,
având ca ºef de stat major pe colonelul
ªtefan Fãlcoianu. S-a constituit Corpul
de Vest sub comanda generalului

Nicolae Haralambie, secondat, ca ºef
de stat major, de colonelul Alexandru
Gramont – în care intrau Diviziile 1, 2,
4 ºi cea de la Calafat a fostului Corp
de observaþie. Rezerva generalã era
compusã dintr-o brigadã de roºiori, o

companie de geniu, una de telegrafie
ºi un escadron de jandarmi.

Pentru nimicirea grupãrii turceºti
de la Vidin ºi cucerirea acestei cetãþi a
fost destinat Corpul de Vest. Trupele
române de pe malul stâng al Dunãrii

au primit ordin sã se
concentreze în Oltenia, cu
forþele principale în zona
Calafat, ºi sã intervinã cu
artileria în sprijinul marilor
unitãþi care urmau sã
atace Vidinul. Ele aveau
totodatã misiunea de a
participa la lichidarea unor
eventuale încercãri
otomane de forþare a
fluviului în aceastã zonã.
Marºul de apropiere al
trupelor române spre
Vidin s-a executat în
condiþii foarte grele, în
cursul cãruia ostaºi
români au sãvârºit
adevãrate fapte de
eroism, pe de o parte, din
cauza viscolului care a
bântuit în prima decadã a
lunii decembrie, a
cantitãþilor mari de
zãpadã ce au acoperit
toate drumurile, a gerului
de pânã la -25 de grade,
iar pe de altã parte, din
cauza faptului cã drumul
parcurs pânã la Vidin a
fost o permanentã luptã

cu trupele otomane. Brigãzile de
cavalerie comandate de coloneii Pavel
Cernovodeanu ºi Victor Creþeanu ºi
avangarda Diviziei 1
Infanterie s-au aflat în
permanentã încleºtare cu
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inamicul, respingându-l pas cu
pas spre Vidin ºi asigurând
astfel deplasarea Corpului de

Vest. Se înscriu la loc de frunte luptele
de la Sahri Pasakioi din 24 decembrie
unde, Batalionul 2 din Regimentul 1
Dorobanþi ºi un escadron din
Regimentul 2 Cãlãraºi au opus o dârzã
rezistenþã inamicului, zãdãrnicindu-i
intenþiile de a opri miºcarea trupelor
române.

Un alt eveniment important îl
constituie acþiunea de la Nazir Mahala
din 29 decembrie. Atacul de front
combinat cu întoarcerea ambelor
flancuri, impetuozitatea cu care au
acþionat trupele române, au surprins
inamicul astfel încât acesta a început
retragerea spre Vidin nu numai de la
Nazir Mahala, ci ºi din poziþiile de la
Vitbol ºi împrejurimi. Odatã cu acest
nou succes, trupele române au ajuns
la porþile Vidinului, obiectivul final de
atac.

Vidinul acoperea câteva linii de
comunicaþii importante care
conduceau spre interiorul Peninsulei
Balcanice. Pentru a-ºi asigura legãtura
cu exteriorul, garnizoana otomanã din
cetate organizase o bunã apãrare a
acestor comunicaþii prin poziþii înaintate
la Tatargik, Novoselce, Rupcea,
Rainovcea, Smârdan, Inova ºi
Kapitanovcea, aliniament care
constituia centura principalã exterioarã
de apãrare a Vidinului. Astfel
organizatã pentru apãrare, cetatea
Vidin dispunea de 12.000 de militari
bine înarmaþi, aflaþi sub comanda lui
Izzet paºa, cunoscut ca un general
energic ºi inteligent. Garnizoana
otomanã era pregãtitã pentru o
rezistenþã de lungã duratã dispunând
de suficiente cantitãþi de alimente ºi
muniþii; poziþiile înaintate, mai ales cele
de la Smârdan ºi Inova, scoteau practic
Vidinul de sub bãtaia artileriei adverse
amplasatã dincolo de centura
fortificaþiilor exterioare.

Analizând în detaliu valoarea ºi
dispunerea inamicului în zonã,
comandantul Corpului de Vest a hotãrât
sã încercuiascã mai întâi cetatea spre
a o izola de exterior, dupã care sã
execute un atac general pentru a

cuceri, pentru o primã etapã, puternicul
sistem defensiv exterior al Vidinului. În
acest sens, la 9 ianuarie 1878, s-a decis
ca toate satele din jurul Vidinului sã fie
atacate ºi cucerite concomitent. La
aceastã datã, efectivele Corpului de
Vest aflate pe malul drept al Dunãrii în
faþa Vidinului erau de 15.435
infanteriºti, 2.149 de cãlãreþi ºi
artileriºtii care încadrau 84 de tunuri.
În dimineaþa de 12 ianuarie 1878, la ora
7:00, artileria românã a declanºat un
foc intens atât asupra poziþiilor inamice
înaintate cât ºi asupra Vidinului.
Pregãtirea de foc a durat 30 de minute,
fiind urmatã de asaltul impetuos al
infanteriºtilor români. Atacul asupra
Tatargikului este executat de ostaºii
Regimentului 8 Infanterie de linie întãriþi
cu un batalion de dorobanþi care
înainteazã cu multã bravurã. Dupã o
scurtã rezistenþã, inamicul se retrage
spre Vidin. Concomitent, Divizia 1
Infanterie a atacat ºi ocupat localitãþile
Rupcea ºi Rainovcea. Cu toate
încercãrile combinate ale Diviziilor 1
ºi 4 Infanterie intreprinse asupra
localitãþii Novoselce, inamicul rezista.
Acþiunea eroicã întreprinsã de un
detaºament din Regimentul 8 Infanterie
se încheie cu pierderi.

Momentul hotãrâtor al luptelor
pentru Vidin l-au constituit acþiunile de
la Smârdan ºi Inova. Divizia 2
Infanterie a început asaltul la ora 14:00
cu Regimentul 4 linie ºi Batalionul 2
din Regimentul 6 linie. Combinând
atacul de front cu manevra pe flancuri,
locotenent-colonelul Ion Cotruþ,
comandantul liniei întâi de atac, obþine,
cu toatã rezistenþa tenace a inamicului,
o victorie de prestigiu prin cucerirea
succesivã a redutelor 1 ºi 2, a satului
Smârdan ºi a clãdirii cu telegraful, bine
apãrate de inamic. Prin introducerea
în luptã a eºalonului 2 din Regimentul
9 Dorobanþi, ofensiva a continuat cu ºi
mai multã vigoare. Este cuceritã reduta
numãrul 3 ºi, dupã trecerea râului
Delena, a cãrui apã era numai sloiuri,
satul Inova. Toate încercãrile
inamicului de a reocupa poziþiile
pierdute au rãmas fãrã rezultat. Ostaºii
români s-au menþinut ferm pe poziþie,
consolidându-le. Raportând rezultatele

acþiunilor, generalul Nicolae
Haralambie arãta cã localitãþile
Smârdan ºi Inova au fost luate „dupã
o luptã sângeroasã”, în timpul cãreia
trupele au luptat „cu cea mai mare
vitejie; ele furã conduse cu energie ºi
inteligenþã de ºefii lor.” La rândul sãu,
generalul Cerchez sublinia în ordinul
dat pe Divizie: „În ziua de 12 ianuarie
aþi gonit din poziþiile întãrite un duºman
tot atât de numeros ca ºi noi, aþi luat
prizonieri, tunuri, arme, muniþii, aþi ajuns
la porþile unei cetãþi care se credea cã
nu se poate lua; prin vitejia voastrã, aþi
respins pe acel duºman care credea cã
voi nu ºtiþi sã pãstraþi ce aþi luat.”

La trei zile dupã ocuparea
poziþiilor înaintate din faþa Vidinului,
artileria românã de pe ambele maluri
ale Dunãrii, cu 18 guri de foc, a început
bombardarea cetãþii Vidin. Tragerile
artileriei au durat pânã la 22 ianuarie
când s-a comunicat cã se încheiase
armistiþiul ruso-turc.

La 12 februarie 1878, trupele
române au intrat în Vidin unde au
capturat o mare cantitate de materiale
de rãzboi, iar a doua zi au intrat în
cetatea Belogradcik unde, de
asemenea, au pus stãpânire pe 22 de
piese de artilerie, magazii cu pulbere,
arme ºi materiale de intendenþã.
Populaþia bulgarã din aceste localitãþi
a fãcut o primire entuziastã trupelor
române victorioase.

Odatã cu înãlþarea tricolorului
românesc deasupra Vidinului, s-a
încheiat în mod glorios participarea
Armatei Române la Rãzboiul din 1877-
1878. Revenind în þarã, Armata
Românã, care jertfise pe câmpul de
onoare peste 10.000 din ostaºii ei, ºi-a
fãcut intrarea triumfalã în Bucureºti la
8 octombrie 1878 încãrcatã de
dragostea ºi recunoºtinþa întregului
popor român de pe ambii versanþi ai
Carpaþilor.

Bucuria nu a fost de lungã duratã
deoarece ruºii au cerut României sã
predea cele trei judeþe din sudul
Basarabiei: Cahul, Bolgrad ºi Ismail,
cedate României prin Pacea de la Paris
din 1856. Români au protestat, dar ruºii
ne-au ameninþat cu dezar-
marea Armatei Române,
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ameninþare la care principele
Carol a rãspuns: „Armata care

a luptat în faþa þarului la Plevna poate
fi zdrobitã, dar nu dezarmatã.”

Prin pacea de la San Stefano
încheiatã între români ºi turci, la 19
februarie 1878, se stabilea independenþa
României ºi Serbiei, anexarea Dobrogei
de cãtre Rusia, care o pune, ulterior, la
dispoziþia României în schimbul Basarabiei
de sud. La protestul Marilor Puteri, în
special al Angliei, aranjamentul de la San
Stefano este anulat, convocându-se un
nou congres de pace la Berlin.

Prin decretul regal publicat în
Monitorul Oficial nr. 117 din 28 mai, se
numesc reprezentanþii României la mult
aºteptatul congres european de la Berlin,
I.C. Brãtianu ºi Mihail Kogãlniceanu
„spre apãrarea drepturilor ºi intereselor
naþionale în conformitate cu voturile
Camerelor Legislative”. Cei doi
reprezentanþi ai României au profitat de
aceastã ocazie ºi au prezentat delegaþilor
Marilor Puteri un protest împotriva rãpirii
pãrþii de sud a Basarabiei, dar aceºtia nu
au þinut seamã de acest lucru ºi au
consfinþit anexarea celor trei judeþe
basarabene, dând în schimb României
Dobrogea cu gurile Dunãrii ºi cu portul
Constanþa. Prin Pacea de la Berlin, se
recunoºtea de cãtre întreaga Europã
independenþa României,

Rãzboiul din Balcani din 1877-
1878 a dovedit valoarea Armatei
Române, iar cucerirea independenþei
pe câmpul de luptã a însemnat un
important pas spre îndeplinirea
idealurilor naþionale.

Crãciunul sau Naºterea
Domnului (naºterea lui Iisus Hristos)
este o sãrbãtoare creºtinã celebratã la
25 decembrie (în calendarul gregorian)
sau 7 ianuarie (în calendarul iulian) în
fiecare an. Ea face parte din cele 12
praznice împãrãteºti ale Bisericilor de rit
bizantin. În anumite þãri, unde creºtinii
sunt majoritari, Crãciunul e de asemenea
sãrbãtoare legalã, iar sãrbãtoarea se
prelungeºte în ziua urmãtoare, 26
decembrie: a doua zi de Crãciun. De la
debutul secolului al XX-lea, Crãciunul
devine ºi o sãrbãtoare laicã, celebratã atât
de cãtre creºtini cât ºi de cãtre cei
necreºtini, centrul de greutate al celebrãrii
deplasându-se de la participarea în
bisericã la rit spre aspectul familial al
schimbului de cadouri sau, pentru copii,
spre „darurile de la Moº Crãciun”.

Toatã lumea îl sãrbãtoreºte, dar foarte
puþini ºtiu care este originea termenului
Crãciun. Etimologia româneascã pare a
fi cea mai interesantã în raport cu a
limbilor de circulaþie. Iatã cum stau
lucrurile, de exemplu, în germanã,
francezã, englezã ºi rusã (slavã).

Pentru sãrbãtoarea Crãciunului sau
a Naºterii Domnului, nemþii au cuvântul
Weihnachten (noapte sfântã), francezii
Nöel (transformat din lat. ”natale
nochte” = noaptea naºterii), englezii
Christmas (în engl. veche „Cristes
Maesse” = Messa lui Hristos, adicã
Liturghia), ruºii (ºi slavii, în genere)
Rojdestrvo (vb. roditi = a naºte).

La noi, românii, situaþia este mai
complicatã, sau cel puþin aºa pare. Din
cele ce urmeazã, de fapt, lucrurile sunt
simple în sine, dar le-au complicat lingviºtii
pe parcursul cercetãrilor.

Nu este uºor azi sã cauþi a afla
originea acestui cuvânt, Crãciun, când anii
au trecut cu miile ºi nu prea mulþi au fost
aceia sã se intereseze de el. Crãciun,
vechi cuvânt dacic, negãsit la alte
popoare, cu înþeles de Creatul, cuvânt
care, teoretic, doctrinal, a fost înlocuit de
Nãscutul-Iisus Hristos, continuã sã dea
dureri de cap multora.

Menþionãm din capul locului cã
demonstraþia pe care o supunem acum

Semnificaþia cuvântului
Crãciun

atenþiei, ºi care aratã cât de simplã este,
de fapt, etimologia în discuþie, aparþine
regretatului profesor macedo-român, fost
deþinut politic, Gheorghe Muºu (1913-
1987). Se cuvine, mai întâi, precizarea
cã profesorul Muºu a purces la alcãtuirea
studiului, dupã ce a verificat în prealabil
toate etimologiile propuse anterior de
cercetãtori, dintre care aminteºte: lat.
crastinum („mâine”), lat. calatio
(„chemare”), lat. creatio („creaþie”),
ultima, cu cei mai mulþi adepþi, pânã în
zilele noastre.

Întemeiat pe o solidã argumentare,
prof. Muºu aratã cã numele sãrbãtorii
este de origine ºi semnificaþie naturistã,
întrucât sãrbãtoarea Crãciunului „s-a
suprapus aceleia a solstiþiului de iarnã
din religiile naturiste anterioare”.
Acest fapt este binecunoscut de liturgiºti:
majoritatea sãrbãtorilor creºtine s-au
suprapus peste cele pãgâne,
împrumutând de la acelea chiar elemente
„ornamentale”. De pildã, sãrbãtoarea
Floriilor îºi are numele de la Floralia
romanã (sãrbãtoarea florilor), Rusaliile,
de la Rosalia romanã (sãrbãtoarea
trandafirilor).

Termenul Crãciun, potrivit
demonstraþiei prof. Muºu, îºi are originea
într-un cuvânt din fondul trac, din care
provine ºi aromânul crãciun, cãrciun
(butuc aprins în noaptea ºi în ajunul
zilei solstiþiului de iarnã), megleno-
românul cãrciun (idem), albanezul
kercun (doar cu sensul general de
butuc. Din românã, nord sud-dunãreanã,
cuvântul a trecut apoi la slavi.

Originar, cuvântul crãciun numea,
aºadar, butucul care era aprins în
seara ºi noaptea dinaintea solstiþiului
de iarnã (desemnând ºi respectiva
noapte), pentru ca potrivit credinþei
adepþilor religiilor naturiste, focul rezultat
sã întãreascã soarele amorþit, la
respectiva cumpãnã a cursei sale, pe care
sã o poatã apoi continua: Desigur, focurile
pãmântenilor contribuiau mult la aceasta,
drept care pe toate meridianele
pãmântului se întindea atunci mare
vâlvãtaie, iar soarele, precum
ºtim, trecea cumpãna. De
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aceea o fãceau mereu ºi dupã
înstãpânirea creºtinismului...

Iar când Noul Soare,
Hristos, a luat locul „vechiului
soare” adorat în religiile naturiste
ºi când sãrbãtoarea Naºterii
Domnului a fost învecinatã cu cea
a solstiþiului, s-a împrumutat ºi
denumirea, rostitã pe buzele
strãmoºilor noºtri prin cuvântul-
minune Crãciun, fãrã ca
împrumutul sã ºtirbeascã
semnificaþia profund creºtinã a
praznicului.

În folclor se spune cã Fecioara
Maria, când trebuia sã nascã pe Fiul
lui Dumnezeu, umbla, însoþitã de
dreptul Iosif, din casã în casã,
rugându-i pe oameni sã-i ofere
adãpost pentru a naºte. Ajunge la
casa unor bãtrâni, Crãciun ºi
Crãciunoaia, însã nici aceºtia nu o
primesc, spre a nu le spurca locul
prin naºterea unui prunc zãmislit din
greºealã. Nemaiputând merge,
Maria a intrat în ieslea vitelor, unde
au apucat-o durerile naºterii.
Crãciunoaia, auzind-o, ºi ºtiind ce
înseamnã o naºtere de copil, i s-a
fãcut milã de dânsa ºi s-a dus la ea,
îndeplinind rolul de moaºã. Crãciun,
când a aflat, s-a supãrat ºi i-a tãiat
babei mâinile; apoi, înspãimântat de
tot ce s-a întâmplat, a plecat de
acasã. Crãciunoaia a umplut, cum
a putut, un ceaun cu apã, l-a încãlzit,
ºi l-a dus sã scalde copilul. Maria i-a
zis sã încerce apa, ºi când a bãgat
cioturile mâinilor, acestea au crescut
la loc, mai frumoase decât erau
înainte; de la aceastã minune se
crede cã moaºele au mâini
binecuvântate. În altã variantã a
poveºtii, Maria suflã peste mâinile
Crãciunoaiei ºi acestea cresc la loc.

Sãrbãtoarea Crãciunului este
anunþatã prin obiceiul copiilor de a
merge cu colindul pentru a vesti
Naºterea Mântuitorului. De
asemenea, o veche tradiþie este
„mersul cu icoana”, un fel de
colindat care se face de cãtre
preoþii comunitãþii locale cu icoana
Naºterii Domnului, binecuvân-
tându-se casele ºi creºtinii.
Colindele de iarnã sunt texte rituale
cântate, închinate Crãciunului ºi
Anului Nou. Originea lor se pierde

în vechimile istoriei poporului român.
Evocând momentul când, la naºterea lui
Iisus, s-a ivit pe cer steaua care i-a

cãlãuzit pe cei trei regi magi la locul
naºterii, copiii - câte trei, ca cei trei magi
- merg din casã în casã cântând

colindul „Steaua sus rãsare...”,
purtând cu ei o stea. Ajunul
Crãciunului începe cu colin-
dul „Bunã dimineaþa la Moº
Ajun!”, casele frumos împodobite
îºi primesc colindãtorii. Aceºtia sunt
rãsplãtiþi de gazde cu fructe, covrigi,
dulciuri ºi chiar bani. Unele cântece
de colindat au fost realizate de
compozitori de muzicã cultã, cum
ar fi: „Iatã vin colindã-
torii”de Tiberiu Brediceanu, „O,
ce veste minunatã” de D. G.
Kiriac, „Domnuleþ ºi Domn în
cer”  de Gheorghe Cucu. Scriito-
rul Ion Creangã descrie în „Amintiri
din copilãrie” aventurile mersului
cu colindele. Totuºi, dupã o citire
mai aprofundatã a Evangheliilor,
aflãm cã vizitatorii care veniserã
cu daruri la Iisus nu erau regi, ci
astrologi (numiþi pe atunci magi)
veniþi din Est, probabil din zona
Babilonului. Încã un aspect
interesant este faptul cã nu e
menþionat nicãieri numãrul
astrologilor ºi numãrul darurilor, ci
doar tipul darurilor: aur, tãmâie albã
ºi smirnã.

Obiceiul împodobirii bradului
de Crãciun îºi trage originile de la
popoarele germanice. Tradiþia s-a
rãspândit în restul Europei ºi apoi
în toata lumea dupã Primul Rãzboi
Mondial. Între podoabele bradului,
bomboanele de pom, globurile ºi
ghirlandele au devenit clasice.

În concluzie, ceea ce putem
spune cu certitudine este cã
termenul folosit de Bisericã este
„Naºterea Domnului”, aºa cum o
exprimã ºi troparul: „Naºterea Ta,
Hristoase, Dumnezeul nostru...” E
bine sã nu uitãm cã în Cazania de
la Govora din 1642 ºi în Cazania lui
Varlaam din 1643 întâlnim
„Sãrbãtoarea Nãscutului”. Deci,
putem afirma fãrã reþineri cã
termenul „Crãciun” în limba
românã este un cuvânt de origine
popularã ºi nu un termen oficial al
Bisericii.

Preot Lucian Dumitru
VARTOLOMEI

Mesianicã
Cu obrajii încinºi
ating platina apei din ciuturã
ºi ochii-mi de prunc, neursit legãnãrii,
se uitã în ochii-mi de azi;
ameþitoarea oglindã mã arde-n obraz
ºi chipul mi-l furã-n adâncu-i, cu cerul.
Sunt faþã în faþã: drumeþul din mine
ºi chipul din primul surâs:
cu ochii lucioºi,
cu buze muºcate,
cu fruntea-ndoitã ca arcul.
– Ochilor! Vulpea roºcatã a toamnei,
pânã azi,
s-a furiºat spre neguri cu brazi…
Îmi cade surâsu-n fântânã –
stea istovitã de soare rãsare.
Inima ce-am fost
se face frunzã,
se-ascunde în piept
ºi sângele-o clatinã.
Tristeþea se face-anotimp.
Buzele-ating…
Aº vrea sã sãrut
drumeþul ce-am fost în prag de plecare.
Amintirea surâsului se clatinã
îndepãrtat
în cercul oglinzii de platinã.
Mã caut prin mine-ndelung
ºi ca-ntr-o lunetã întoarsã
mã zãresc, întind braþul –
dar, de timpul crescut între noi –
nu m-ajung.
Leacu-nsetãrii þâºnit din þâþânile humii
îl torn, ca-n botez, peste creºtet.
Frunza din pieptu-mi tresare.
Surâsul dintâi
mi-acoperã chipul…
Murmurã apa…
– Cum de te-nduri sã te uiþi?
Murmurã apa…
– Ascultaþi! Apa se-ntoarce-n þâþânile humii
ºi-mi duce în unde sãrutul…
Omule frate, Omule bun,
numai tristeþea-i a mea –
lãsaþi-mi-o mie.
ªi pentru surâsul ce-l duceþi în voi,
uite, mã scol chiar acum
ºi pornesc mesianic pe cãrãrile lumii.

Valeriu Filimon, Tãrâmuri imaginare –
Poezii, Edit. Paco, Bucureºti, 2001,
pag. 21-22
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„Mare eºti, Doamne, ºi minunate
sunt lucrurile Tale ºi niciun cuvânt nu
este de ajuns spre lauda minunilor
Tale!“ spune o cunoscutã cântare a
Bisericii noastre, lãudându-i astfel pe
Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil ºi pe
toþi ceilalþi îngeri pe care îi trimite
Dumnezeu pe pãmânt drept soli, spre
a-L vesti pe Cel Atotputernic ºi
Ajutãtorul nostru, al oamenilor.

Se ºtie cã înainte de Facerea
omului, care stãpâneºte pãmântul,
Creatorul a zidit cetele îngereºti spre
slujba Sa. Termenul arhanghel îºi are
etimologia în limba greacã, însemnând
„mai mare peste îngeri“ sau „cel
dintâi dintre îngeri“, iar „înger“ are
semnificaþia de „vestitor“ sau
„trimis“ pentru cã ei vestesc pe
pãmânt voia lui Dumnezeu.

Pe  baza  Sfintei Scripturi, în
Simbolul Credinþei, se precizeazã cã
El este „fãcãtorul cerului ºi al
pãmântului, al tuturor celor vãzute ºi
nevãzute“, adicã în cer sunt ºi îngerii,
cei dintâi în ordinea creaþiei, care au
drept scop sã poarte de grijã lumii care
avea sã fie creatã în continuare.

Încã din prima carte a Vechiului
Testament apar amintite însemnate
intervenþii ale cetelor îngereºti, astfel
cã dupã cãderea primilor noºtri pãrinþi,
heruvimilor li s-a dat sarcina de a pãzi
drumul de acces cãtre pomul vieþii,
aflat în Eden „ºi izgonindu-l pe Adam
din grãdina cea din Eden, Domnul
l-a aºezat în preajma ei ºi a pus
heruvimii ºi sabie de flacãrã
vâlvâitoare, sã pãzeascã drumul
cãtre pomul vieþii“ (Facerea  3,24).

Îngerii sunt duhuri, adicã fiinþe
imateriale, aspect pe care îl aflãm ºi
din cartea Psalmilor: „Cela ce faci pe
îngerii Tãi duhuri, ºi pe slugile Tale,
parã de foc“ (Psalm 10, 5), iar Sf.
Ap. Pavel ne spune cã ei au „trupuri
cereºti“, care se deosebesc de cele
pãmânteºti. Aceºtia, în afarã de rolul
de soli ai Domnului, au ºi atribuþiile de-a
se ruga pentru oameni ºi de a-i apãra

Sfinþii Îngeri – fiinþe imateriale protectoare,
mesagerii lui Dumnezeu pentru oameni

de orice rãu, mai ales în vreme de
necazuri, ei fiind chiar susþinãtori ºi
întãritori în rugãciunile noastre cãtre
Sfânta Treime.

 Una din cele  mai clare descrieri
ale lucrãrii pe care o fac îngerii buni
este aceea care aparþine Sf. Apostol
Pavel în Epistola cãtre Evrei: „Nu sunt
oare toþi duhuri slujitoare trimise sã
îndeplineascã o slujbã pentru cei ce
vor moºteni mântuirea?“ (Evrei 1,
14).

Ingerii au participat la formularea
Decalogului, adicã a celor 10 Porunci,
trimise de Domnul lui Moise, pe
Muntele Sinai: „Venit-a Domnul din
Sinai ºi ni S-a descoperit întru slava
Sa; ºi a ieºit cu mulþime mare de
sfinþi, având la dreapta  focul
legii.(…) Toþi sfinþii lui sunt sub
mâna Lui ºi au cãzut la picioarele
Lui ca sã asculte cuvintele Lui“
(Deuteronom 33, 2-3).

Ei au participat ºi la descoperirea
unor evenimente viitoare, ca în cazul lui
Daniel: „ªi pe când vorbeam în
rugãciunea mea, Gavriil a venit ºi mi-a
grãit: «Daniele, chiar acum am sosit
ca sã-þi deschid mintea. Când tu ai
început sã te rogi, poruncã mi-a fost
datã, iar eu am venit ca sã-þi vestesc,
fiindcã tu eºti un om iubit de
Dumnezeu!»“ În continuare, îngerul îi
vesteºte derularea evenimentelor legate
de Cel Uns, iar Daniel scrie:„ ªi îngerul
pãzitor al Persiei mi-a stat împotrivã
douãzeci ºi una de zile, dar iatã cã
Mihail, cel dintâi dintre îngerii pãzitori,
a venit în ajutorul meu ºi eu l-am lãsat
acolo la îngerul pãzitor al regelui
Perºilor.“ (Acel înger l-a înºtiinþat pe
profetul Daniel despre unele întâmplãri din
poporul sãu, însã el a rãmas mut de
uimire.) Apoi continuã: „Acela care avea
înfãþiºarea Fiului Omului s-a atins de
buzele mele (…) Apoi S-a atins iarãºi
de mine, zicând: «Nimeni nu poate sã
Mã ajute mai bine la aceasta decât
Mihail, îngerul vostru pãzitor!»
(Daniel 9, 21-27; 10, 15-21).

Dovezi ale prezenþei ºi activitãþii
îngerilor sunt ºi în Noul Testament, cu
trimitere adesea la evenimente
marcante din Vechiul Testament: „Voi,
care aþi primit legea întru rânduieli
de la îngeri“ (Fapte 7,53); „s-a
adeverit cuvântul grãit prin îngeri
ºi orice neascultare ºi-a primit
dreapta rãsplãtire…“ (Evrei 2, 2);
„Dumnezeu nu îngerilor a supus
lumea viitoare despre care vorbim
(…)“ (Evrei 2 5); „Tu, Doamne, l-ai
micºorat pe om cu puþin faþã de
îngeri; cu mãrire ºi cu cinste l-ai
încununat ºi l-ai pus peste lucrul
mâinilor Tale. Dar pe Cel micºorat
cu puþin faþã de îngeri, pe Iisus, Îl
vedem încununat cu slavã ºi cu
cinste, din pricina morþii pe care a
suferit-o“ pentru mântuirea neamului
omenesc, „pentru cã El a gustat
moartea pentru fiecare om“ (Evrei
2, 7-9).

Însuºi Dumnezeu i Se adreseazã
dreptului Iov, destãinuindu-Se din norii
cerului zicând: „Cine a pus piatra lui
cea din capul unghiului, atunci când
stelele dimineþii cântau laolaltã ºi
toþi îngerii lui Dumnezeu Mã
sãrbãtoreau?“ (Cartea lui Iov 38,
6-7).

Din Sf. Scripturã aflãm despre
numeroasele intervenþii ale acestora în
viaþa neamului omenesc. În acest sens,
îngerii i-au avertizat pe Avraam ºi pe
Lot de risipirea Sodomei ºi a Gomorei
pentru pãcatele ºi fãrãdelegile celor de
acolo, astfel cã l-au izbãvit pe Lot când
se retrãgea, conform poruncii ºi
îndemnului, din Sodoma: „Îngerii, din
mila lui Dumnezeu, vin cãtre el, l-au
apucat de mânã pe Lot ºi pe femeia
lui ºi i-au scos afarã“ (Facerea 19,
16-17).

 Providenþa lui Dumnezeu
conduce evenimentele din viaþa
oamenilor sau naþiunilor tot prin lucrarea
unor îngeri buni. Aºa s-a ajuns la
reuºita cãlãtoriei lui Eliezer,
robul lui Avraam, trimis de
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acesta sã-i caute o soþie fiului
sãu, Isaac; astfel Avraam i s-a

adresat aºa: „Domnul Dumnezeul
cerului ºi Dumnezeul pãmântului  va
trimite pe îngerul Sãu înaintea ta ºi
vei lua femeie feciorului meu de
acolo“ (Facerea 24, 7).

De asemenea, tot din Vechiul
Testament descoperim cã tot din grijã
divinã, un înger al Domnului o însoþeºte
pe Agar în pustie, iar un alt înger îl
opreºte pe Avraam (când acesta era
pregãtit sã-ºi jertfeascã fiul), zicându-i:
„Avraame, Avraame, sã nu-þi ridici
mâna asupra copilului tãu ºi sã nu-i
faci vreun rãu!“ (Facerea 22, 11-
12). Un înger i-a apãrat pe Azaria ºi
pe însoþitorii sãi, pentru a nu fi arºi în
cuptorul cu foc; un înger l-a apãrat pe
Daniel dupã ce a fost aruncat de regele
Darius în groapa cu leii înfometaþi
(stând o noapte acolo): „Apoi Daniel
i-a vorbit regelui: O, rege, în veci
sã trãieºti! Dumnezeu a trimis pe
îngerul Sãu ºi a astupat gura leilor,
ºi ei nu mi-au fãcut niciun rãu,
pentru cã am fost gãsit nevinovat
înaintea Lui, precum ºi în faþa ta,
rege, n-am fãcut niciun rãu. Regele
s-a bucurat ºi a poruncit sã scoatã
pe Daniel din groapã... ºi nicio ranã
nu i-a fost gãsitã, cãci nãdãjduise
în Dumnezeul lui.“ (Daniel 6, 22-24)

Îngerul Gavriil i-a vestit lui Zaharia
(soþul Elisabetei) naºterea fiului lor,
Ioan, care urma sã devinã Botezãtorul.
Astfel, când Zaharia era la rând sã
slujeascã ºi sã tãmâieze în templu, „i
s-a arãtat îngerul, stând de-a
dreapta altarului tãmâierii, ºi
vãzându-l, Zaharia s-a tulburat ºi
fricã a cãzut pe el. Iar îngerul a zis
cãtre el:«Nu te teme, Zaharia, cã
rugãciunea ta a fost ascultatã ºi
Elisabeta, femeia ta, îþi va naºte un
fiu ºi-l vei numi Ioan! (…)»“ (Luca
1, 12-13).

Acelaºi înger Gavriil i s-a arãtat
Sfintei Fecioare Maria, vestindu-i
întruparea Fiului lui Dumnezeu; cetele
îngereºti au vestit Naºterea Domnului
în Betleem, îngerul l-a povãþuit pe Iosif
cum sã salveze viaþa pruncului Iisus în
faþa uneltirilor crudului rege Irod.

Tot „un  înger din cer s-a arãtat
Lui ºi-L întãrea“ pe Iisus, când Se
ruga, în grãdina Ghetsimani (Luca
22,43).

De asemenea, Maria Magdalena
„a vãzut doi îngeri în veºminte albe
ºezând, unul cãtre cap ºi altul cãtre
picioare, unde zãcuse trupul lui
Iisus“. ªi aceia i-au vorbit acesteia,
descoperindu-i-L pe Mântuitorul dupã
Învierea Lui. (Ioan 20, 12 ). Îngerii
au apãrut, aºadar, la Învierea
Mântuitorului, dar ºi la Înãlþarea Sa la
cer.

În sfârºit, când Fiul Omului va veni
pe pãmânt, la sfârºitul lumii, îngerii Îl
vor însoþi, vor pregãti înfricoºata
judecatã ºi-i vor pedepsi pe cei
pãcãtoºi.

Pe lângã toate acestea, aºa cum
spuneam la început, Sf. Scripturã ne
aminteºte un alt adevãr foarte
important, care ne priveºte personal ºi
ne umple de mângâiere, anume cã
fiecare om are îngerul pãzitor sau
protector. Aceºtia au primit poruncã
divinã sã ne aibã în pazã, oriunde am
fi, orice am face ºi oriunde am merge.

 De aceea, prima obligaþie a
noastrã faþã de duhurile slujitoare este
sã-i cinstim, sã le prãznuim cu bucurie
sãrbãtoarea, sã-i chemãm în
rugãciunile noastre ºi sã le mulþumim
pentru binefacerile pe care ei le
mijlocesc. A doua datorie este sã-i
ascultãm, deoarece ei vestesc voia
divinã în conºtiinþa noastrã,
îndrumându-ne ce ºi cum sã facem sau
de ce sã ne ferim, pentru a ne mântui.
O altã datorie a nostrã este sã nu uitãm
cã îngerul pãzitor al fiecãruia este
permanent martor al faptelor, vorbelor
ºi gândurilor noastre, în singurãtate sau
printre semeni...

Îngerii buni sunt ocrotitorii noºtri,
din toate timpurile, de aceea se cuvine
sã fim cu inima curatã, smeriþi ºi cinstiþi
permanent, astfel încât la sfârºitul
acestei lumi, când Mântuitorul va veni
înconjurat de îngeri ºi de sfinþi, sã putem
trece de-a dreapta Sa, în slava Sfintei
Treimi.

Preot Cristian-Gabriel MAZILU

Preot Ionel LÃCÃTUªU-ISCU,
Parohia Moreni, com. Berzunþi

SFÂNTA
PROSCOMIDIE,

OFRANDÃ
ªI JERTFÃ
ÎN CADRUL

SFINTEI LITURGHII

În Sfânta Liturghie, se face istoricul
întregii iconomii a mântuirii. La urmã se
stãruie în chip deosebit asupra Cinei
cea de Tainã, se redau cuvintele
instituirii ºi porunca Mântuitorului de a
fi sãvârºitã mai departe de cãtre
urmaºi, întru pomenirea Sa. La rândul
lor, cântãrile Triodului vãd în foiºorul
unde Hristos a prãznuit Paºtele un „cort
ceresc”, sub care a sãvârºit Cina cea
fãrã de sânge ºi slujba cea
cuvântãtoare, iar masa este „jertfelnic
înþelegãtor”1. Cântãrile bisericeºti vãd
una ºi aceeaºi jertfã la Cina cea de Tainã,
pe cruce, pe sfintele altare ºi în cer, cum
ºi acelaºi Jertfitor, aºa cum aratã ºi
Sfânta Liturghie. Deosebirea constã în
faptul cã pe Golgota Mântuitorul se
jertfeºte în chip sângeros ,pe când la
Cina cea de Tainã ºi în Euharistie, Se
jertfeºte în chip nesângeros si tainic,
sub forma pâinii ºi a vinului. La Cina
cea de Tainã, prin anticipare,iar pe
sfintele Altare în continuare. Pe Golgota
Mântuitorul realizeazã mântuirea în
general, împãcând pe om cu
Dumnezeu, pe când în jertfa euharisticã
creºtinul are putinþa sã-ºi însuºeascã
personal mântuirea.2

„La Cina cea de Tainã Mântuitorul
a oferit Ucenicilor Sãi, în formã
sacramentalã, în formã nesângeroasã,
în forma pâinii ºi a vinului însuºi trupul
ºi sângele Sãu. Jertfa cea sângeroasã,
jertfa care avea sã înlocuiascã definitiv
toate jertfele sângeroase ale Testa-
mentului Vechi, a adus-o Mântuitorul,
jertfindu-se în chip real pe
Golgota,în ziua în care a urmat
Cinei celei de Tainã. Pentru ca

3. Jertfa de pe Golgota
ºi  jertfa nesângeroasã
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Înaltpreasfinþite,
bine aþi venit,
în Mina Salina,
la sarea pãmântului,

Catren la întâmpinarea IPS Ioachim

roadele jertfei de pe Golgota sã
nu rãmânã limitate în timp ºi
spaþiu, Mântuitorul a poruncit

Ucenicilor Sãi sã îndeplineascã
necontenit jertfa cea nesângeroasã,
jertfa euharisticã. Mântuitorul a zis:
Aceasta sã o faceþi întru pomenirea
mea”.(Lc 22,19 ºi I.Cor 11,24) Prin
aceste cuvinte, El sfinþeºte,
împuterniceºte ºi obligã pe Ucenicii Sãi
sã continue aceastã jertfã fãrã de
sânge, fãcându-i totodatã arhierei, preoþi
slujitori ai acestei jertfe”3. „Jertfa care
se aduce în Liturghie, nu e o simplã
închipuire sau un simbol al jertfei, ci o
jertfã adevãratã; ºi ceea ce se jertfeºte
la Liturghie nu e pâine ci însuºi trupul
lui Hristos cãci jertfa sau junghierea
Mielului lui Dumnezeu e una singurã ºi
anume cea adusã odatã pe cruce.
Liturghia este nu un simbol al jertfei, ci
o jertfã adevãratã,ca ºi cea de pe
Golgota. Cãci ceea ce constituie esenþa
jertfei sângeroase de pe cruce este
prefacerea Mielului nejunghiat într-unul
junghiat. În cazul jertfei de pe cruce,
prefacerea a fãcut ca în locul Mielului
nejunghiat sã avem unul junghiat, iar în
cazul jertfei din Liturghie prefacerea face
ca în locul pâinii nejertfite sã avem trupul
lui Hristos. Din aceasta rezultã cã, deºi
jertfa adusã în Liturghie este o jertfã
adevãratã, ea nu este o jertfã deosebit
numeric de cea de pe Golgota, ci este
identicã cu aceea”4. Jertfa Sfintei
Liturghii este, deci, o reproducere, o
formã de prelungire în timp, de
actualizare sau perpetuare în mijlocul
nostru, a prezenþei lui Hristos, Cel
junghiat odatã pentru totdeauna; este o
multiplicare în timp ºi în spaþiu a unicei
jertfe de pe Golgota.5

„Jertfa lui Hristos pe cruce ia primul
loc în dimensiunea eternã în care
vieþuieºte Hristos dupã înviere, pentru
cã fapta e de cea mai mare valoare ºi
eficienþã comunitarã ºi mântuitoare”6.
Jertfa de pe Golgota s-a adus în chip
sângeros, prin junghiere dureroasã ºi
moarte fizicã. Cea din Liturghie se
aduce în mod sacramental, nesângeros,
sub înfãþiºarea vãzutã a pâinii ºi a
vinului. Jertfa de cruce a fost adusã de
Hristos singur, pentru mântuirea tuturor
oamenilor, ea a fost jertfa Sa proprie,
pe când cea din Liturghie este adusã
nu numai din partea Lui ci ºi a Bisericii
sau obºtii credincioºilor. Între cele douã
jertfe existã nu numai o strânsã
legãturã, ci ºi o adevãratã identitate:

jertfa din Liturghie este adicã, în esenþa
ei, una ºi aceeaºi cu cea de pe cruce.
Lucrul acesta îl subliniazã nu numai
Sfinþii Pãrinþi ºi scriitori bisericeºti – ca
de ex. Sfântul Ioan Gurã de Aur -, ci îl
stabilesc în chip dogmatic sinoadele
constantinopolitane.

Primitorul jertfei din Liturghie este
acelaºi cu al celei de pe Golgota, ea a
fost adusã nu numai Tatãlui ºi Sfântului
Duh, ci Sfintei Treimi în general,deci ºi
lui Dumnezeu-Fiul. În Liturghie ca ºi pe
cruce Mântuitorul apare atât ca dar de
jertfã, cât ºi ca sãvârºitor sau aducãtor
ºi totodatã ca primitor al jertfei. Acest
întreit rol al Mântuitorului în jertfa liturgicã
este, de altfel, formulat chiar într-una
din rugãciunile Liturghierului ortodox, ºi
anume rugãciunea cititã de preot în
tainã, în timpul Heruvicului: „…Cãci Tu
eºti Cel ce aduci (jertfa) ºi Cel ce Te
aduci (ca jertfã), Cel ce primeºti (jertfa)
ºi Cel ce Te împarþi, Hristoase,
Dumnezeul nostru”. Precum precizeazã
tâlcuitorii Liturghiei Ortodoxe, Hristos
aduce ºi primeºte (jertfa liturgicã) ca
Dumnezeu ºi Se aduce (jertfã) ca om.7

Cu alte cuvinte, Liturghia este mijlocul
ºi prilejul de aplicare individualã a
roadelor jertfelor universale ºi generale
de pe cruce. Prin jertfa nesângeroasã,
noi dobândim roadele jertfei celei
sângeroase.

Jertfa lui Hristos pe cruce ia primul
loc în dimensiunea eternã în care
vieþuieºte Hristos dupã înviere, pentru cã
e fapta de cea mai mare valoare ºi
eficienþã comunitarã ºi mântuitoare.
Întrucât naºterea ºi rãstignirea lui Iisus
constituie baza unei lucrãri permanente
a lui Hristos, deci în Proscomidie ºi în
Sfânta Liturghie, se poate socoti cã Iisus
e prezent în lucrarea Sa întreagã în mod
actual atât prin actele Proscomidiei cât
ºi prin cele ale Sfintei Liturghii, la grade
diferite.8 Aceste douã grade de
prezenþã ºi de lucrare se succed, dar
uneori se ºi suprapun. În Hristos cel
etern e lucrãtor trecutul, prezentul ºi
viitorul între care distanþele au dispãrut.
Trecutul, prezentul, ºi viitorul sunt
condensate, nu despãrþite. Iar aceasta
o trãiesc ºi credincioºii. Ei pot trãi toate
actele lui Hristos ca prezente ºi viitoare,
se pot închina lui Hristos Cel rãstignit
odinioarã, ca Celui ce se rãstigneºte
acum ºi pot sã-ºi concentreze privirea
întâi asupra lui Hristos cel înviat, apoi
asupra Lui Hristos care Se naºte ºi Se
rãstigneºte.9

Toatã Sfânta Liturghie nu e numai
o istorisire a ceea ce a fãcut Hristos în
trecut, ci o prezenþã a lui Hristos
lucrãtor acum. În Sfânta Liturghie totul
e prezent, fãrã a se anula trecutul.
Despãrþirea între trecut ºi prezent e
depãºitã. Hristos ieri ºi azi este
acelaºi.

În decursul sãvârºir i i  ei „se
petrece un neîncetat schimb de viaþã,
schimb mijlocit în chip tainic de Însuºi
Domnul nostru Iisus Hristos. Liturghia
reprezintã deci o viaþã ce trãieºte în
veci, o jertfã neîncetatã, activã, legatã
nedespãrþit de persoana Mântui-
torului”10.

Sufletul Liturghiei este jertfa
nesângeroasã a Mântuitorului pentru
mântuirea tuturor celor ce se
împãrtãºesc din darurile ei, cu fricã de
Dumnezeu, cu credinþã ºi cu dragoste.
Ea este prelungirea în timp ºi spaþiu a
jertfei de pe Golgota. Este crucea lui
Hristos la dispoziþia sufletelor din toatã
timpurile de-a lungul veacurilor.

Biserica Ortodoxã este „Trupul
tainic a lui Hristos”, prelungit peste
veacuri, iar Liturghia este prelungirea
jertfei de pe Golgota.11

1Miercuri, în Sãptãmâna Sfintelor Patimi,
la Pavecerniþã, peasna 9,troparul 3.
2Pr .Gh. Butnariu, Jertfa Domnului în
cãrþile de ritual ale Bisericii, în rev. „Studii
Teologice, IX, (1957), nr. 7-8, p.546.
3Pr .Prof. dr. Spiridon Cândea, Liturghie,
liturghisire, litughier ºi liturgicã, în rev .
„Mitropolia Banatului, I, (1984), nr. 9-10,
p.589.
4Pr. Prof. dr. Spiridon Cândea, Sfânta
Liturghie, în. rev. „Mitropolia Ardealului”,
III, (1958), nr. 11-12),  p. 873.
5Pr. Prof. Dr. Liviu Streza, op. cit., p. 46.
6Pr . Prof. Dumitru Stãniloae, Spiritualitate
ºi Comuniune în Liturghia Ortodoxã,
Editura Institutului Biblic ºi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureºti,
2004, p.185.
7Pr. Prof. Ene Braniºte, Liturgica
Specialã, Editura Lumea Credinþei,
Bucureºti, 2005, p.232.
8 Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, Spiritualitate
ºi comuniune, op. cit., p.186.
9 Ibidem, p.187.
10 Petre Vintilescu, Funcþia cateheticã a
Liturghiei, în „Studii Teologice”, I, (1949),
nr.1-2 p.112.
11 Dr. Vasile Coman, Liturghia este Jertfa
nesângeroasã a Mântuitorului, în rev.
„Mitropolia Ardealului”, IX, (1964), nr. 6-8 ,
p.541.



Nr. 4 / oct-dec 2017 17SAREA PÃMÂNTULUI

În sarea pãmântului pe care
stã zidit oraºul-staþiune Târgu-Ocna,
unde s-a sculptat la 240 de metri
adâncime o grandioasã bisericã, a
fost mare sãrbãtoare, prãznuindu-se
ziua Sfintei Mare Muceniþe Varvara,
ºi, totodatã, împlinindu-se un sfert de
veac de existenþã a acestui locaº.
Pe 2 decembrie 2017 a avut loc, cu
binecuvântarea ºi  în prezenþa
Înaltpreasfinþitului Pãrinte Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,
sãrbãtoarea de hram, cu participarea
oficialitãþilor locale ºi centrale, a
unui sobor numeros de preoþi în
frunte cu pãrintele Ioan Bârgãoanu,
protopop de Oneºti, rãspunsurile
liturgice fiind date magistral de co-
rala bãrbãteascã „Armonia” a
Arhiepiscopiei Tomisului.

Cei douãzeci ºi cinci de ani de
existenþã a bisericii au fost marcaþi ºi
de aducerea spre pãstrare în acest
locaº a unei pãrticele din Sfintele
Moaºte ale Sfintei Mare Muceniþã

Varvara care, împreunã cu o parte din
Moaºtele Sfintei Muceniþe Paras-
chevi din Roma, hramul de varã al
acestui sfânt locaº, începând cu acest
an, vor deveni izvor de binecuvântare
pentru pelerinii ce-ºi vor pleca

Comuniune cu Sfinþii
la biserica „Sf. M. Mc. Varvara” din Târgu-Ocna

genunchii pe lespedea de sare a
acestei sfinte biserici.

Evenimentul a debutat prin
dezvelirea unei plãci comemorative,
conceputã special pentru aceastã
sãrbãtoare, ºi prin sfinþirea a douã
icoane maiestoase ale celor douã

ocrotitoare sfinte ale bisericii, lucrate
în tehnica mozaic, icoane ce strãjuiesc
intrarea locaºului de închinare din
adâncul pãmântului.

La sfârºitul Sfintei Liturghii,
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Ioachim, Preot Elisei RONCEA

Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,
a oferit distincþii conducerii locale ºi
centrale a minei, conducerii staþiunii
Târgu-Ocna ºi a judeþului Bacãu. S-a
lansat, cu aceastã ocazie, ºi revista
Protoieriei Oneºti intitulatã sugestiv
„Împreunã-Slujitori”, mesager al
culturii ºi al cultului în lumea actualã.

Credincioºii aflaþi în numãr
mare la acest eveniment de
comuniune cu Sfinþii la biserica „Sf.
M. Mc. Varvara ºi Sf. Cuv. Mc.
Paraschevi din Roma” s-au închinat
cu evlavie la Sfintele Moaºte, rugând
pe Dumnezeu Care se preaslãveºte
întru Sfinþii Sãi sã le dãruiascã
sãnãtate sufleteascã ºi trupeascã.

În adâncul pãmântului, biserica
din Mina Salina devine astfel loc tainic
de rugãciune ºi contemplaþie împreunã
cu  Sfinþii a cãror prezenþã atrage
pelerinii cu o forþã nepãmânteanã.

„Scrie, Doamne, în Cartea Vieþii
numele ctitorilor împreunã cu ale
donatorilor, binefãcãtorilor, miluitorilor,
închinãtorilor ºi ale tuturor celor care
iubesc frumuseþea Casei Tale!

„Aveþi sare întru voi ºi trãiþi în
pace unii cu alþii!” (Marcu 9, 50)”.
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ªedinþa
Consiliului
Local Slãnic

Moldova în cadrul cãreia s-a acordat titlul de Cetãþean de
onoare lui Valeriu Filimon

În data de 6
decembrie 2017, în oraºul
nostru Tg. Ocna, s-a
desfãºurat la Biserica
Buna Vestire Rãducanu,
Concursul de creaþie
Tradiþie ºi Spiritualitate,
organizat de ªcoala
Gimnazialã Nr. 1 Tg. Ocna
în parteneriat cu Parohia
Buna Vestire Tg. Ocna. La
concurs au participat 72
de elevi de la clasele I-VIII
care au prezentat creaþiile
personale în cinstea
Sfântului Nicolae. Con-
cursul interdisciplinar cu
tema Sfântul Nicolae în
inima copilului, organizat
sub îndrumarea profe-
sorului de Religie Orto-
doxã Chiticaru Oana, în
colaborare cu profesorii de
Limba românã din ºcoalã, prof. Cristea
Carmen, prof. Baltã Nicoleta, prof.
Boiºteanu Raluca, a fost un real progres
având în vedere numãrul crescut al elevilor
înscriºi la cele 2 secþiuni în funcþie de
vârste: secþiunea I: planºe cu desene ºi
secþiunea a II-a: creaþii literare (compuneri,
poezii ºi ghicitori).

La clasele I-IV, copiii au participat
la secþiunea I, cu desene lucrate în
creioane colorate ºi carioci, din partea
Parohiei oferindu-se douã premii speciale

Concurs interdisciplinar de creaþie
Tradiþie ºi Spiritualitate la Parohia Buna Vestire,

Tg. Ocna, Ediþia a IV-a

elevelor: Iosub Daria clasa a II-a B ºi
Buzinchi Emanuela Patricia, clasa a IV-a
C. La clasele V-VIII, creativitatea copiilor
s-a manifestat cu mãiestrie, cuvintele
aºternute pe hârtie fiind rodul
meºteºugului însuºit prin lecturã ºi
imaginaþie. S-au acordat trei premii ºi
douã menþiuni remarcându-se urmãtorii
elevi: Premiul I: Preda Miruna, clasa a
V-a B; Premiul al II-lea: Lãzãrescu Alexia
Constantina, clasa a VI-a A; Premiul al
III-lea: Botezatu Bianca Ioana, clasa a

Prof. Oana CHITICARU

VIII-a B; Menþiuni: Lungu Ecaterina clasa
a V-a B ºi Bortoº Ioana clasa a V-a B.

Premiile copiilor au fost oferite de
cãtre Parohia Buna Vestire Tg. Ocna
sub îndrumarea Pãrintelui Paroh Vasile
Ion Panþîru care la începutul activitãþii a
vorbit copiilor despre viaþa Sfântului
Nicolae ºi importanþa cinstirii lui în viaþa
creºtinilor. Toþi cei 72 de copii
participanþi au primit pachete cu dulciuri,
covrigi ºi sucuri, iar pentru cei care s-au
remarcat ºi au fost premiaþi s-au oferit
jocuri educative, cãrþi de literaturã,
ornamente de Crãciun, blocuri de
desen, creioane colorate, icoane
litografiate, calendare, mir ºi sticluþe
pentru aghiasmã.

Activitatea desfãºuratã a adus
bucurie copiilor care cu rãbdare au
ascultat creaþiile celor premiaþi ºi au
promis cã în urmãtorul an vor încerca
sã îºi dea silinþa ºi mai mult pentru a fi
în rândul celor câºtigãtori. Concursul,
fiind la a IV-a ediþie în ºcoalã, a devenit
deja o tradiþie, elevii aºteptând cu drag
ziua Sfântului Nicolae ºi interesându-se
din timp care sunt condiþii le de
participare la activitate.
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Evenimentul sãrbãtoririi Limbii
Române la Slãnic Moldova a fost iniþiativa
Protoieriei Oneºti, personal a pãrintelui
protopop Ioan Bârgãoanu. Aflat la a doua
ediþie, cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Pãrinte Arhiepiscop Ioachim, într-o
atmosferã festivã, mai mulþi scriitori din
toatã þara au rãspuns invitaþiei,
manifestarea fiind complexã, cu multe
activitãþi: concursul „Sfântul grai
românesc” ºi înmânarea diplomelor ºi a
premiilor, dublã lansare de carte –
„Cãlãtori ºi cãlãtorii” scrisã de Mariana
Bendou ºi „Poveºti din Þara Iei” scrisã
de Vasile Ruºeþi ºi Mariana Bendou,
vernisaj Gheorghe Parascan ºi Maria
Margoº.

Pe parcursul a patru ore, s-au
ascultat discursurile membrilor Clubului
„Expresia Ideii”, ale membrilor juriului
concursului „Sfântul grai strãmo-
ºesc”: poeta Cristina ªtefan, membru
USR, preºedinte – fondator al Cenaclului
literar Lira 21, scriitorul Marin Moscu,
membru USR, scriitoarea Ileana Cornelia
Neaga, scriitorul Vasile Ruºeþi, secretar de
redacþie ºi administrator grup virtual Revista
Expresia Ideii, prof. Mariana Bendou,
scriitor membru LSR si USLR, preºedinte
– fondator al asociaþiei culturale „Clubul
Expresia Ideii”, director – fondator al
revistei Expresia Ideii. Momentele
muzicale deosebite ale grupului vocal
Vamadis, format din tinerii Vasile, Maria ºi
Dimitria Ilie, cu versuri celebre omagiind
Limba Românã, au încântat audienþa,
recitãri, muzicã popularã. Momentele
artistice prezentate de Gheorghe Parascan
ºi Maria Margoº au întregit atmosfera
sãrbãtoreascã. 

S-au remarcat discursurile scriitorilor
din þarã prezenþi la eveniment: Marin
Moscu, membru USR, Mariana Pândaru-
Bârgãu, membru USR din Deva, Mariana
Niculescu, din Bucureºti, Nina Casian,
Bacãu, Maria Ruscanu Bãlãcianu, premiul
I la concurs, Elena Petruþ, membru USR,
Deva, Daniel Baciu, Vasile Unguraºu,
Elena Foghel, Neamþ, Diana Olteanu,
Craiova.

„Ultimul cuvânt” l-a avut pãrintele
protopop Ioan Bârgãoanu care a invitat
toatã suflarea la slujba vecerniei în biserica

Sãrbãtoarea limbii române. Slãnic Moldova.
30-31 august 2017
„Sf. Ilie” din staþiune unde împreunã cu
pãrinþii Petru ºi Elisei Roncea, Mircea,
Cãtãlin ºi Valentin Ilie a fãcut ºi acatistul
Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava lângã
sfintele sale moaºte.

A doua zi, pe 31 august, invitaþii au
participat la Sf. Liturghie în biserica din
Slãnic. Rãspunsurile la stranã au fost date
de corul Filomenos din Oneºti care a avut
ºi un scurt concert. Au urmat grupul
Vamadis ºi grupul format din Maria ºi Ana
Lungu, fiicele pãrintelui Georgel Lungu din
Lãloaia. S-au înmânat diplome de excelenþã
membrilor corului Filomenos, grupului
Vamadis, Anei ºi Mariei Lungu, scriitorilor
participanþi, preoþilor din Slãnic ºi Primarului
staþiunii Gheorghe Baciu. Preotul Andrei
Silviu Neicu a susþinut o conferinþã despre
poezia închisorilor, iar câþiva scriitori au luat
cuvântul mulþumind pãrintelui Ioan
Bârgãoanu pentru organizare.
Manifestarea s-a încheiat cu o agapã la
pensiunea Izvoare.

Prima ediþie a sãrbãtoririi Limbii
Române la Slãnic Moldova, în anul 2016,
a avut în centru evocarea marelui scriitor
Valeriu Filimon, poet, critic literar, profesor
universitar.

Valeriu Filimon vede lumina vieþii
pãmânteºti la 12 octombrie 1931, în
Slãnic Moldova, ca fiu al preotului
Clement Filimon –sfinþitor al bisericii
din Slãnic-Bãi (1929) ºi ziditor al
bisericii din Slãnic-Cerdac (1932),
preot militar pe frontul de Rãsãrit, apoi
preot-maior la Regimentul de Gardã
Regalã ºi, dupã desfiinþarea clerului

militar prin detronarea Regelui Mihai,
preot civil la Biserica Mihai-Vodã,
ctitoria lui Mihai Viteazul, unde a slujit
pânã la strãmutarea ei, în 1985. Mama,
Zoia Filimon, va sluji învãþãmântului
cu gradul I ºi „gradul de merit”.

Poetul Valeriu Filimon a fãcut
parte din prima promoþie a ªcolii de
Literaturã „Mihai Eminescu”, aflatã
sub auspiciile Uniunii Scriitorilor,
avându-i colegi de seminar pe Dumitru
Micu, Dionisie ªincan, Alexandru
Oprea, Aurel Rãu, Nicuþã Tãnase,
Florian Saioc, Aurel Covaci, Ilie
Purcaru, Traian Filip ºi Alexandru
Andriþoiu – coleg de bancã. Între anii
1952-1957 a urmat ºi absolvit
Facultatea de Filologie, fiind coleg de
promoþie cu Nichita Stãnescu, Florenþa
Albu, Doina Ciurea, Cãlin Cãliman,
Nicolae Ciobanu, Matei Cãlinescu,
Eugen Simion. Despre prietenia ºi
relaþiile literare cu Nichita a scris
colegul de promoþie Nicolae Mohorea-
Corni, în cartea Amintiri cu Nichita
Stãnescu, Editura Forum, Bucureºti,
1999.

Dupã absolvirea facultãþii
devine cadru didactic la Catedra de
Literaturã Universalã, Teorie
literarã ºi Folclor, avându-l ca ºef
de Catedrã pe celebrul Tudor Vianu.
În anul universitar 1971-1972 deja
renumitul dascãl universitar
înfiinþeazã Cursul de Poeticã –
primul de acest fel în toate facultãþile
de profil din þarã. A trecut la cele
veºnice în luna iulie 2004.

Ediþia din acest an a fost un
eveniment amplu, consistent, ce a
presupus efortul pãrintelui protopop
Ioan Bârgãoanu, al preoþilor din Slãnic,
al Asociaþiei „Club Expresia Ideii”, al
Primãriei Slãnic Moldova, al scriitorilor
prezenþi, al pictorilor Gheorghe
Parascan ºi Maria Margoº, dar nu în
ultimul rând al tinerilor care au adus
obolul lor prin cântarea limbii române,
prin floarea tinereþii lor depusã pe
altarul Sfântului Grai Românesc.

Preot Cãtãlin ILIE
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ªtim deja cu toþii cã o minte
sãnãtoasã într-un corp sãnãtos
reprezintã condiþia obligatorie pentru o
viaþã armonioasã. Sãnãtatea minþii ºi a
trupului sunt susþinute printr-un stil de
viaþã sãnãtos, cu o alimentaþie
echilibratã, timp liber petrecut în naturã
ºi cu familia, citit.

A venit iarna cu paºi repezi, când
funcþiile vitale încetinesc, fluidele
biologice ale corpului stagneazã mai
mult, rinichii ºi bila sunt cele mai
sensibile organe ºi trebuie susþinute
alimentar.

Gustul ce caracterizeazã anotimpul
este cel sãrat, iar culoarea negru.

Organismul are tendinþa de a
acumula energie ºi putem lua în greutate
câteva kilograme în plus.

În acest anotimp se pot consuma
cerealele pentru a furniza energie, fiind
indicate: grâul comun, grâul dur, spelta,
kamutul, orezul, fulgii de ovãz, meiul,
quinoa, amarantul, hriºca. De
asemenea, trebuie menþinut constant
aportul de vitamina C naturalã în
combinaþie cu alþi compuºi potenþatori,
precum flavonoidele, care se gãsesc în
citrice, fructul de mãceº, mere, pere. Pe
timpul iernii, murãturile, în special varza
muratã tradiþional (ºi nu legumele
industriale conservate în oþet) este o
sursã bunã de vitamina C ºi bacterii
probiotice pentru persoanele sãnãtoase
ºi care nu urmeazã un regim hiposodat.

Legumele iernii sunt cele bogate în
vitamine ºi minerale: dovleci, anghinare,
ridiche albã, praz, fenicul, sfeclã,
cicoare, andive, conopidã, ceapã, cartofi.
Fructele sunt merele, perele, citricele,
mãceºele. Iarna este indicat ºi consumul
de nuci ºi alune crude. Se pot lua
suplimente alimentare ºi ceaiuri bogate
în vitamine, minerale naturale, sau cele
care susþin funcþia hepato-biliarã ºi
renalã pe bazã de: anghinare, armurariu,
mãceº, coada ºoricelului, coada calului,
ghimbir º.a. Pentru menþinerea funcþiei
imune, se pot consuma alimente bogate
în seleniu-zinc, alune braziliene, fructe
de mare etc. Prunele uscate de
preferinþã neafumate. Magiunul tradiþional
de prune fãrã zahãr este indicat în
aceastã perioadã, fiind în acelaºi timp
un dulce sãnãtos, energizant, dar ºi
stimulator natural al sistemul imunitar
datoritã capacitãþii lui antioxidante care
îl claseazã printre cele mai bune
alimente din aceastã categorie.

Crononutriþia ºi bioritmul în perioada de iarnã
Dintre alimentele proteice de

origine animalã de sezon: carnea de pui,
fazan, carnea de porc (de preferat de la
porcul de curte din rase româneºti,
peºtele (scrumbia, sardelele, hering,
somonul, crapul, pãstrãvul). Iarna nu sunt
recomandate brânzeturile, datoritã grelei
lor digestibilitãþi ºi naturii lor reci.
Alimente proteice valoroase de naturã
vegetalã ce pot fi consumate în aceastã
perioadã sunt: nãutul, fasolea boabe,
soia (nemodificatã genetic), mazãrea
boabe, lintea, quinoa, hriºca.

În civilizaþia modernã, carnea ºi
produsele din carne, mai ales cele
obþinute industrial, sunt consumate în
exces, contribuind la tabloul morbid al
sãnãtãþii publice, mai ales prin bolile
cronice aºa-zise ale civilizaþiei moder-
ne (obezitate-sindrom metabolic,
hipertensiune, diabet tip 2, maladii
cardiovasculare, neurodegenerative
Parkinson, Alzheimer, cancere). De
aceea este indicat sã reducem
consumul de carne la aproximativ 10%
din aportul caloric total zilnic. De
semenea, datã fiind poluarea globalã
(inclusiv a alimentelor) ar fi extrem de
util sã revenim la un comportament
alimentar testat timp de mii de ani de
strãmoºii noºtri, alcãtuit din alimente
naturale integrale, mese frugale, post-
sãptãmânal ºi sezonier (adevãrate cure
de detoxifiere, cu efecte extrem de
benefice atât asupra sãnãtãþii fizice prin
combaterea obezitãþii, dar ºi asupra
spiritului (stres, depresii).

Câteva sugestii utile în combaterea
stãrilor depresive specifice schimbãrii
anotimpurilor prin stil de viaþã ºi
alimentaþie:

- Supraîncãrcarea corpului cu
toxine provenite din alimente are un
puternic rãsunet asupra stãrilor noastre
de dispoziþie. Cu timpul, tristeþea, apatia,

lipsa de energie ºi a chefului de viaþã
capãtã teren punând stãpânire pe viaþa
noastrã.

-  Alimentele naturale, integrale,
mesele la care aceste alimente sunt
asociate corect, diversitatea alimentelor
uºureazã digestia ºi stimuleazã
detoxifierea (împreunã cu renunþarea la
sedentarism).

- Multe alimente furnizeazã un
aminoacid important în acest sens ºi
anume triptofanul. Acesta este
precursorul serotoninei, denumitã ºi
hormonul fericirii. Alimentele bogate în
triptofan sunt: peºtele, ouãle, cerealele
integrale nerafinate, fãrã alte adaosuri,
arahidele, nucile Caju, nucile, alunele de
pãdure nesãrate, neprãjite.

- Nucile Caju au un efect puternic
antidepresiv. Acestea conþin circa 0,3-
0,4 g triptofan la o sutã de grame, putând
fi consumate în cantitate de 30-50 g/zi,
în cure de 15 zile, mai ales pe timpul
iernii, de preferat dimineaþa la micul
dejun, împreunã cu puþinã miere naturalã,
sau seara între orele 17-20.

- Hriºca este un excelent corector
al aciditãþii metabolice, aducând pe lângã
vitaminele B ºi sãruri minerale, fibre ºi
proteine cu efecte antidepresive
remarcabile.

- Dãtãtoare de bunã dispoziþie ºi
cu efect antidepresiv sunt prunele crude,
uscate sau preparate sub formã de
magiun românesc tradiþional, fãrã adaos
de zahãr ºi alte ingrediente.

La baza crononutriþiei stau
urmãtoarele constatãri derivate din
studiile de cronofiziologie a nutriþiei:

- în decursul zilei, organismul
utilizeazã mai întâi alimentele
consumate la micul dejun ºi apoi pe cele
consumate la prânz;

- în timpul nopþii, organismul va
utiliza pentru a creºte ºi pentru a se
reconstitui doar alimentele bine digerate
în cursul zilei;

- alimentele consumate seara nu
pot fi utilizate pentru creºtere ºi
reconstrucþie, fiind preferenþial stocate,
cu riscul apariþiei supraponderalitãþii ºi
obezitãþii.

Sãnãtate ºi voioºie pe timpul iernii
sã aveþi!

Presb. Drd. Ing. Nicoleta
VARTOLOMEI

„Ai grijã când citeºti cãrþi
pentru sãnãtate. Poþi muri
din cauza unei greºeli de

tipar.“ (Mark Twain)

„Oamenii nebuni sunt
mereu siguri cã sunt
sãnãtoºi, numai cei

sãnãtoºi sunt capabili sã
admitã cã sunt nebuni.“

(Nora Ephron)
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Ucenicul sfinþilor - slujitorul eroilor
Anul acesta s-au împlinit 100 de

ani de la luptele decisive de la Caºin-
Oituz-Mãgura-Cireºoaia din august-
septembrie 1917 în care soldaþii români
ºi-au dovedit încã o datã vitejia, reuºind
sã apere cu preþul vieþii lor pãmântul
sfânt al patriei mamã.

În urma acestor conflagraþii, foarte
mulþi dintre soldaþi ºi-au lãsat trupurile
tribut pe aceste meleaguri în morminte
simple strãjuite de cruci albe de
mesteacãn ca mãrturie pentru
generaþiile care trãiesc aici în pace.

Cultul eroilor a fost respectat
mereu, dar a luat amploare mai mare
dupã revoluþia din 1989.

Dacã în toate locurile stropite cu
sânge de erou s-au înãlþat monumente
care sã ne aducã aminte de înaintaºii
noºtri, masivul Cireºoaia a avut parte
de ceva special. Prin grija Bunului
Dumnezeu ºi a vrednicului de pomenire
arhiepiscop Eftimie Luca, dar mai ales
la iniþiativa preacuviosului pãrinte
protosinghel Claudiu Pantîru, s-a
construit aici, în anul 2000, un schit în
cinstea eroilor din Primul Rãzboi
Mondial.

Marcat adânc de eroismul
soldaþilor români ºi de sentimentul de
patriotism, blândul pãrinte Claudiu a
început sã oficieze Sfinte Liturghii ºi
parastase pentru sufletele celor care au
murit departe de familiile lor. La fiecare
comemorare, el s-a deplasat în locurile
în care eroii Cireºoaiei îºi dorm somnul
de veci. Prin efortul sãu, a fost construit

în incinta schitului
ºi un monument
închinat eroilor.

În anul 2017,
pãrintele Claudiu
a organizat ºi s-a
implicat în mai
multe evenimente
de comemorare a
Centenarului de la
luptele din Primul
Rãzboi Mondial.

În semn de
respect ºi adâncã
preþuire pentru
activitatea sa,
pãrintele stareþ a fost
rãsplãtit cu mai multe
diplome ºi distincþii.

Astfel, pe data de
10 august 2017, în
cadrul festivitãþii
organizate la schitul
Sfântul Eftimie cel Mare
- Cireºoaia, a primit din
partea domnului primar
al Staþiunii Târgu-Ocna,
Ec. ªtefan ªilochi, o
Diplomã comemora-
tivã.

Pe 11 august
2017, a fost rãsplãtit
de ªeful Statului Major
al Forþelor Terestre
General-Maior Marius
Harabagiu cu Emblema de
merit  partener pentru apãrare
clasa a III-a.

Pe data de 17 august
2017, Înalpreasfinþitul pãrinte
Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului ºi Bacãului, a
acordat pãrintelui Claudiu o
Diplomã de Excelenþã pentru
organizarea ,,Concursului de
ie ºi toacã moldoveneascã”.
Tot Înaltpreasfinþia Sa i-a
acordat, pe 9 septembrie, în localitatea
Bârsãneºti, Diploma de Onoare
Centenar în semn de recunoºtinþã pentru
participarea la Centenarul Marilor bãtãlii
din Primul Rãzboi Mondial.

Pe 12 septembrie, dupã slujba de
comemorare a eroilor cãzuþi în Primul
Rãzboi Mondial pe Masivul Cireºoaia,
Înaltpreasfinþitul pãrinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei, ºi Înaltpreasfinþitul Preot Benone-Paul VÃSÂI

pãrinte Ioachim, Arhi-
episcopul Romanului ºi
Bacãului, au poposit la
Schitul Sfântul Eftimie
cel Mare unde s-au
bucurat de ospitalitatea
tipic moldoveneascã a
stareþului Claudiu
Panþîru. La plecare,
Înaltpreasfinþitul pãrinte
Teofan a scris în Car-
tea de Onoare a
schitului mulþumind
pãrintelui Claudiu
pentru eforturile sale
fãcute pentru come-
morarea bravilor ostaºi
români.

Mulþumim ºi noi pe aceastã cale
vrednicului pãrinte pentru promovarea
luptelor din zona Cireºoaia ºi a cultului
eroilor, îi dorim multã sãnãtate ºi putere
de muncã pentru a duce la bun sfârºit
toate lucrãrile începute în aceastã de
Dumnezeu binecuvântatã zonã a þãrii
noastre.
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În societatea contemporanã se
doreºte o armonizare perfectã ºi
constructivã dintre: familia elevului (baza
formãrii ca om a copilului), persoana
acestuia (care este centrul activitãþilor
educaþionale în care suntem implicaþi)
ºi ºcoala (pe care noi o reprezentãm).

Educaþia este un fenomen social
de transmitere a experienþei de viaþã ºi
a culturii acumulate de adulþi cãtre
generaþiile de copii ºi tineri, în scopul
pregãtirii lor pentru viaþã ºi pentru
integrarea lor armonioasã în societate.

Factorii instituþionali ai educaþiei
sunt: familia, ºcoala, biserica, armata,
sistemul public de sãnãtate º.a. Însã,
dintre aceºtia, primul loc îl
ocupã, deopotrivã, pãrinþii ºi educatorii.

Aþi sesizat, cu siguranþã, cã aceste
douã valori sunt considerate primordiale,
fapt datorat ideii dovedite conform cãreia
FAMILIA ºi ªCOALA nu sunt în
concurenþã, ci sunt într-o
COMPLEMENTARITATE evidentã.

Familia este cea care îi oferã
copilului susþinerea fizicã, îndrumarea
intelectualã, moralã, emoþionalã,
spiritualã ºi pragmaticã, pe baza cãrora
acesta îºi continuã achiziþiile ºi formarea
în cadrul ºcolii, dar ºi dupã ce terminã
studiile...

ªcoala este instituþia socialã în
care se realizeazã educaþia organizatã
a copilului, în general, însã ºi
amãnunþitã, pe diverse domenii de
activitate, din care viitorul adult sã îºi
poatã selecta o specializare care sã îl
bucure profesional ºi financiar.

Familia exercitã o influenþã
deosebit de puternicã ºi profundã asupra
dezvoltãrii complexe a copiilor. O mare
parte dintre cunoºtinþele despre naturã,
societate, deprinderile igienice,
obiºnuinþele de atitudine / compor-
tament sunt însuºite de cãtre elev prin
educaþia primitã în mijlocul familiei (din
punct de vedere fizic, intelectual, moral,
estetic º.a.) întãritã ºi îmbunãtãþitã mai
târziu la grãdiniþã ºi la ºcoalã.

Ca prim factor educativ, familia
oferã copilului aproximativ 90% din
cunoºtinþele de bazã uzuale (despre
alimente, vieþuitoare, ocupaþii le
oamenilor, obiectele casnice), ea fiind
cea care coordoneazã ºi dezvoltã spiritul
de observaþie, memoria ºi gândirea
copiilor.

Triada familie-elev-ºcoalã
în prezent
În general, la ºcoalã, elevul este

ghidat, coordonat ºi învãþat sã obþinã
informaþii ºi deprinderi, sã-ºi descopere
ºi sã-ºi perfecþioneze unele abilitãþi sau
pasiuni, ajungând sã aibã rezultatele
ºcolare, educaþionale ºi moral-artistice
în funcþie de mai mulþi factori; dar la
început foarte important este modul în
care pãrinþii se implicã în procesul de
îndrumare, susþinere, responsabilizare
ºi control privitoare la copil.

Sã analizãm pe scurt aceastã
triadã în cadrul cãreia elementele sale,
familia - elevul - ºcoala, sunt în armonie,
se completeazã reciproc, „sudându-se“
într-un tot unitar care are obiectivul nobil,
complex ºi precis, numit EDUCAÞIA
ELEVULUI.

A. Câteva însuºiri posibile
ale pãrinþilor

1. Neîncrezãtori (care îi considerã
pe copiii lor niºte elevi mai/prea mici,
mai puþin descurcãreþi ºi/sau
responsabili în privinþa ºcolii, a
alegerilor fãcute sau a profesiei la care
viseazã);

2. Foarte/prea posesivi (care îi
dominã ca pe o proprietate pe copiii lor,
hotãrând ce sã devinã, unde sã meargã,
ajungând astfel sã le stopeze/ignore
personalitatea, sentimentele, dorinþele
ºi aspiraþiile);

3. Neutri sau indiferenþi (care se
complac în situaþia de neamestec în
treburile copilului, motivând cã aceºtia
sunt destul de mari ºi responsabili, de

aceea maturii considerã cã nu e nevoie
sã îi mai sfãtuiascã, sã îi mai verifice
sau sã le îngrãdeascã acþiunile);

4. Orgolioºi sau revanºatori (care
doresc pentru copiii lor sã facã exact
ce nu au reuºit ei înºiºi în viaþã,
compensând neîmplinirile pe care le-au
avut în copilãrie, adolescenþã, alegerea
profesiei etc);

5. Materialiºti (care urmãresc -
dupã cum le e însuºirea - doar aspectele
materiale, financiare, economice sau
ale statutului socio-economic, fãrã sã
þinã seama cã ar putea fi o
incompatibilitate a copilului lor, ca elev,
dar ºi ca viitor adult, cu un domeniu,
cu o profesie, cu un anumit statut,
impunând, ºi/sau ghidând activitatea în
mod pur pragmatic, nu ºi umanist);

6. Oportuniºti (care acþioneazã în
spiritul momentelor care sã le ofere
ambelor pãrþi avanþaje pe cât mai multe
planuri, acestea fiind, de regulã, fãrã
bãtaie lungã în viaþã).

B. Câteva însuºiri posibile
ale elevilor de azi

1  Interesaþi, rãbdãtori, respectuoºi
(faþã de familie, în privinþa ROI, în
societate);

2. Curioºi, practici (doar din propria
perspectivã ºi doar pentru anumite
domenii sau obiecte de învãþãmânt);

3. Indiferenþi sau indolenþi (greu de
stimulat sã fie interesaþi, sã
recepþioneze, sã colaboreze sau sã
acþioneze conform tematicilor ºi
conduitei din ºcoalã);

4. Timoraþi ºi închiºi (care acceptã
greu sã lucreze, mai mult de teamã sau
de ruºine cauzate de profesor mai
sever, notã micã, percepþia în grup/
clasã);

5. Înºelãtori sau oportuniºti (care
foarte des se eschiveazã, gãsind sau
cãutând tot felul de tertipuri prin care
ar evita sã ducã la îndeplinire sarcini
de ºcoalã, pur educativ-formative);

6. Împãciuitori / linguºitori / teatrali
(care în inconºtienþa lor îºi fac rãu,
dorind numai „sã se punã bine“ cu
familia, profesorii sau/ºi colegii mai
buni, numai sã nu fie judecaþi din cauza
delãsãrii, preocupãrilor absolut
neconstructive, agresivitãþii, neintegrãrii
armonioase în „echipa“ clasei).

„Învãþãmântul ar trebui astfel
conceput, încât ceea ce

oferã sã fie perceput ca un
dar nepreþuit, nu ca o datorie
apãsãtoare.“ (Albert Einstein)

„Omul nu poate învãþa de la
altul, când acela care învaþã
ºtie tot atât cât cel de la care

învaþã.“ (Lev Tolstoi)

„Cel ce deschide o ºcoalã
închide o temniþã.“ (Victor Hugo)
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C. Însuºiri posibile
ale cadrelor didactice

(ca reprezentanþi direcþi ai ºcolii)
1. Activ, dinamic, foarte eficient

(care este setat permanent pentru
acapararea constructivã a atenþiei ºi în
stimularea spre activitãþi instructiv-
educative pe plan intelectual, fizic,
moral, artistic, estetic etc. a tuturor
elevilor);

2. Practic, întreprinzãtor (implicat
ºi din perspectivã practicã, indiferent de
domeniu);

3. Deschis cãtre dialog (aplicând,
când e posibil ºi potrivit contextului,
activitãþii inter- ºi transdisciplinaritatea,
atât de mult susþinute de educaþia
contemporanã);

4. Extrem de sever ºi rigorist (cãtre
care elevii sau/ºi pãrinþii ar gãsi mai greu
o cale de comunicare, mai ales dacã
aceºtia din urmã nu prezintã interes
pentru educaþie, ºcoalã, domeniul de
studiu respectiv);

5. Cei implicaþi prea mult
sufleteºte (care deºi acþioneazã cu efort
intelectual, fizic ºi sentimental în
formarea unor elevi/tineri, aceºtia rãmân
încãpãþânaþi, nerecunoscãtori, revoltaþi
sau poate rupþi total de ceea ce e bun);

6. Deschiºi spre nou (care aplicã
noi metode, forme din ce în ce mai
constructive de abordare a elevului,
pentru armonizarea educaþionalã).

IDEAL ar fi ca, în prezent ºi pe
viitor, fiecare din noi, pãrinþi/bunici, elevi
ºi cadre didactice, sã aplice, sã
foloseascã, sã-ºi întãreascã ºi sã
promoveze doar calitãþile, deoarece în
aceastã triadã, cum mi-am permis sã
o consider ºi sã o numesc, elevul este
personajul principal, însã de reuºita lui
se bucurã deopotrivã ºi familia, ºi
ºcoala.

În loc de concluzie...
Sunteþi pãrinte, elev sau cadru

didactic? Sunteþi dator AZI ªI DE-ACUM
ÎNAINTE sã vã modelaþi ºi sã aplicaþi
(cu maximã implicare ºi profundã voinþã)
toate cunoºtinþele, însuºirile ºi
experienþele pozitive, deoarece evidenþa
activitãþilor din cei 19-25 de ani de
formare în familie ºi în ºcoli de divese
niveluri se va vedea în ELEVUL DE AZI,
MATURUL DE MÂINE, pe care ni-l
dorim cu toþii ÎMPLINIT.

Când vrem sã ne reuºeascã ceva
în viaþã, citim, ne documentãm din
diverse surse, aprofundãm tema
respectivã... Sau când ne încearcã vreo
boalã, la fel... Sau în diverse alte situaþii,
ne informãm temeinic...

Oare nu se cuvine sã citim, sã
cercetãm, sã aflãm, sã ºtim ºi cele
legate de suflet?

Astãzi se gãsesc atâtea cãrþi cu
caracter religios, dar ele nu trezesc prea
mult interes pentru toatã lumea... Sau
dacã da, nu ne prea facem timp pentru
ele... E mai uºor sã urmãreºti un serial
sau o emisiune distractivã la TV, sau
ceva ce te pasioneazã pe internet... Sau
sã te distrezi cu prietenii, sau orice
altceva...

Întrebarea este: cu ce ne
alegem? Ne simþim bine pe  moment,
dar dupã aceea? Existã ºi un „dupã
aceea” ...Sã nu luãm viaþa în glumã,
sã o luãm în serios, punând în balanþã
în fiecare clipã orice  gând al nostru,
cuvânt sau faptã pentru care cândva vom
da rãspuns... ªi totodatã sã nu uitãm
cã nu vom fi iertaþi dacã ne irosim cu
atâta uºurinþã timpul dãruit nouã aici...

Deci, sã nu risipim timpul ce ne-a
mai rãmas, sã fim înþelepþi ºi sã-l
petrecem cu fricã de Dumnezeu ºi cu
dragoste de aproapele, totdeauna
lãudând pe Domnul ºi fãcând fapte
vrednice de pocãinþã... Iar acum este
momentul cel mai prielnic sã începem,
fiind Postul Naºterii Domnului...

ªtim cã postul înseamnã abþinere
de la bucate de origine animalã, de la
relaþii trupeºti ºi de la distracþii. Viaþa
noastrã se desfãºoarã între douã
coordonate: DISTRACÞIE sau
PRIVEGHERE.

Aceste douã repere sunt busola
noastrã în calea pe care mergem spre
veºnicie... Prin priveghere, pocãinþã,
rugãciune, lecturi duhovniceºti ºi tot ce
decurge de aici, slujim lui Dumnezeu ºi
aceasta este calea ce duce la luminã.
Prin distracþii ne irosim timpul slujind lui
Mamona ºi aceasta este de fapt calea
ce duce la „întunericul cel mai dinafarã”.

Dacã am încerca sã echilibrãm cele
douã alegeri, n-am avea nici un folos...
ªtim cã nu putem sluji la doi domni: ºi
lui Dumnezeu ºi lui Mamona... Ori una,
ori alta... Nu se poate sã fim în acelaºi
timp în douã bãrci cu direcþii diferite...

ÎMPÃRÃTEASA TEOFANA
Sf. Efrem Sirul spunea: „Va veni,

fraþilor, o zi ºi un ceas, când va lãsa
omul toate ºi pe toþi ºi se va duce
singur singurel, gol ºi fãrã ajutor, fãrã
ocrotire, fãrã însoþire, negãtit, fãrã
de îndrãznealã, în ziua în care nu
se aºteaptã ºi în ceasul pe care nu-l
ºtie, atunci când se desfãteazã,
când strânge averi, când
benchetuieºte, când nu se îngrijeºte
(...) se duce ca un osândit acolo[...],
tânguindu-se: Vai mie cum m-am
înºelat zicând: „Sânt tânãr, sã mã
îndulcesc din dezmierdãrile vieþii. Sã
mã desfãtez din destul de dulceþile
lumii. Sã-mi îngrijesc trupul ºi apoi,
mai pe urmã mã voi pocãi. Cã
Dumnezeu este iubitor de oameni ºi
negreºit mã va ierta pe mine.”
Acestea, în fiecare zi gândindu-le,
rãu mi-am cheltuit viaþa. Învãþam ºi
aminte nu luam. Eram sfãtuit ºi râdeam,
auzeam Sfintele Scripturi ºi nu credeam
ºi, iatã, acum sfârºitul m-a prins
nepregãtit. Auzeam de judecatã ºi o luam
în batjocurã, auzeam de moarte ºi trãiam
ca un nemuritor. Iatã acum am ajuns aici
nepocãit ºi nu-i nimeni sã mã
izbãveascã, ajutor caut ºi nu-i nimeni
sã mã ajute. Iatã, mã osândesc ºi nu
este nimeni care sã mã mântuiascã.
Dreaptã este judecata lui Dumnezeu. De
câte ori n-am fãgãduit cã mã pocãiesc
ºi iarãºi mai rãu am lucrat! De câte ori I-am
cãzut înainte ºi iar m-am lepãdat! De
câte ori m-a miluit ºi eu iarãºi L-am
supãrat.” (Proloagele, vol. I, Craiova,
1991, p. 286-287)

În continuare, Sf. Efrem Sirul aratã
cã acel om, chiar împãrat de ar fi, chiar
tiran, chiar stãpânitor a toatã lumea, tot
se va tulbura ºi se va înspãimânta de
cele ce le va vedea ºi de cele ce vor
urma...

Aºadar, pânã la urmã, încotro ne
îndreptãm?

Acesta sã fie motto-ul vieþii
noastre ºi sã cântãrim fiecare clipã, ca
sã nu eºueze nava noastrã... Deci, ziua
de astãzi am câºtigat-o sau am pierdut-o
iremediabil? Depinde numai de noi...

Hai sã vedem cum au „câºtigat” unii
timpul pe care l-au avut...

     Presb. Aurelia GENES

(continuare în p. 25)

Presb. prof. Nicoleta MAZILU
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Preot-paroh, duhovnic ºi autor al
mai multor cãrþi cu conþinut îndrumãtor
ºi pastoral (exemple recente – De la
Pãresimi la Cincizecime, Crucea
misiunii, Lumini în umbre, Pecetea
apostoliei mele), iatã câteva ipostaze în
care-l întâlnim astãzi la parohia Viiºoara
pe Pãrintele Petru Roncea. De data
aceasta, autorul ne propune o colecþie
de cuvântãri încurajatoare la momente
de cumpãnã, deloc uºoare, uneori
epuizante ºi extrem de dureroase, aºa
cum sunt slujbele de înmormântare.
Cuvântãri funebre, cãci aºa se numeºte
cartea de faþã, apãrutã la editura
romaºcanã Filocalia, poartã în Prefaþã
binecuvântarea IPS Ioachim, Arhiepiscop
al Romanului ºi Bacãului. Iatã un
fragment din mesajul sãu: ,,Cuvântul
ziditor al preotului trebuie sã aducã în
prezent cuvântul purtãtor de har al
Evangheliei lui Hristos-Tãmãduitorul,
purtãtor de luminã ºi speranþã pentru cei
îndureraþi.” (am încheiat cit.)

Participant în calitate de preot-paroh
la 42 de înmormântãri, autorul, dupã
modelul patericului, transmite celor de faþã
învãþãturi ce se vor a fi în asemenea ocazii,
mângâietoare ºi tãmãduitoare. Chiar dacã
fiecare capitol poartã numele
credinciosului prohodit în aceastã bisericã
din Viiºoara, închinatã Sf. Ierarh Nicolae,
lucrarea pãrintelui, în întregimea ei,
depãºeºte graniþele satului, comunei ºi
chiar ale lumii în care trãim cu toþii. Prin
condeiul sãu, ne vorbeºte despre un alt
tãrâm, un alt liman neînviforat, pe care vom
pãºi cândva ºi care este viaþa veºnicã. Ce
ne spune Pãrintele Petru despre þara unde
mergem toþi, pe care deocamdatã nu o
cunoaºtem deplin ºi unde avem drept
cãlãuzã îngerii lui Dumnezeu? Aflãm
prima datã despre ea, la Botez, chiar dacã
în locul nostru, cel care poate sã rãspundã
este naºul: ,,Te lepezi de satana ºi te uneºti
cu Hristos?, suntem întrebaþi. ªi cel care
ne þine în braþe rãspunde ,,Mã lepãd ºi-L
urmez pe Hristos!”, iar acolo unde este
Dumnezeu se aflã ºi Împãrãþia Sa chiar ºi
în viaþa de dincolo. Aceasta la rându-i este
de foarte multe ori  contestatã, unii oameni
crezând cã viaþa pãmânteascã de aici este
existenþa autenticã, de aceea zic ei sã bem,
sã ne veselim, pentru cã aici este totul.”

felinarele, cu Sf. Cruce în fruntea
procesiunii, pentru a însoþi sufletul cãtre
Împãrãþia lui Dumnezeu. (p. 73)
Exemplele pot continua.

Se degajã din text o anumitã grijã ºi
respect faþã de persoanele ce-ºi plâng pe
cei dragi la înmormântare. Aceasta se
materializeazã prin acea familiaritate ºi
atmosferã de intimitate duhovniceascã,
preotul slujitor de aici fiind un foarte bun
cunoscãtor al parohiei sale ºi mai ales al
fiecãrui membru al comunitãþii în parte.
Iatã un dialog dintre pãrintele ºi o
credincioasã aflatã zãcând pe patul de
suferinþã, nu cu mult timp înainte de
moartea acesteia. ,,Pãrinte, nu-i pãcat
dacã-mi citesc culcatã, rugãciunea?” Cel
de lângã ea îi rãspunde: ,,Acum eºti pe
cruce. Hristos era pe cruce, iar crucea
era verticalã, a fost ºi culcatã pe orizontalã,
pânã au înfipt-o în vârful Cãpãþânii. El, pe
cruce stând, Se ruga lui Dumnezeu pentru
iertarea pãcatelor ºi mântuirea lumii.
Crucea pe care stai este cea a durerii, iar
rugãciunea este aceeaºi ca a Mântuitorului
pe Golgota.” (p.18) Aceastã sensibilitate
diafanã a pãrintelui rezultã dealtfel ºi din
titlurile pe care le alege pentru
fiecare cuvântare în parte:
,,Purtând suferinþa cuiva, purtãm

„Cuvântãri funebre”, Pr. Petru Roncea,
tipãritã cu binecuvântarea
Înaltpreasfinþitului Dr. Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,
Editura Filocalia, Roman, 2017, 266 pag.

(p. 101) Viaþa veºnicã însã e de
necontestat cãci, continuã autorul cãrþii,
,,Nu întâmplãtor, textul Evangheliei de la
Înmormântare are în cuprinsul sãu repetiþia
,,Adevãrat, adevãrat vã spun vouã, cel ce
crede în mine are viaþã veºnicã.” (p.72),
iar cuvântul Mântuitorului, spre deosebire
de cel al nostru, nu se schimbã, fiind acelaºi
ieri, azi ºi în veac. Pentru a înþelege aceastã
lume tainicã, adicã pentru a afla ce se
întâmplã cu el dupã moarte, omul are
nevoie de credinþã. Cel credincios,
conºtient de valoarea supremã a sufletului,
ºtie despre judecata particularã, acolo unde
acesta va sta înaintea lui Dumnezeu.
Astfel, Cuvântãrile funebre sunt pline de
conþinut creºtin, constituindu-se într-o
adevãratã mãrturisire de credinþã ortodoxã,
ce ne spune tuturor cã moartea este uºa
învierii.

Mai ales în universul satului
românesc, înmormântarea în ansamblul ei
este plinã de superstiþii, unele dintre ele
fiind mai mult decât ciudate (ex. În mâinile
persoanei dragi se pun câþiva bani, pe care
aceasta îi va folosi pentru a plãti vãmile.
Se crede cã pentru a nu suferi un deces în
familie, nu trebuie sã ieºi niciodatã din
bisericã, înaintea sicriului. Femeile
decedate nu trebuie îmbrãcate în culoarea
neagrã; în caz contrar, ele vor bântui casa.
ªi exemplele pot continua) În mod indirect
pãrintele condamnã toate aceste invenþii
pãgâne, explicând  înþelesul câtorva imagini
ºi gesturi întâlnite în Rânduiala
Înmormântãrii. Spre a vã stârni interesul
lecturii voi menþiona o serie dintre aceste
comentarii foarte pertinente: ,,Când
legãnãm coliva sau un colac la «Veºnica
pomenire!», de fapt arãtãm printr-un semn
vãzut, cã legãnãm sufletul celui plecat,
pentru a avea un somn liniºtit, o odihnã
fericitã.” (p. 225) sau când punem la urmã
acea pânzã albã, acea crâºmuþã, peste
chipul decedatului, ea simbolizeazã haina
sufletului nostru, murdãritã prin pãcat, dar
albitã în baia Sf. Taine a Pocãinþei (p. 135)
sau o altã explicaþie: ,,când ducem trupul
la groapã, sã dãm pãmântului ce este al
pãmântului ºi lui Dumnezeu ce este al Lui,
noi mergem cu serafimii, cu prapurii, cu
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suferinþa lui Hristos”, ,,Pe faþa
celui adormit, în zilele ºederii în

sicriu se imprimã starea sufletului care a
ieºit din el”, ,,Când ne îngropãm copiii, noi,
ca pãrinþi, murim împreunã cu ei”, ,,E mare
tainã sã fii cu inima curatã, într-o vreme
când lumea se rostogoleºte în neant, în
necredinþã ºi în nepãsare de Dumnezeu”,
sau ,,Când cineva trãieºte fãrã tatã ºi fãrã
mamã, el gustã viaþa lui Hristos, Care a
fost un strãin în istorie.” º.a. Aceste
cuvinte ºi expresii, pornite din suflet nu fac
altceva decât sã descopere dulceaþa
învãþãturii Sf. Biserici ºi sã mângâie familia
îndureratã.

În intervenþiile sale, cel care vorbeºte
la înmormântarea fiilor sãi duhovniceºti nu
foloseºte acelaºi tipar, generalizat, ci
personalizeazã fiecare predicã în parte.
Astfel, parafrazând titlurile celor 42 de
cuvântãri, le-am putea foarte bine numi:
Cuvântare la un credincios gospodar,
Cuvântare la o credincioasã fãrã
familie, ...la o femeie credincioasã, la
un credincios indiferent... la un veteran
º.a.m.d. Întâlnim printre aceste evocãri ºi
adevãrate personalitãþi ale bisericii ºi
comunitãþii locale din Viiºoara, oameni
dragi pãrintelui dar ºi celorlalþi consãteni.
Iatã un exemplu: ,,Gândind la viaþa celui
care stã astãzi în mijlocul nostru în sicriu,
la cinstea pe care a purtat-o ca veteran
de rãzboi, ºi noi, cei de astãzi, vedem cã
purtãm un rãzboi necruþãtor împotriva
duºmanului comun, diavolul […] uneori
fiind biruiþi ºi cãzând prizonieri în mâinile
lui. O, ce greu este sã fii prizonier la
duºmani!” exclamã la sfârºit pãrintele.
Alte asemenea medalioane duhovniceºti
le descoperim printre paginile cãrþii
binecunoscutului pãrinte Petru Roncea,
rãmânând doar ca sã urmãm îndemnul Sf.
Ap. Pavel: „Aduceþi-vã aminte de mai-
marii voºtri, […] priviþi cu luare aminte
cum ºi-au încheiat viaþa ºi urmaþi-
le credinþa ” (Evrei 13, 7).

În concluzie, ,,Cuvântãrile funebre”
este o „cãrþulie”, însã pornitã din imensa
ºi încãpãtoarea inimã a Pãrintelui Petru
Roncea. De aceea, trebuie ca aceastã
lucrare sã nu lipseascã din biblioteca
noastrã, a preoþilor, dar mai ales din mica
zestre pe care fiecare creºtin din parohie o
pãstreazã pe masa unde e ºi candela
aprinsã, lângã icoana Mântuitorului, Cel ce
ne dãruieºte fiecãruia dintre noi nemurire.

 

ÎMPÃRÃTEASA TEOFANA

Sfânta Teofana era din Constan-
tinopol, de neam împãrãtesc, adusã pe
lume în urma rugãciunilor pãrinþilor sãi.

La vârsta de ºase ani a învãþat
Sfânta Scripturã, iar pe mãsurã ce
creºtea, sporea ºi cu înalte daruri. Drept
aceea, împãratul Vasile Macedonul îl
însoarã pe fiul sãu Leon cu frumoasa
Teofana. Datoritã unor uneltiri, împãratul
îi trimite pe cei doi soþi la închisoare timp
de trei ani. În cele din urmã se împacã
cu fiul sãu ºi, îmbolnãvindu-se, împãratul
îl lasã pe Leon în locul sãu.

Deci, „de atunci, aceastã cinstitã
împãrãteasã, trãind în palatele
împãrãteºti, se nevoia pentru
mântuirea sufletului sãu, cã slava
împãrãþiei ºi bucuriile acestei vieþi
le socotea ca nimic. Pentru care, ea
nu contenea pururea, ziua ºi
noaptea, a sluji lui Dumnezeu ºi
semenilor, cu psalmi ºi cu laude, cu
milostenii ºi cu tot felul de înfrânãri.
ªi, mãcar cã pe dinafarã, la vedere,
purta hlamidã împãrãteascã, pe
dinãuntru, însã, ºi întru ascuns purta
haine aspre de pãr; ºi cu aceasta
îºi strunea trupul sãu. Se înfrâna
fericita ºi de la mese bogate, având
hranã simplã ºi nefeluritã: pâine ºi
legume. Împãrþea la sãraci banii
care îi cãdeau în mânã. Încã ºi
podoabele ºi hainele ei scumpe le
vindea, fericita, ºi dãdea banii la
nevoiaºi. Da vãduvelor ºi orfanilor
cele spre trebuinþã ºi îndestularea
lor. Dãruia mãnãstirilor ºi loca-
ºurilor pustniceºti bani ºi acareturi.
Se purta faþã de slugi ca ºi când i-
ar fi fost fraþi. Nu s-a aflat niciodatã
jurãmânt în gura ei. N-a ieºit
minciunã de pe buzele ei, nici

clevetire împotriva cuiva. Cãtre toþi
se apleca cu bunãtate ºi s-a fãcut
ca o maicã a tuturor celor ce nu
aveau scãpare ºi ajutor. ªi, mãcar
cã patul ei era aºternut cu þesãturi
cu fir de aur ºi cu podoabe
împãrãteºti, ea însã, dupã ce se
înnopta, lãsa patul ºi se odihnea jos,
pe podeaua aºternutã cu o singurã
rogojinã ºi necontenit uda
aºternutul sãu cu lacrimi, foarte
puþin somn dormind, cã repede se
deºtepta pentru a lãuda pe
Dumnezeu.

Deci, din multa ei viaþã asprã ºi grea
pãtimire, a dat într-o rea boalã
trupeascã. Iar fericita folosea boala ei
ca pricinã de înfrânare. Toate bucatele
ce se gãteau pentru boala ei ea le
împãrþea la cei flãmânzi. Gura fericitei
acesteia n-a încetat sã înveþe
dumnezeieºtile cuvinte ºi nu
contenea vreodatã a rosti psalmii lui
David ºi nu trecea cu vederea lauda
Domnului cea de ºapte ori în zi, nici
n-a dormit fãrã lacrimi.

Pe scurt, împãrãteasa aceasta
s-a lepãdat, pentru Domnul, de lume
ºi de cele pricinuitoare de  bucurii
în lume. Toatã osârdia ei era lauda
lui Dumnezeu ziua ºi noaptea,
facerea de milostenii, cãtre cei
lipsiþi, ºi tot felul de înfrânãri. ªi
crucea aceasta, luând-o pe umerii
sãi, desãvârºit a plãcut lui
Dumnezeu ºi i s-a dat ei a cunoaºte
mai înainte vremea sfârºitului sãu. ªi,
chemând pe toþi ai sãi ºi mult învãþându-i,
ºi-a dat cu pace fericitul ei suflet în
mâinile lui Dumnezeu”. (Proloage, vol. I,
p. 346-347).

Ei, ce credeþi? A câºtigat împã-
rãteasa Teofana timpul primit în dar, sau
l-a pierdut?

Deci, hai sã nu risipim timpul
nostru, ci sã adunãm fapte bune în
cartea vieþii...

Iertare dacã v-am întristat prin
aceste rânduri, dar trebuie sã trecem
mai întâi prin Cruce ca sã ajungem la
Înviere...

În prag de sãrbãtori vã doresc
sã aveþi bucurii duhovniceºti ºi sã
fiþi înconjuraþi de dragoste, pace ºi
sã vã dea Bunul Dumnezeu mulþi ani
fericiþi!

(urmare din p. 23)

„Liniºtirea e reþinerea de la rele.
Iar de-ºi va lua cineva cu sine
ºi cele patru virtuþi, pe lângã

rugãciune, nu va avea alt ajutor
mai sigur spre starea de

nepãtimire. Nu se poate liniºti
mintea fãrã trup, precum nu

poate fi surpat zidul dintre ele,
fãrã liniºtire ºi rugãciune.“

(Marcu Ascetul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 314).

Preot Daniel NICHITA
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Târgu-Ocna - vedere panoramicã

independente de voinþa autoritãþii publice
locale, însã cele mai multe dintre intenþiile
noastre au devenit realitãþi! Vã
prezentãm, în continuare, o parte din
aceste realizãri.

Astfel, la începutul anului 2016, am
prevãzut cã vom definitiva investiþia
„Reabilitarea DJ 116 - str. Gãlean“.
Lucrãrile de asfaltare pe o lungime de
peste 2,7 km  au fost terminate,  investiþia
fiind realizatã în asociere cu Consiliul
judeþean Bacãu. Acest drum de legãturã
cu localitatea Bârsãneºti ºi mai departe
cu DN 11 asigurã acum un trafic în condiþii
sigure ºi civilizate pentru locuitorii oraºului,
dar ºi pentru cei care tranziteazã zona.

În cadrul proiectului „Modernizare
4 strãzi - str. Viiºoara, str. Cãpitan Buºilã,
str. Tãbãcari, str. Daniela Caurea“,
finanþat cu fonduri nerambursabile prin
Programul naþional de dezvoltare localã,
au fost definitivate lucrãrile pe str. Cãpitan
Buºilã ºi str. Daniela Caurea. S-a lucrat
în ultima perioadã pe str. Tãbãcari, unde
pe o lungime de aproximativ 600 ml a
fost turnat covorul asfaltic. În acest
moment, datoritã condiþiilor meteo-
rologice nefavorabile, lucrãrile au fost
sistate, urmând ca în primãvara anului
viitor sã continue lucrãrile pe aceastã
stradã precum ºi cele neefectuate încã
pe str. Viiºoara. La mijlocul anului 2018,
aºa cum se prevede în contractul de
lucrãri, sperãm sã efectuãm recepþia la
terminarea lucrãrilor, respectiv sã
încheiem acest proiect, în urma cãruia,
cei  4.222 ml de strãzi realizaþi sã ofere
confortul necesar circulaþiei rutiere.

Pânã la sfârºitul acestui an, sperãm
sã definitivãm procedurile de achiziþie ºi
sã fie semnat contractul pentru lucrãrile
prevãzute în proiectul „Reabilitare  strãzi:
str. Salinei, str. Pârâul Vâlcica, str. Poet
Ion Grãmadã, str. Avram Iancu, str.
ªtefan Constantinescu, str. Vasile
Alecsandri, str. Gura Slãnic (parþial), str.
Coasta Mãgurii“ în lungime totalã de
3.050 ml, iar în anul ce vine sã înceapã
execuþia. Durata acestor lucrãri este de
12 luni de la data primirii ordinului de
începere ºi cum str. Salinei este cea mai
frecventatã de turiºti se va începe cu
reabilitarea acesteia, aºa încât sezonul

Bilanþul realizãrilor din 2017
(urmare din p. 1) estival 2018 sã gãseascã aceastã stradã

reabilitatã.
S-a lucrat intens în acest an la

investiþiile prevãzute în proiectul
„Extinderea ºi reabilitarea infrastructurii
de apã ºi apã uzatã în judeþul Bacãu,
aglomerarea Tg. Ocna“. La aceastã datã
sunt finalizate lucrãrile de execuþie a
reþelelor de canalizare pe cele 52 de strãzi
în lungime de peste 27 km, a celor 9 staþii
de pompare a apelor uzate, iar în aceste
zile trebuie sã se încheie montarea
echipamentelor în noua staþie de epurare

ce va deservi oraºul nostru. Au fost
realizate toate racordurile la gospodãriile
populaþiei, a fost refãcut terasamentul
strãzilor unde au fost efectuate lucrãri,
rãmânând sã se efectueze racordajul
general la staþia de epurare.

Au fost definitivate lucrãrile la
investiþia prin care, cu fonduri proprii, s-a
amenajat  spaþiul pietonal de pe strada
Victoriei, aceastã zonã devenind un spaþiu
deschis numai pietonilor, dotat cu mobilier
urban, cu spaþii verzi, cu vegetaþie
specificã etc. În cursul acestui an, în zonã
au fost amplasate mai multe module
pentru desfacerea produselor de artizanat
ºi suveniruri, au fost plantate flori, spaþiul
verde a fost întreþinut în condiþii
corespunzãtoare.

Urmare efectuãrii tuturor activitãþilor
ºi a tuturor analizelor prevãzute în
Programul anexat Licenþei de explorare
a izvoarelor din Parcul Mãgura, în data de
12 mai 2017 a fost negociatã ºi semnatã
Licenþa de dare în administrare pentru
exploatare a acestor ape minerale
terapeutice. Prin obþinerea acestei
licenþe, oraºul Tg. Ocna  are dreptul  ºi
obligaþia de a executa activitãþi miniere de

exploatare a rezervelor celor 7 izvoare  cu
apã mineralã terapeuticã din perimetrul
Mãgura – Tg. Ocna, durata acesteia fiind
de 20 de ani cu posibilitatea prelungirii
succesive de câte 5 ani. În perioada
urmãtoare, se vor continua activitãþile de
exploatare experimentalã cu valorificare,
ceea ce presupune obþinerea unor avize,
mãsurãtori, rapoarte geologice semestriale
ºi anuale, analize microbiologice ºi chimice
etc. ºi, respectiv, posibilitatea de a utiliza
aceste ape în tratamente medicale potrivit

indicaþiilor terapeutice pentru fiecare
sursã.

La începutul anului 2017, a fost
deschisã o noua linie de finanþare
nerambursabilã prin  Programul naþional
de dezvoltare localã, etapa II, oraºul
nostru promovând mai multe proiecte de
investiþii. Patru dintre acestea au fost
aprobate pentru finanþare, ºi anume:
„Construire ºi dotare centru multifun-
cþional tip creºã în zona Tiseºti, oraºul
Tg. Ocna, judeþul Bacãu”, „Reabilitare,
modernizare ºi dotare grãdiniþa Piticot A,
oraºul Tg. Ocna, judeþul Bacãu”,
„Reabilitare, modernizare ºi dotare
grãdiniþa Piticot B, oraºul Tg. Ocna,
judeþul Bacãu” ºi „Modernizare ºi dotare
Colegiu C. Negri, oraºul Tg. Ocna,
judeþul Bacãu”. Valoarea acestor
proiecte depãºeºte suma de  18.800.000
lei. În termenul stabilit, au fost depuse la
Ministerul Dezvoltãrii Regionale,
Administraþiei Publice ºi Fondurilor
Europene proiectele tehnice pentru
analizã, iar pânã la sfârºitul acestui an
vom semna ºi contractele de finanþare.

Tot pentru accesarea unor
fonduri nerambursabile prin
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Programul Operaþional Regional
2014-2020, a fost depus la
Agenþia de dezvoltare regionalã

Nord-Est de la Piatra Neamþ proiectul
„Valorificare turisticã ºi modernizare
infrastructurã specificã în staþiunea
balneoclimaticã Tg. Ocna” prin care
ne propunem mai multe obiective, cum
ar fi: modernizarea de strãzi în lungime
de 8.500 ml, modernizarea iluminatului
public stradal prin montarea de lãmpi cu
tehnologie LED, continuarea amenajãrii
pietonalului pe str. Victoriei, amenajarea
piaþetei Costache Negri din faþa palatului
administrativ, completarea unei zone din
Parcul Mãgura cu mobilier urban, arbori
ºi arbuºti ornamentali, foiºoare, bãnci etc.,
zonã care sã ofere spaþii cât mai mari
pentru petrecerea timpului liber. A fost
efectuatã vizita în teren, s-a verificat. În
cursul lunii martie se va termina
evaluarea acestui proiect care sperãm
sã fie aprobat pentru finanþare, pentru cã
obiectivele precizate mai sus sunt unele
necesare oraºului nostru. Durata de
execuþie a lucrãrilor prevãzute în acest
proiect este de 24 de luni de la semnarea
contractului de lucrãri ºi primirea ordinului
de începere a acestora. Pe celelalte strãzi
din oraº vom efectua reparaþii ºi plombãri
în scopul îmbunãtãþirii calitãþii ºi al
asigurãrii unei circulaþii rutiere
corespunzãtoare. Proiectul a fost analizat
ºi verificat de cãtre reprezentanþii ADR
Nord-Est, a fost efectuatã vizita
precontractualã, urmând sã fie semnat
în cursul acestui an contractul de
finanþare.

Au fost definitivate de cãtre Agenþia
Naþionalã pentru Locuinþe procedurile de
licitaþie ºi a fost desemnat constructorul
noului bloc de locuinþe destinate închirierii
pentru tineri - Bl. C8 pe str. 1 Mai. A fost
predat cãtre constructor amplasamentul
unde urmeazã a se edifica acest obiectiv
care va avea un numãr de 48 unitãþi
locative (apartamente ºi garsoniere), loc
de joacã pentru copii, parcare ºi spaþiu
pentru depozitarea deºeurilor menajere.
În aceastã perioadã, constructorul ºi
proiectantul lucreazã la definitivarea
proiectului tehnic, iar din primãvarã vor
începe construcþia blocului ce urmeazã
a fi definitivat în 12 luni de la primirea
ordinului de începere.

Pentru investiþia „Reabilitare,
modernizare, extindere ºi dotare Casa de
Culturã oraºul Tg. Ocna, judeþul Bacãu”

finanþatã cu fonduri de la Guvernul
României prin Compania Naþionalã de
Investiþii, a fost semnat contractul de
lucrãri, a fost emisã autorizaþia de
construire ºi s-a dat ordinul de începere
a lucrãrilor, acestea urmând a fi demarate
în luna ianuarie 2018.

Cu fonduri de la buget, în cursul
anului pe care în curând îl vom încheia,
au fost amenajate parcãri pe str. Cãpitan
Buºilã, activitate pe care o vom continua

în anul ce vine, numãrul total al locurilor
de parcare modernizate sã ajungã la 90
pe aceastã stradã.

Pe str. Tãbãcari, pe o lungime de
peste 1.600 ml, a fost înlocuitã conducta
de alimentare cu apã, înainte de
începerea lucrãrilor de asfaltare,
activitate pe care o vom continua ºi pe
alte strãzi, acolo unde reþelele sunt vechi
ºi nu mai corespund cerinþelor actuale.
De asemenea, a fost realizat un tronson
nou de canalizare între str. Daniela
Caurea ºi str. Cãpitan Buºilã ºi au
continuat lucrãrile de branºare la noile
reþele de alimentare cu apã ºi canalizare
edificate cu fonduri nerambursabile prin
programul PHARE, în vederea predãrii
în administrare a acestora cãtre
Compania Regionalã de Apã Bacãu.

Au fost efectuate reparaþii ale
covorului asfaltic pe mai multe strãzi, pe
o suprafaþã care depãºeºte 2000 mp ºi
s-au realizat lucrãri de remediere ºi
compactare cu balast pe alte strãzi, în
special cele din cartierele oraºului. Am
avut grijã ca spaþiile verzi ºi floricole
precum ºi locurile de joacã pentru copii
sã fie întreþinute în mod corespunzãtor
pe tot parcursul anului.

În oraº au fost organizate mai multe
evenimente comemorative marcând
începutul manifestãrilor închinate
aniversãrii a 100 de ani de la Primul

Rãzboi Mondial, activitãþi culturale,
educative, sportive ºi de agrement despre
care v-am informat la timpul potrivit ºi la
care au participat, pe lângã oficialitãþile
centrale ºi locale, instituþiile de învãþãmânt
ºi alte instituþii din judeþ ºi din oraº, precum
ºi reprezentanþi ai mediului privat cãrora,
ºi cu aceasta ocazie, le mulþumim pentru
implicare.

Pentru sfârºitul de an, am
împodobit oraºul cu ornamente

multicolore specifice, iar  Moº Crãciun
va veni cu daruri atât la copiii
„cuminþi”, cât ºi la persoanele
nevoiaºe. În ultima zi din an, în centrul
oraºului, va avea loc parada datinilor
ºi obiceiurilor de Anul nou în cadrul
festivalului de „Tradiþii ºi obiceiuri de
iarnã”, ediþia a XI-a, acþiune la care
vã invitãm sã ne fiþi alãturi, iar în miez
de noapte, când ne vom lua rãmas bun
de la anul 2017, vã aºteptãm, cu
bucurie, în numãr cât mai  mare, sã
ciocnim împreunã o cupã de ºampanie!

 La trecerea dintre ani, edilii
oraºului, Domnul primar ªtefan ªilochi,
Domnul administrator public Cristian
Ciubotaru, Domnul viceprimar Nicolae
Drãgãnuþã, vã mulþumesc pentru
sprijinul acordat anul acesta în
realizarea proiectelor propuse,
asigurându-vã de toatã disponibilitatea
în rezolvarea promptã ºi cores-
punzãtoare a tuturor aspectelor
semnalate.

De Sfintele Sãrbãtori ale Naºterii
Domnului nostru Iisus Hristos,
împãrtãºim cu dumneavoastrã
gândurile cele mai bune, dorindu-vã
din toatã inima sãnãtate, prosperitate
ºi liniºte sufleteascã! Noul an sã vã
aducã în case multã bunãtate ºi bucurii
alãturi de cei dragi! Sãrbãtori fericite!
La mulþi ani!
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De cum rãsare-n ceas de searã,
Singur, pe bolta ce se stinge,
Luceafãrul plânge luminã
Lucirea-i inima þi-o frânge.

Cad raze reci, le simþi în suflet.
Tristeþea lui o simþi a ta.
Dacã ai ºti povestea-ntreagã,
Durerea te-ar îngenunchea.

Cândva el a avut un frate
Un alt luceafãr luminos.
Ei doi stau sus, iar muritorii
Îi admirau, privind de jos.

Când Tatãl lor, din marea-I milã
Întoarse faþa-I spre Pãmânt,
Alese din luceferi unul
Sã îl renascã-n chip de lut.

ªi supunându-se poruncii
Se coborî pe plai de tinã
ªi se nãscu, cum se nasc pruncii
Dar având suflet de luminã.

Lumina-i se schimbã în artã
Aceasta îi fuse menirea:
Prin alte cãi sã lumineze
ªi sã încânte omenirea.

ªi totuºi nu uitã cã are
Un frate drag pe bolta serii
ªi inima-ºi punea în versuri
Apoi le trimitea la ceruri.

De sus Luceafãrul lumina,
Încredinþându-i doruri multe,
O trimitea spre altã lume
Fratelui sãu sã i le cânte.

Dar anii pe pãmânt sunt clipe...
În cer trecut-a un minut.
ªi a pierit din ochi lumina,
A mai rãmas un chip de lut.

De-atunci Luceafãrul tristeþea
ªi-o plânge-n fiecare searã,
Iar muritorii simt durerea-i
În razele ce se coboarã.

ªi-ar fi lãsat stelele-orfane,
S-ar fi-aruncat din cer în mare
Dar Tatãl se-ndurã de dânsul
ªi-i dãrui o alinare.

Înveºnicit-a poezia.
Fãcu din versuri nemurire.
ªi-a rânduit sã dãinuiascã
Cât fi-va suflu-n omenire.

ªi al Luceafãrului frate,
Cum rânduit-a Dumnezeu,
A rãmas veºnic lângã dânsul
Nemuritor prin versul sãu.

Cãci versul lui e ciob de suflet
ªi vers cu vers dacã-nsumezi
Putea-vei, închizându-þi ochii,
Pe Eminescu sã-nviezi.

Vasile ILIE, Braºov, 2017

Tuturor colaboratorilor şi
cititorilor buletinului trimestrial

«Sarea pământului» le dorim
Sărbători cu bucurie şi un An
Nou cu alese împliniri în toate

domeniile de activitate.
La mulţi ani!

Redacţia

† 5 decembrie 2017

„Nu vãd România de astãzi
ca o moºtenire de la pãrinþii

noºtri, ci ca pe o þarã
pe care am luat-o cu împrumut

de la copiii noºtri.“
„Lumea de mâine nu poate

exista fãrã moralã, fãrã
credinþã ºi fãrã memorie.
Cinismul, interesul îngust

ºi laºitatea nu trebuie
sã ne ocupe viaþa.“

„Cele mai importante lucruri
de dobândit dupã libertate

ºi democraþie sunt
identitatea ºi demnitatea.“
„Nu putem avea viitor fãrã

a respecta trecutul nostru.“


