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† Dr. Ioachim
Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului

De fiecare dată, la sfârşit de an,
este în firea lucrurilor să facem bilanţul
activităţilor pe care le-am desfăşurat
peste an. A fost un an 2014 cu bune şi
mai puţin bune, dar un an în care multe
din nevoile cetăţenilor au fost realizate,
la timp şi de bună calitate. Iată  câteva
dintre realizările acestui an.

Jurist Maria STAN

La ceas de bilanţ
Purtarea crucii personale şi „răstignirea”

pentru aproapele sunt forma actualizată a
supliciului Golgotei ca împlinire asumată a urmării
lui Hristos, ce ne unesc hristic în taina iubirii
jertfelnice care este raţiunea de a fi a omului cel
nou restaurat după chipul şi asemănarea
Creatorului Său. Murind păcatului şi omului cel
vechi, prin renunţarea asumată la formele de

Doar asumându-ne
crucea personală,

demonstrăm
fiinţarea noastră

întru libertate

În 2005, în prima lună de
primăvară, când încă zăpezile stăruiau
prin gospodăriile noastre, m-am dus la
slujba de duminică la sfârşitul căreia
preotul satului ne-a informat că a
apărut o revistă misionar-pastorală şi

10 ANI ÎN LUMINA CREDINŢEI
ŞI DRAGOSTEI DE ŢARĂ

cultural numită „SAREA PĂMÂNTULUI”
a cărei apariţie va fi sprijinită finaciar
de Primăria oraşului Tg. Ocna. Am luat
un exemplar, l-am citit şi am văzut că
sunt informaţii extrem de interesante.

În cei 10 ani de  apariţie a acesteia,
impresia ce mi-a produs-o primul număr
a fost mereu confirmată de consistenţa

Col. (rtg) Gheorghe PAVEL
(continuare în p. 7)

(continuare în p. 18)

Vive
l’Archevêque
Joachim!

A fost ales Arhiepiscopul
Romanului şi Bacăului. Binecuvântarea
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române s-a coborât peste vlădica
Ioachim, aşezându-l Arhiepiscop al
istoricei noastre Eparhii.

Ne este al 77-lea ierarh al nostru,
cifra 7 chemându-ne să ne odihnim iar
şi iar în inima părintelui nostru
duhovnicesc. Mi se pare că nu
întâmplătoare e şi simbolistica numerică
a datei alegerii: 16 decembrie 2014.
Dacă adunăm cifrele zilei şi ale anului,
obţinem iarăşi doi de 7,
miraculoasă coincidenţă cu
ordinea pe scaunul vlădicesc
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Profesorul de religie, în misiunea lui dumnezeiască, face
din catedra sa altarul de jertfă unde povăţuieşte pe elev spre
Împărăţia Cerurilor. Ora de religie nu este altceva decât ora
de Liturghie, unde se actualizează  Hristos, Cel prezent în
inimile copiilor prin Sfintele Taine împărtăşite în Biserică.

La clasa a VII-a, după programa prevăzută şi după
planificarea întocmită de profesor, 2-3 ore de religie sunt
alocate însuşirii cunoştinţelor despre Sf. Euharistie. Dacă
se iau în considerare cunoştinţele acumulate chiar şi din
clasa a V-a, când se predă această Taină sau unele aspecte
amintite în clasele primare, putem concluziona că pentru
elevii claselor gimnaziale, la finalul unui an scolar, şi eventual
la începutul unuia nou, când se face recapitularea, este prea
puţin, pentru a pune în practică ceea ce au învăţat şi poate
chiar au uitat, pentru că, fiind copii, memoria de scurtă durată
şi-a făcut mai mult prezenţa simţită.

La clasa a VII-a, profesorul va folosi în predarea
cunoştinţelor despre Sfânta Euharistie mijloace de învăţământ
adecvate: manualul, obiecte liturgice, Liturghierul, Sf.
Scriptură, icoana Cinei cele de Taină, CD-uri cu cântări
specifice, planşe, fişe de lucru etc. Ca metode şi procedee
folosite în fixarea cunoştinţelor putem aminti: explicaţia,
povestirea, conversaţia, problematizarea, exemplificarea,
exerciţiul, aprobarea şi dezaprobarea. Se poate vorbi la nivelul
acestei lecţii de o educaţie duhovnicească şi liturgică pe
care profesorul de religie ar trebui să încerce să o aplice la
clasă.

În primă fază profesorul se foloseşte de explicaţie: cu
ajutorul ei putem dezvălui conţinutul, sensul şi necesitatea
respectării unor valori, norme sau reguli. În cazul de faţă,
Învierea lui Hristos. Explicaţia îndeplineşte două funcţii: una
formativă şi cealaltă stimulativă. Prima constă în
conştientizarea sensului unei cerinţe morale externe, prin
relevarea notelor definitorii, ce rezultă dintr-o împrejurare
concretă de viaţă. Cealaltă, constă în motivarea cerinţei, în
declanşarea de trăiri afective, datorită forţei argumentative
şi persuasive a limbajului. La vârsta şcolară se cere ca
explicaţia să pornească de la perceperea şi observarea unor
fapte, de la intuirea unor materiale didactice, de la antrenarea
acestor copii în situaţii reale. Sfânta Liturghie este una reală,
actuală, continuă şi, explicată corespunzător, are şi dă sens
copilului care aşteaptă chemarea lui Hristos: „Lăsaţi copiii
să vină la Mine”.

Convorbirea: este un dialog sau o discuţie prin care
se urmăreşte clarificarea cunoştinţelor concomitent cu
declanşarea de trăiri afective din partea copiilor. Avantajul
dialogului constă în aceea că valorifică experienţa de viaţă a
copilului. Iniţierea unei convorbiri asupra unui subiect este
posibilă numai când copiii dispun de o experienţă în legătură

Transmiterea şi însuşirea
cunoştinţelor

despre Sfânta Euharistie
– Metode şi procedee –

Prof. Religie Oana CHITICARU
(continuare în p. 23)

de la Roman. Şi dacă ar mai fi să adunăm cifrele
lunii a douăsprezecea din an, am afla numărul Sfintei

Treimi în jurul Căreia să-şi odihnească lucrarea pastoral-
misionară Arhiepiscopul nostru. De fapt a şi făgăduit asta
îndată după alegere, zicând: „Trebuie să continuăm lucrarea
misionară a Bisericii în parohii, în mânăstiri, în toate comunităţile
care aparţin acestei istorice eparhii şi, totodată, să ne angajăm
la a răspunde cu acrivie la exigenţele timpului, ale societăţii,
ale Sfântului Sinod şi ale tuturor regulamentelor bisericeşti.
Totodată, având conştiinţa că au fost sfinţi care au stat pe
scaunul vlădicesc de la Roman, mă simt impulsionat să duc
mesajul şi stindardul Ortodoxiei în eparhie.“

Născut în 29 martie 1954, încă de la vârsta de 16 ani şi-a
aflat Calea mântuirii călăuzindu-l spre poarta strâmtă a
Mânăstirii Sihăstria din judeţul Neamţ, chemat fiind de
Dumnezeu treaptă cu treaptă în slujirea Bisericii până la
cea de Arhiereu pe care a urcat în anul 2000. De atunci şi
până azi, s-au scurs 14 ani, de două ori 7, semn indubitabil al
vredniciei unei împliniri desăvârşite în Hristos Domnul!

Întru mulţi ani, Înaltpreasfinţite Părinte Ioachim!
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(urmare din p. 1)

stimulare a sinelui egoist, nu facem altceva decât
să ne purtăm crucea cotidiană în duhul lui Hristos,
parcurgând sinuosul drum de la robia
autonomismului individual, la libertatea iubirii
împărtăşite. Numai în aceste condiţii crucea vieţii
noastre este o jertfă bineplăcută oferită lui
Dumnezeu, iar fără speranţa învierii, viaţa umană
eşuează în însingurare, în înstrăinare, acolo unde
perspectiva morţii este văzută ca neant sau
trecere în nefiinţă. Acesta este rezultatul evaluării
unilaterale a teologiei patimilor şi morţii lui
Dumnezeu care au alimentat concepţii străine
de adevăratul duh patristic şi scripturistic,
ajungându-se la concluzia filosofică dezolantă a
„morţii lui Dumnezeu” de tip nietzschean şi care
conduce la angoasă şi vid existenţial. Întotdeauna
Ortodoxia a evaluat patimile crucii din perspectiva
învierii lui Hristos, umplând de speranţă şi curaj
viaţa mucenicilor, adevăraţii ostaşi ai lui Hristos,
a părinţilor neptici şi a altor cuvioşi şi drepţi în
lupta lor cu duhul veacului.

Dincolo de disperare, solitudine, angoasă,
tristeţe, purtătorii şi adoratorii crucii (crucicolae)
simt pe Hristos-Biruitorul morţii şi personificarea
speranţei Care spune că moartea este, pentru
prietenii Săi, un somn din care cei adormiţi se
vor ridica pentru a se împărtăşi din iubirea veşnică
a veşnicului Dumnezeu. Sângele lui Hristos
vărsat pe cruce este cel pe care îl primim
euharistic şi care exprimă starea de continuă
jertfire a Mielului şi prin care devenim consangvini
cu Hristos, fraţi întru El şi fii ai Tatălui ceresc.
Această băutură mistică ne animă, ne
dinamizează şi ne încurajează în asumarea crucii
personale, bineştiind că, aşa cum spune Sfântul
Ioan Hrisostom, ea este „medicamentul nemuririi”,
ce ne vindecă rana morţii provocată de păcat.

Doar asumându-ne crucea personală,
demonstrăm fiinţarea noastră întru libertate, în
raport cu Dumnezeu şi cu lumea. Aşa cum Hristos
Şi-a asumat crucea, făcându-Se ascultător până
la moarte, omul îşi împlineşte libertatea opţiunii
tocmai prin asumarea suferinţelor şi chiar a morţii.
Reţetele moderne de viaţă vorbesc despre
nutriţie echilibrată proteic, despre tehnici de
înfrumuseţare corporală şi de menţinere a ei,
despre crearea unui spaţiu artificial ambiental
care să genereze energii fortificatoare pentru
psihicul uman (FengShui) în încercarea de
abolire a suferinţei, însă, intenţionat sau nu, prin
acestea se distrage atenţia creştinului modern
de la ceea ce ar trebui să constituie preocuparea
fundamentală a sa şi anume raportarea la

Dumnezeu. Aceste preocupări moderne sunt
fructul unui antropocentrism hedonistic ce vizează
fabricarea unui surogat edenic.

Pentru omul modern este de neînţeles cum
asumarea crucii ar putea deschide perspectiva
libertăţii fiinţei precum şi a vindecării neajunsurilor
maladive ale ei. Cu cât înstrăinarea faţă de ceea
ce ar trebui să reprezinte „omul cel nou” este
cronicizată, cu atât leacul care are puterea
tămăduirii este mai amar. Dacă euharistia este
„doctoria nemuririi” ce are puterea de a ne
încorpora în Hristos Cel veşnic, crucea este
„leacul şi calea spre sănătatea fiinţei”, aşa cum
mărturiseşte N. Velimirovici. Pentru cei ce s-au
abandonat lumescului şi sunt indiferenţi la darul
Crucii, înstrăinarea de Dumnezeu e o a doua
fire ce se constituie drept cadrul natural al unei
existenţe hibride în care sinele şi lumea sunt
sinteza nefericită a acestei opţiuni. Astfel, omul
contemporan refuză paradigma oferită de Adam
cel Nou, erijându-se în „omul de tip nou” ce este
conştient că nu trebuie să-şi refuze împlinirea
nevoilor naturale – ca singură cale ce îi poate
asigura confortul psiho-somatic, dincolo de orice
suferinţă şi încordare existenţială. Pentru o astfel
de tipologie umană, chemarea incomodă a crucii
nu mai reprezintă o paradigmă socială, ci
opţiunea specific religioasă a unei anumite
categorii ce stă sub semnul aceluiaşi crez.

Sfântul Ioan Hrisostom spune că cei ce se
unesc cu Dumnezeu şi sunt un duh cu El sunt
înstrăinaţi de lume, deşi trăiesc în mijlocul ei. De
aceea „nu trebuie să fim lumeşti în lume”,
deoarece cei încorporaţi în Hristos pregustă
darurile tainei Împărăţiei încă din lumea aceasta,
fiind angajaţi în pelerinajul transfigurării taborice
şi trăind într-o continuă stare de răstignire faţă de
lumescul propriei fiinţe. Tot în teologia
hrisostomiană, acest pelerinaj spre îndumnezeire
este o constantă cotidiană a răstignitului, o stare
existenţială jertfelnică de continuu dinamism
sinergic şi e imaginea unui triptic ascetic ce include
lepădarea de sine, asumarea crucii şi urmarea
lui Hristos.

Pentru o înţelegere corectă a lepădării
de sine ca angajare ascetică în perspectiva
comuniunii cu Hristos, Sfântul Ioan spune că
înstrăinarea faţă de propriul sine înseamnă
„să n-ai nimic comun cu tine însuţi, ci să te dai
primejdiilor, ca şi cum n-ai suferi tu acestea,
ci altul”, iar această atitudine ascetică nu trebuie
să fie un impuls de moment care să dureze cât
aroganţa unui gând efemer ocazionată de
mustrarea pasageră a cugetului, ci este
necesar să fie o stare de continuă „junghiere”

Doar asumându-ne crucea personală
demonstrăm fiinţarea noastră întru libertate

a fiinţei întregi în toate modurile ei de
manifestare.

În Epistola către Galateni (6, 14), Apostolul
Pavel subliniază ambivalenţa răstignirii omului faţă
de lume şi a lumii faţă de om, pătrunzând în
intimitatea tainei crucii spirituale. Astfel, dacă
răstignirea lumii faţă de monah se reduce la
claustrarea între zidurile unei mănăstiri, în schimb
răstignirea omului faţă de lume are implicaţii
duhovniceşti mult mai profunde, ca lucrare lăuntrică
de răstignire a poftei păcătoase şi a patimii ce
lucrează în inimă, faţă de tentaţia lumescului.
Răstignirea omului faţă de lume se împlineşte atunci
când coboară în sine pentru a analiza introspectiv
dispoziţiile inimii sale şi este dezrădăcinată de aici
împătimirea faţă de faptele înstrăinării de
Dumnezeu pentru ca apoi să urmeze calea
ascendentă a unirii gândului curăţit, ca jertfă, cu
Dumnezeu pe Care-L contemplă. Analizând
cuvintele apostolului Pavel referitoare la înţelesul
duhovnicesc al răstignirii, Sfântul Teofan Zăvorâtul
spune: „Când veţi părăsi toate faptele pătimaşe,
se poate spune că lumea s-a răstignit pentru voi,
iar când veţi stinge înseşi patimile, se va putea
spune că şi voi v-aţi răstignit faţă de lume”.Măsura
suferinţei izvorâte din asumarea propriei cruci e
direct proporţională cu starea păcătoasă a propriei
fiinţe, iar purtarea ei devine cu atât mai uşoară, cu
cât urmarea lui Hristos este mai intensă şi mai
constantă. Când omul refuză răstignirea faţă de
lume şi părăseşte calea către Hristos, păcatul
zideşte în lăuntrul său propriul suflet, ca icoană a
răului ce înrobeşte fiinţa unei lumi din care
Dumnezeu este exclus. Urmarea lui Hristos e
tocmai lepădarea sinelui egoist şi înlocuirea cu
omul cel din lăuntru, ascuns în adâncul insondabil
al inimii, hrănit de harul lui Hristos în smerenia
ascultării crucificate faţă de El. Doar astfel Hristos
ia chip în noi, hristificând mintea şi inima noastră,
vindecându-le de omenescul teluric şi moartea
spirituală. Astfel, în actul asumării răstignirii noastre
e prezentă puterea lui Hristos Care ne uşurează
suferinţa pentru că este prezent în lăuntrul fiinţei
noastre (cf. Gal 2, 20) într-o continuă stare de
jertfă în care suntem şi noi asimilaţi prin participare.
Gândul la această prezenţă aduce mângâiere şi
estompează neplăcerile provocate de necazurile
proprii, dând în acelaşi timp sens supravieţuirii
noastre în umbra Crucii Lui. Urmarea lui Hristos
este „o continuă dezrădăcinare a iubirii de sine şi
ascultare necondiţionată de voia lui Dumnezeu”,
cum mărturiseşte Ioannis Romanidis, ca o continuă
participare la Taina Crucii ce are
puterea transfigurării totale a iubirii în
fiinţa umană din orientarea sa
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egocentristă, în deschidere altruistă.
Taina Crucii însoţeşte sinergic fiinţa
umană în parcurgerea treptelor devenirii

sale conducând-o prin curăţire, luminare şi
îndumnezeire, înlocuind centrismul iubirii de sine
prin deschiderea spre hristocentrismul iubirii
crucificate, filantropice, dinamizând puterile psiho-
somatice ale omului spre adevărata sursă a vieţii
spirituale ce izvorăşte din mormântul gol al lui
Hristos. Angoasa morţii iminente e înlocuită de
bucuria vederii lui Hristos înviat Ce a biruit moartea
prin patima Sa, iar aceasta este o invitaţie la a
accepta nu doar actul răscumpărător al lui Hristos
ci, mai ales, cel al asumării răstignirii personale,
ca singură cale de împăcare plenară cu
Dumnezeu.

Astfel, răstignirea personală nu are doar o
dimensiune verticală, privită doar ca răspuns la
iubirea milostivă a lui Dumnezeu, ci îndeplineşte
în iconomia ei şi o funcţie orizontală în raport cu
mădularele Bisericii, ca jertfă pentru aproapele,
împlinind ca act al trăirii creştine ceea ce în mod
simbolic crucea evocă semantic unirea cerului
cu pământul şi împărtăşeşte omului iubirea
răstignită. Jertfa pentru aproapele e actualizarea

sacrificiului de pe Golgota şi imitarea vieţii lui Hristos
în cotidianul preocupărilor, exemplul suprem al
iubirii în duhul lui Hristos, căci „mai mare dragoste
decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l
pună pentru prietenii săi”(In 15, 13). Cel mai
subtil exemplu de compasiune este în gândirea
părintelui Stăniloae sacrificiul de sine, ca purtare
a crucii împreună cu cel ce suferă, iar această
disponibilitate nu se poate câştiga decât renunţând
la priorităţile personale. Renunţarea la sine şi
angajarea în slujirea aproapelui ne aşază într-o
stare de linişte, de odihnă a fiinţei, umplându-ne
de bucurie duhovnicească ce nu e posibilă altfel
decât ca renunţare totală la sine: „Nu putem face
totul pentru celălalt, dacă ţinem la plăcerile
noastre egoiste”.

Omul înduhovniceşte imaginea hristificată a
Celui după chipul Căruia a fost creat, este
mădularul trupului eclesial prin care Dumnezeu
lucrează mântuirea în ogorul Împărăţiei, prin care
adapă şi hrăneşte, vindecă şi mângâie pe fraţii
Săi mai mici. Omul este conceput în formă
hristificată şi trebuie să rămână într-o continuă
stare de jertfă cu mâinile întinse filantropic şi
privirea întoarsă spre sinele răstignit, împlinind

porunca noii Legi împărtăşite de Hristos
apostolilor. Iubirea rămâne singura raţiune de a
fi pentru omul contemporan, aşa cum şi pentru
cel dintotdeauna, iubirea jertfelnică şi
înţelegătoare ce uneşte şi bucură în duhul lui
Hristos pe tot omul care vine în lume. Taina
Bisericii este mediul în care sacrificiul de sine
are valoare soteriologică, iar crucea îşi
revendică calitatea de axă a lumii prin intermediul
căreia a fost şi este posibilă întruparea lui
Dumnezeu şi îndumnezeirea omului, revelarea
iubirii chenotice divine şi devenirea omului ca
transfigurare a lui.

În loc de concluzie, vă invităm să contemplăm
un imn care se cântă la vecernia praznicului
Înălţării Sfintei Crucii din 14 septembrie a fiecărui
an liturgic: „Lemnul vieţii cu adevărat, cel sădit în
locul căpăţânii, prin care a lucrat mântuire
Împăratul veacurilor în mijlocul pământului, înălţat
fiind astăzi, sfinţeşte marginile lumii şi se înnoieşte
casa Învierii. Se bucură îngerii în cer şi se veselesc
oamenii pe pământ, ca David strigând şi zicând:
Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă
închinaţi aşternutului picioarelor Lui, că sfânt este
Cel ce dă lumii mare milă”.

În ultimul capitol, considerăm că
unele reflexii referitoare la persona-
litatea protului, ca intrinsec legat de
parohie, sunt necesare. Pentru a înţelege
personalitatea şi misiunea preotului este
absolut necesar a le raporta la textul
Revelaţiei, mai ales Noul Testament, şi
nu la o istorie religioasă a umanităţii sau
la etnografie şi folclor. Din păcate, mai
persistă această atitudine, inclusiv astăzi
la unii creştini, fără a mai vorbi de unii
care resping total pe preot, astăzi când
textul biblic este la îndemâna tuturor şi
Biblia este prima carte a lumii. Dincolo
de orice ideologie a lumii, Biserica lui
Hristos cu „cinstita Preoţie” dar şi
persecutată şi martirizată, este după
cuvintele Sf. Ioan Gură de Aur, cea care
„ţine locul lui Hristos” şi pe preot trebuie

 Parohia, orizont al evanghelizării, mărturiei creştine,
apostolatului cultural şi social. Statutul preotului

5. Preotul paroh şi statutul său în Biserică
(urmare din nr. 39) să-l „primim cu toată dragostea în inima

noastră” pentru că dispreţul creştinilor
este dureros pentru preot.41 Tot pentru
acelaşi Sf. Părinte, preoţia „este semnul
dragostei”42 lui Hristos pentru noi, Unul
din Treimea divină care în fiinţa ei este
iubire (I Ioan 4, 8) şi ea face ca iubirea
lui Dumnezeu să se actualizeze în
fiecare loc unde este Biserica, făcând
ceea ce Dumnezeu vrea să se facă,
mântuirea oamenilor şi viaţa lor
îndumnzeită. Astfel, „preoţii sunt aceia
cărora li s-a încredinţat zămislirea
noastră cea duhovnicească; ei sunt
aceia cărora li s-a dat să ne nască prin
Botez. Prin preoţi ne îmbrăcăm în
Hristos; prin preoţi suntem îngropaţi
împreună cu Fiul lui Dumnezeu; prin
preoţi ajungem mădularele fericitului
Cap al lui Hristos. Prin urmare e drept
ca preoţii să fie pentru noi nu numai

mai înfricoşători decât marii demnitari
şi decât împăraţii, dar mai cinstiţi şi mai
iubiţi chiar decât părinţii. Părinţii ne-au
născut din sânge şi voinţa trupului;
preoţii însă ne sunt pricinuitorii naşterii
noastre din Dumnezeu, ai acelei fericite
naşteri din nou, ai libertăţii celei
adevărate şi ai înfierii după har”.43

Cuvintele acestea trebuie înţelese şi
interpretate corect, nu în sensul că preoţia
Bisericii trebuie să deţină puterea lumii,
ceea ce revine altor autorităţi, ci că
aceasta continuă să lucreze între oameni
pentru a face din aceştia fii ai Împărăţiei
cerurilor încă din viaţa de aici prin
sacrificiu şi sfinţenie, ceea ce a făcut
Hristos pentru oameni, anume iubirea
acestora, transcenderea vicisitudinilor şi
a limitelor divin umane, subliniind originea

(continuare în p.16)
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Revista „Sarea pământului“ s-a născut la
începutul anului 2005 pe meleag trotuşean, aici la
Târgu-Ocna, oraşul de la poalele Măgurii. Este
publicaţia duhovnicească care simbolizează sarea
creştină ce ţine echilibrul credinţei ortodoxe.

Târgu-Ocna  este una dintre cele mai pitoreşti
aşezări ale Carpaţilor. Este de fapt „sarea“ ce dă
gust şi savoare Văii Trotuşului. Într-adevăr, cel
care călătoreşte prin acest ţinut descoperă o zonă
binecuvântată care adună ca într-un buchet multe
frumuseţi spirituale şi culturale aureolate de un
bogat tezaur al spiritualităţii noastre ortodoxe –
evlavia, hărnicia, omenia şi curajul locuitorilor de
aici au devenit de multă vreme paradigmatice pentru
întreg neamul românesc. Sunt cuvintele atât de
frumos grăitoare, îngemănate cu adoraţia noastră
pentru Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Romanului
şi Bacăului, PS Dr. Ioachim Băcăuanul.

Acum, la zece ani de existenţă a revistei de
cultură şi spiritualitate cu tenta veneraţiei divine,
se cuvine omagiul aniversar de preţuire pentru
cele 40 de exemplare publicate trimestrial care în
mod curent şi la timp au ajuns, în aceşti zece ani,
la inima cititorilor, fiind difuzate gratuit în bisericile
din parohiile urbei.

Revista „Sarea pământului“ cu un reper
fundamental educativ pe suport de religiozitate, a
cărui fondator şi redactor şef este preacucernicul
părinte Petru Roncea, împreună cu prestigiosul
colegiu de redacţie, distinşii preoţi cu har
duhovnicesc, a apărut cu binecuvântarea PS
Eftimie, pe atunci Episcop al Romanului, care,
recent, după un secol de viaţă, a trecut la cele
veşnice, precum şi sub îndrumarea
duhovnicească a PS. Dr. Ioachim Băcăuanul, pe
atunci Arhiereu Vicar al Episcopiei Romanului. PS
Dr. Ioachim întotdeauna onorează revista la prima
pagină prin cuvântul de înţelepciune arhierească
pentru învăţătura de credinţă. Pentru conţinutul şi
aspectul agreabil de paginaţie al revistei, un
omagiu de sărbătoare aniversară se cuvine
părintelui Petru Roncea, strădaniilor cu tot harul
preoţesc, ca apariţia revistei să aibă continuitate,
fondul real al misiunii de credinţă să depăşească
probleme de sponsorizare pentru finanţarea
tiparului.

Prin contribuţia deosebitelor personalităţi
eclesiaste, distinşi preoţi din parohiile oraşului şi
colaboratori cu deosebite calităţi intelectuale socio-
umane, revista „Sarea pământului“ este o tribună
de cultură cu performanţă de informare spirituală,
cultural-istorică pe suport social educativ, este o
publicaţie de excepţie fără limite temporale, la care
cuvântul de evaluare poate fi superlativul. Pentru
oricare cititor şi mai ales pentru cel elevat în sfera

OMAGIU ANIVERSAR
intelectuală cu un anumit grad de percepţie, revista
este o gândire înţeleaptă de creaţie care prin fondul
şi stilul minuţios exprimat, tematica variată a
articolelor cu titulaturi la obiect conturează şi
remarcă un scop bine definit prin efortul şi strădania
scriitoricească. Articolele cu învăţăminte din cultura
sacră şi informaţiile din pelerinaje la locurile sfinte
pot fi liniştitoare, pot fi un îndrumar, un îndreptar, o
călăuză ortodoxă dătătoare de rezistenţă pentru
viaţa stresantă a omului cu preocupări existenţiale
în cotidian când trăieşte momente de penumbră.
Astfel, sunt articolele orânduite cu imagini în revistă
de la naşterea cuvântului la izvorul vieţii, prin edificii
sacre, impresii cu mărturisirile distinsului preot
Claudiu Panţiru la Athos, Ierusalim, Grecia, Italia,
şi părintele Roncea cu minunate relatări etc.

Articolele în spectrul moralei ca formă a
conştiinţei creştine ale părintelui I. V. Panţîru au
pus accent pe valorile etice în relaţiile de familie,
răspunderile morale privind îndeplinirea rolului
familiei în dezvoltarea societăţii şi a naţiunii, au
combătut delicat dar exact influenţele nefaste în
educaţia tineretului, chiar şi prin internet, subliniind
în acest sens rolul şcolii şi al familiei.

Părintele Constantin Genes, cu deosebit har
duhovnicesc, excelează printre altele cu articolele
„Judecarea prin rugăciune“ sau „Ce sunt ierurgiile
şi însemnătatea lor în ritualul creştin ortodox“. În
anul 2014, fiind unul omagial al martirilor
Brâncoveni, istorie şi jertfă continuă, a scris despre
„Sfinţii Martiri Brâncoveni“.

Din tematica religioasă a multcuprinzătoarei
reviste, în atenţia cititorului au mai făcut parte
„Lumea creştină“ – preot Cristian Mazilu, „Dialogul
sfinţeniei“ – preot Daniel Nichita etc, doar câteva
exprimări prin harul divin al preoţilor oraşului, cu
aceeaşi stimă şi admiraţie pentru alte subiecte
interesante ale colaboratorilor revistei: informaţii
culturale, versificaţii, printre care poetica directorului
de şcoală la Berzunţi, poetul Dan Sandu.

Şi pentru că istoria este adevărata povestire
a neamului românesc, adevărul istoric stă la temelia
vremurilor poporului. În „Sarea pământului“ s-au
scris evocări istorice reale, file de istorie şi acţiuni
pentru cinstirea mamoriei eroilor jertfiţi pentru
neam şi ţară, imagini din trecutul glorios al Armatei
Române la Cireşoaia, Măgura, Oituz, Mărăşti,
Mărăşeşti, jertfa Batalionului Vânători de Munte,
Infanterie pe meleaguri trotuşene, atât de emoţional
redate în cronologii istorice ale distinsului patriot
General (r) Conferenţiar Universitar Dr. Vasile
Jenică Apostol, remarcându-se cu patos patriotic
în relatări istorice şi Colonel (r) Gheorghe Pavel
precum şi articole dedicate Zilei Naţionale a tuturor
românilor, 1 Decembrie. N-au lipsit acţiunile

comemorative ale oraşului pentru eroii neamului
sau omagiile istoricului patriot C. Negri.

Pentru tot cuprinsul de prestigiu şi prestanţa
colaboratorilor cu deosebite merite scriitoriceşti, la
un deceniu de vieţuire a revistei, se cuvine un
elogiu, un omagiu aniversar cu urarea jubiliară:
La mulţi ani cu rodnicie de prezent şi viitor!

Pentru fondatorul şi redactorul şef al revistei
„Sarea pământului“ se adevereşte gândirea lui
Lamartine: „Fără talent şi hărnicie nimeni nu se
poate distinge.“ Adevărul acesta l-a dovedit
părintele Petru Roncea, dăruit cu vocaţia care
tinde spre desăvârşire, însufleţit de scânteia divină
a harului preoţesc. Ca deosebit eveniment,
recent, în ziua  de 6 decembrie, la biserica din
Viişoara, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, al
cărei paroh este, în prezenţa preoţilor prezenţi şi
a credincioşilor, părintele lansează la altarul
minunatei biserici cea de-a zecea carte a sa:
„Şapte ani la Viişoara – rostiri de duminică“ care
însumează predicile sale rostite în duminicile de
peste an. Este o carte de învăţătură creştin-
ortodoxă, un tezaur de înţelepciune pentru care
părintele merită elogiat ca minunat bijutier al
cuvântului, un prim dirijor în simfonia cultului divin.
Părintele Petru Roncea excelează pe scara
valorilor ca scriitor cu nenumăratele sale articole
la săptămânalul duhovnicesc al Oastei Domnului
numit „Iisus Biruitorul“, „Întîlnire la Athos“ şi multe
altele în „Sarea pământului“ la care editorialele
ocupă locul central, apoi celelalte reviste fondate:
„Făclia Bisericii“ la comuna Bârsăneşti şi „Potirul
Viişoarei“ la Viişoara ca şi cărţile „Zece zile la
Ierusalim“, „Minunăţii aghiografice“ şi altele în total
zece. Pe fondul educaţiei religioase, cărţile sale
aduc lumina credinţei în mintea şi inimile
credincioşilor. Pentru meritele duhovniceşti în 20
de ani de preoţie, pentru publicaţia de carte cu
un palmares al unui condei fertil, cu deosebită
valoare de scriitor, cu frumoasă consideraţie,
părintele merită ovaţionat, fiind un exemplu de
ţinută morală şi eclesiastică. Îi dorim mulţi ani la
altarul credinţei creştine.

O aureolă de mare stimă pentru cei ce s-au
înscris cu valori scriitoriceşti în patrimoniul
cultural-spiritual al Ortodoxiei o primesc toţi
ostenitorii revistei de oriunde ea va fi ajuns pe
meridianele globului.

Sezonul alb şi tradiţiile Sfintelor Sărbători, cu
cerescul Dumnezeu Care este Iubire, să bucure
destinele şi inimile tuturor.

La mulţi ani!

Prof. presb. Ecaterina PĂUNESCU
CAPOTĂ
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Schitul «Sfântul Cuvios Eftimie cel
Mare» din localitatea Târgu-Ocna, judeţul
Bacău, a luat fiinţă în anul
2000, din iniţiativa
ieromonahului Claudiu-
Constantin Panţiru,
slujitor în acel timp la
Mânăstirea Măgura
Ocnei. Înaltpreasfinţitul
Eftimie Luca, pe atunci
Episcop al Romanului, a
dat binecuvântarea pen-
tru începerea lucrărilor.
Scopul înfiinţării acestui
locaş de cult a fost
cinstirea eroilor căzuţi în
Primul Război Mondial
din anii 1916-1917.

 Hramul acestui sfânt locaş a fost ales
de smerenia noastră, pentru că în ţară
mai era doar o biserică parohială închinată
acestui sfânt, în Bucureşti. Am dorit ca
bunul, smeritul şi iubitorul de Hristos
Episcop al Romanului ce-i purta numele
Sfântului Eftimie cel Mare să binecu-
vânteze şi construcţia unei biserici
închinată patronului său.

La 20 ianuarie 2005, la slujba hramului
schitului, a participat Preasfinţia Sa, Dr.
Ioachim Băcăuanul, delegat al Preasfin-
ţitului Eftimie, care a fost impresionat de
numărul mare de credincioşi de pe

Sarea pământului – 10 ani de apariţie, 2005-2014
frumoasele plaiuri ale Văii Trotuşului. În
cuvântul său de învăţătură, Preasfinţia Sa

a îndemnat pe credincioşi la păstrarea
credinţei şi la cinstirea eroilor.

Ca la orice hram, după săvârşirea
celor sfinte urmează agapa pentru
credincioşi şi slujitori. La acest moment
au luat cuvântul mai mulţi slujitori între
care amintim pe preoţii: Constantin
Alupei, Ştefan Curcuţă, Vasile Panţîru,
Petru Roncea.

Părintele Petru Roncea, în cuvântul
său, a propus Preasfinţitului Ioachim
Băcăuanul ca în oraşul Târgu-Ocna, cu
o vechime de peste 600 de ani, să apară
o publicaţie duhovnicească şi de cultură

în care slujitorii sfintelor altare să publice
diverse articole. Preasfinţitul Ioachim s-

a bucurat de această
iniţiativă şi a aprobat
propunerea, îndemnând
pe cei prezenţi la
colaborare. Astfel a luat
fiinţă revista «Sarea
pământului», nume par-
că predestinat locului
bogat în sare de pe Valea
Trotuşului. Primul număr
a apărut la Praznicul
Bunei Vestiri a anului
2005, şi de atunci neîn-
trerupt, până azi, ajun-
gând astfel la al 40-lea
număr la finele anului

2014.
În această revistă s-au publicat

articole de istorie, teologie, educaţie,
turism, cultură şi multe altele, inclusiv
informaţii curente ale Primăriei oraşului
care a susţinut de la început cu multă
bunăvoinţă finanţarea tipăririi ei.

Felicităm această iniţiativă care a dat
rod şi dorim revistei ani mulţi cu realizări
spre binele cititorilor ei şi prosperitatea
spirituală şi culturală a urbei.

Mai ştiţi?
Prima întrebare, veţi considera că nu are

sens.
Mai ştiţi cum era?
Această a doua întrebare, veţi spune că

nu e specifică...
Mai ştiţi cum era de Anul Nou?
Acum... fiecare se gândeşte la petreceri,

haine elegante, parfumuri şi şampanie.
Eu aş vrea să vă gândiţi cum era atunci

când eraţi în şcoala generală şi poate chiar în
primii ani de liceu!

Nu exista tehnologia de astăzi. Nu exista
varietatea de produse tradiţionale realizate de
maşini care există acum şi care împânzesc pieţele
şi magazinele în perioada respectivă.

Anii Copilăriei
Noi trebuia să fim inventivi, să ne gândim

cum să realizăm ceva care să aibă legătură cu
trecerea dintre ani.

Pregăteam măşti, pregăteam capre şi urşi
din resturi de cearceaf şi bucăţi din covoare
ţesute manual de bunicile noastre, cu câte o
bucată de blană rătăcită printr-un pod, cu câte
o piele de viţel atârnată la acelaşi pod, cu părul
din coada calului din care faceam arcuş sau îl
puneam la buhai.

Şi ne strângeam în grupuri, că nu existau
găşti, şi ne repetam urătura, o îmbunătăţeam şi
repetam de când intram în vacanţă până în ziua
de Anul Nou.

Cu toţii începeam cu clopoţelul:
„Aho, aho, copii şi fraţi... “

Copii eram, dar fraţi...!? Da, eram fraţi,
pentru că ne respectam ca fraţii, pentru că aşa
eram crescuţi! Să spunem sărut mâna, mamă,
să ne dăm căciula de pe cap când salutam.

Şi... au trecut anii şi cam toate acestea au
fost uitate. Nu că am vrut să le uităm, ci pentru că
problemele ne-au făcut să uităm.

Haideţi să facem ca acel „a fost odată“ să
se transforme în „este“, să fim iarăşi fericiţi ca în
anii copilăriei.

La mulţi ani tuturor!

Col. (r.) Dr. Costache NUŢU

Protosinghel Claudiu-Constantin
PANŢIRU
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şi valoarea materialelor apărute în cele
40 de numere care au văzut lumina
tiparului.

Revista „SAREA PĂMÂNTULUI”,
cu această numire atât de sugestivă,
este structurată pe trei dimensiuni, pe
trei planuri distincte, armonios legate
între ele, care îi dau unicitate în
ansamblul publicaţiilor existente la
îndemâna enoriaşilor.

Un prim plan este acela misionar–
pastoral, în care înalţi ierahi, preoţi de
parohii, stareţi sau duhovnici au adus
în cei 10 ani de apariţie cuvânt de
învăţătură şi de explicitare a înţelesurilor
Evangheliilor Apostolice, a textelor
sacre sau a numeroaselor scrieri ale
unor ierarhi sau teologi îndumnezeiţi,
ajutându-ne să pătrundem sensurile
profunde ale învăţăturii creştine.

De multe ori, autorii articolelor
apărute în „SAREA PĂMÂNTULUI” au
fost ca nişte învăţaţi care-şi iau copiii
şi-i poartă printr-un labirint complex, cu
zone greu de pătruns, cu sensuri şi
înţelesuri ascunse, de multe ori tainice,
şi-i ajută să iasă la lumina cunoaşterii
şi a iubirii de Dumnezeu.

Din materialele găzduite în cele 40
de numere apărute până acum, orice
cititor a găsit o bună şi folositoare
învăţătură prin care creştinul a putut să-şi
îmbunătăţească întregul comportament
faţă de Dumnezeu şi de semenii săi.
Astfel, au fost multe articole din care
am putut vedea că faţă de virtuţile
creştine se poate păcătui în multe feluri:
împotriva credinţei: prin necredinţă,
erezie, apostazie (lepădarea de
credinţă), indiferentism, bigotism sau
fanatism; împotriva nădejdii: prin
deznădejde; împotriva dragostei: prin
ură faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni,
prin dispreţul şi nepăsarea faţă de
aproapele tău, prin coborârea iubirii la
nivelul sentimentalismului ieftin şi al
erotismului.

Toţi cei care s-au ostenit în a scrie
articole în cei 10 ani de apariţie au
încercat să nu lase nimic deoparte din
ceea ce constituie efort general-uman
făcut în scopul îmbunătăţirii condiţiei

omului în lume şi orientarea acestuia
în vederea creşterii în CREDINŢĂ,
NĂDEJDE ŞI DRAGOSTE, numite în
învăţătura creştină, virtuţi cardinale.

Un al doilea plan, consistent şi
preţios prin conţinutul informaţiilor puse
la dispoziţia cititorilor, a fost acela al
prezentării unor valoroase şi interesante
materiale legate de istoria neamului
nostru şi de prezentarea unor mari
personalităţi care au contribuit
fundamental la înfăptuirea acesteia.

Merită ca în acest număr aniversar
să-i amintim aici, cu prioritate, pe
domnul Gl.(r) conf.univ.dr. Vasile
Jenică Apostol şi pe doamna prof.
presb. Ecaterina Păunescu Capotă
care s-au distins prin numeroase

articole extrem de interesante şi de
bine documentate.

Intenţia mărturisită a celor care şi-au
oferit spre publicare articolele pentru
acest capitol al revistei a fost aceea ca,
pe lângă informaţiile şi datele legate de
evenimentul istoric sau personalitatea
prezentată, să facă şi un act de
educaţie patriotică şi să contribuie astfel
şi ei, alături de slujitorii altarelor, la
acest efort ziditor de înălţare a sufletelor
cititorilor revistei.

Nu poţi fi un creştin bun dacă nu-ţi
iubeşti părinţii, nu-ţi iubeşti casa
părintească, nu-ţi iubeşti locurile
natale, neamul din care provii şi ţara
în care te-ai născut. Numai un om care
le face pe toate acestea poate să aibă
credinţă adevărată şi dragoste de
Dumnezeu.

În fine, un al treilea plan al acestei
reviste este acela al informării
enoriaşilor din zona oraşului-staţiune
Tg. Ocna cu evenimentele mai
importante din viaţa oraşului şi a
administraţiei locale.

În toţi cei 10 ani de apariţie,
buletinele acestea informative, scrise cu
frumuseţe şi profesionalism, se pot
constitui într-o adevărată cronică a
acestui oraş-staţiune. Bine documentate
şi prezentate într-o formă şi un stil plăcut,
ne arată că autoarea acestora, doamna
jurist Maria Stan, are talent scriitoricesc.
Îi sugerez, dacă nu cumva s-a gândit
deja, să le adune într-o carte de sine
stătătoare pentru că, peste ani, ele vor fi
o foarte bună sursă de documentare
privind viaţa şi istoria oraşului Tg. Ocna.

Prin aceste buletine informative
cu valoarea lor de adevărată cronică a
oraşului-staţiune Tg. Ocna, revista îşi
adaugă la menirea ei misionar-
pastorală şi culturală şi pe cea de
depozitar-mărturisitoare a evenimen-
telor şi acţiunilor desfăşurate an de an
în acest oraş martir al Primului Război
Mondial.

Binecuvântaţi să fie toţi cei care s-au
ostenit sau se vor osteni pentru apariţia
acestei reviste!

LA MULŢI DE 10 ANI DE
APARIŢIE, „SAREA PĂMÂNTULUI”!

10 ANI ÎN LUMINA CREDINŢEI ŞI DRAGOSTEI DE ŢARĂ
(urmare din p. 1)

OMAGIU
LA CEAS

ANIVERSAR
Revista «Sarea pământului»,

buletin pastoral şi cultural al
staţiunii Târgu-Ocna, ajunsă la
maturitatea ce-i conferă aureolă
în istorie, a împlinit un deceniu
de existenţă în arcul de triumf al
spiritualităţii ce leagă timpul
efemer de eternitate. Apreciem
munca neobosită a fondatorului
acestei reviste, părintele Petru
Roncea, pentru grija de a oferi la
timp urbei de sub Măgura cuvânt
cu har şi dres cu sare.

Un gând de caldă apreciere,
în acelaşi timp, Primăriei
oraşului care a făcut posibilă
tipărirea acestui mesager de
cultură şi de speranţă pentru
viitor. La mulţi ani, tuturor!

General (r) Conf. Univ. Dr.
Vasile Jenică APOSTOL
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Iată a sosit un moment în care
trebuie să facem un popas şi să privim
în urmă...A trecut deja un deceniu de
existenţă a acestei reviste care se
doreşte a fi o sclipire de simţire
duhovnicească şi nu numai...

Viaţa e ca un carusel...Abia te urci
în el, şi cu toate peripeţiile prin care te
poartă, te trezeşti foarte repede la
finalul cursei  şi eşti bulversat, nu ştii
ce ţi s-a întâmplat: a fost vis sau a fost
aievea...De faptul că a fost „pe bune”
te poţi convinge doar uitându-te  la
fii şi la nepoţi care permanent te
aduc la realitate...

Important e ceea ce lăsăm în
urma noastră - şi nu mă refer la
cele materiale - ci acea dâră de
lumină pe care o lasă pe azurul
cerului avionul cu reacţie, semn că
a trecut pe acolo... Cu cât urma
de lumină pe care o lăsăm prin
viaţa noastră e mai mare, cu atât
avem un loc mai mare în inima
oamenilor şi a lui Dumnezeu...

Este ceea ce se doreşte şi cu
aceste „fărâme” de seminţe
aruncate în această revistă de-a
lungul celor zece  ani: să lăsăm o
parte din sufletul nostru cititorilor,
o parte din cunoştinţele noastre
intelectuale dar mai ales morale...

În ceea ce mă priveşte, am
căutat de-a lungul timpului să
împărtăşesc şi altora lucruri care
mie mi-au rămas în suflet, în
speranţa că poate vor încânta  şi alte
persoane şi le vor  ajuta să descifreze
mai uşor sensul acestei vieţi. M-am
gândit că cel mai uşor ar fi  să le ofer
adevărate „modele”, să le pun înainte
chipuri de pocăinţă din zilele noastre
sau  de demult... Avem nevoie de
repere morale care să ne ghideze
paşii în viaţă pentru a ajunge  cu bine
la ţinta finală... Aceasta a fost deviza
mea pe parcursul anilor referitor la
această revistă şi nu numai...

LA  CEAS  ANIVERSAR...
Pentru că tot era vorba de timp...

am scos de-a lungul acestor ani nectarul
din multe cărţi - şi vi l-am împărtăşit şi
Dumneavoastră, celor ce nu aveţi timpul
necesar pentru parcurgerea lor în
întregime... pentru a  vă desfăta cu
înţelepciunea din ele ...

În fine, iată a venit iarăşi postul
când TIMPUL are o altă dimensiune...
E vremea când îl preţuim mai mult: ne
mai rugăm... eventual mai fierbinte...
e vremea când încercăm să ne gândim

mai mult la viaţa noastră şi la semeni...
căci altfel trecem ca gâsca prin apă şi
ne trezim  că am ajuns la limanul vieţii,
în pragul vieţii veşnice şi cum ne vom
înveşnici?

Aşa cum ne facem planuri  pentru
un drum mai lung, aşa trebuie să ne
planificăm şi acest timp preţios al
postului şi al vieţii: rugăciuni, milostenii,
lecturi duhovniceşti,  îndreptarea
vieţii...

Fericitul Augustin era şi el în

permanentă căutare intelectuală şi
spirituală... El avea trei întrebări
esenţiale la care-şi găsise şi răs-
punsurile:

1. De unde vin? („Eu vin de la
Dumnezeu”)

2. De ce exist?      („Exist
datorită voinţei şi iubirii lui Dumnezeu”)

3. Unde merg?    (Merg spre
Dumnezeu”)

Iată deci, dacă ştim CALEA pe
care vrem s-o urmăm, atunci ştim şi

regulile ei după care să ne ghidăm...
Nu ne rămâne decât să păşim
încrezători pe această cale, fără a
ne îndoi precum Petru, când mergea
pe apă spre Mântuitorul...

E bine ca la finele anului să
facem un popas mental ca să vedem
cum am trecut prin el şi să tragem
concluziile necesare... şi să vedem
ce avem de făcut mai departe, ce
avem de îndreptat, de continuat sau
de urmat... E un jalon şi urmează
apoi altul, şi altul, şi iată, acum au
trecut zece, dar cine ştie câţi vor
mai trece, cu aceeaşi iuţeală, şi ne
vom trezi la marea întrebare la care
vom trebui să dăm răspuns cu toţii:
CE AM FĂCUT CU TIMPUL CE
NE-A FOST DAT? CUM L-AM
FOLOSIT?

Dacă din rândurile consemnate
de mine în aceşti zece ani  rămâne
în mintea cititorului măcar această
întrebare, eu cred că nu i-am plictisit

în zadar...
În speranţa că Domnul ne va

călăuzi paşii pe mai departe în călătoria
noastră terestră spre cea celestă, vă
doresc un an cu bine, cu realizări
spirituale mai multe, că acestea sunt
mai de preţ, şi cu sănătate, să le puteţi
realiza pe toate...

LA MULŢI ANI!

Presb. Aurelia GENES

Gând de iarnă
Nămeţii ning nămeţi de-argint

Şi prin nămeţi copii colind.
Văzduh de plumb şi plumb de cer

Închis şi sigilat în ger.

Pe văi şi munţi – alb orbitor,
Copaci albiţi cu crengi de dor

De versul verde neatins
Pe care cerul nu l-a nins.

În gheţuri râul a-ngheţat
În noapte, rece şi uitat.

Iar în văzduh, prin fulgi de-argint
De-abia răzbate un colind.

Maria Ilie
Slănic Moldova
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Acum 10 ani scriam primul articol
pentru „Sarea pământului”, intitulat
„Sarea şi ascultarea de Dumnezeu”, în
care făceam o paralelă între stâlpul de
sare în care s-a transformat soţia lui
Lot din neascultare1 şi sarea la care
suntem chemaţi de Mântuitorul să
devenim, prin ascultare de Dumnezeu:
„Voi sunteţi sarea pământului” (Matei
5,13). În acel articol plecam de la
premisa preluată din cărţile comuniste
de combatere a religiei, conform căreia
omenirea în „copilăria” ei a fost dirijată
de o civilizaţie extraterestră şi ca
urmare „pucioasa şi focul de la
Domnul” au fost de fapt o explozie a
unei bombe nucleare. Oamenii de
ştiinţă, în special sovietici, îşi întemeiau
afirmaţia pe descoperirea unei
concentraţii ridicate de sare în
organismele celor decedaţi în urma
expunerii la radiaţii nucleare. Ca
argument că nu este adevărată spusa
cercetătorilor sovietici arătam că Lot,
care era lângă soţia sa, nu s-a prefăcut
în stâlp de sare. Dacă într-adevăr ar fi
fost o explozie nucleară, Lot, cu toată
ascultarea sa, ar fi fost prefăcut de
asemenea în sare, iar de la mai multă
sare în organismul celui decedat de
radiaţii la stâlp de sare este o distanţă
destul de mare. M-am folosit atunci de
această informaţie doar cu scopul de
a crea un contrast între cei care se
prefac în sare din neascultare şi cei
care se prefac în sare din ascultare,
bineînţeles îndemnându-i pe cititori să
se prefacă în sare, dar o sare ce
întreţine o lume, un Trup al cărui cap
este Hristos: Biserica Sa.

De atunci, timp de 10 ani şi 39 de
numere ale revistei, am publicat 31 de
articole, am îndemnat pe cei din jurul
meu să publice, reuşind să conving doar
o bună prietenă, colega mea din
redacţia „Izvorul numărul unu”,
Profesor Ancuţa Maftei Chirilă şi pe
fiica mea, Maria Ilie care a publicat în
8 numere ale revistei, mai multe poezii.

Părintele Petru Roncea, fondatorul
şi redactorul şef al acestei reviste ne-a

La mulţi ani, „Sarea pământului”
convins, pe cei de pe valea Slănicului,
să edităm o revistă similară celei din
Tg. Ocna şi astfel „Sarea pământului”
a devenit „născătoare de alte publicaţii”
după cum spune părintele în numărul 2
al „Izvorului”: „Într-un fel mă simt
«vinovat» de ţâşnirea acestei scântei
publicistice în sânul Perlei Moldovei.
C u  d o i  a n i  î n  u r m ã  î n c e p u s e m  s ã scot
sare din pământ. Deschisesem la
Târgu-Ocna o mină numită «Sarea
pământului». Este vorba de revista
duhovnicească a oraşului. Ea însăşi s-a
făcut apoi născătoare de alte publicaţii.
Aburii ei terapeutici s-au strecurat prin
profunzimile adâncului, ţâşnind, iată,
izvor de sănătate spirituală tocmai în
Slănic Moldova. Într-un fel, «Sarea
pământului» trebuie să-şi asume
paternitatea spirituală a «Izvorului
numărul unu» şi, mai mult, să se oblige
şi să-l oblige la însănătoşirea spirituală
a neamului românesc”. „Izvorul
numărul unu” va sărbători deci, anul
viitor şi el 10 ani de apariţie
neîntreruptă, dar spre deosebire de
„Sarea pământului” care are patru
numere pe an, „Izvorul” se va prezenta

la „judecata” de 10 ani doar cu 10
numere. Din lipsă de fonduri.
Bineînţeles că părintele Petru Roncea
a venit nu numai cu îndemnul, ci şi cu
jertfa sa, buchisind pe calculator, în
calitate de „tehnoredactor”, timp de 10
ani, „Izvorul numărul unu”.

Ca răspuns la această jertfă şi
dragoste, m-am străduit să contribui la
„Sare” cu cele mai frumoase gânduri,
căutând să-i emoţionez pe cititori cu
titluri sau informaţii atrăgătoare şi dau
ca exemplu următoarele articole:
„Cum se poate ucide un duh?” (nr. 4/
2005), „Fructele care vorbesc” (nr. 7/
2006), „A=B, B=C deci A=C” (nr. 9/
2007), „File de istorie a luptei
anticomuniste pe valea Slănicului”
(nr.25/2011), „Diavolul, binefăcător al
oamenilor?” (nr 33/2013), „Psihologia
duhurilor” (nr. 35/2013), „Preoţi militari
la Slănic Moldova” (nr. 38/2014) sau
„Paroh la Slănic Moldova somat cu
arma” (nr. 39/2014).

Pot să spun că Duhul care a născut
„Sarea pământului” a făcut smochinul
să rodească transformându-mă în
publicist şi cred că nu sunt singurul
smochin neroditor pus la treabă. Acum,
la ceas aniversar, doresc revistei
„Sarea pământului”, dar şi părintelui
Petru Roncea precum şi cititorilor
revistei: „La mulţi ani!”

1 În Vechiul Testament, la Facere,
capitolul 19, avem un episod legat de
pierderea cetăţilor Sodoma şi Gomora,
unde Dumnezeu o preface pe soţia lui Lot
în sare. Lot, soţia şi fetele lui sunt scăpaţi
din cetate, cu porunca de a nu se uita
înapoi: „Scapă-ţi viaţa! Să nu te uiţi înapoia
ta, nici să te opreşti în Câmpie, ci scapă la
munte, ca nu cumva să fii mistuit împreună
cu ei!” (vers. 17) Soţia lui Lot, din curiozitate
şi regret pentru averea lăsată în urmă,
încalcă porunca dumnezeiască şi pedeapsa
vine imediat: „…s-a uitat înapoi şi s-a
prefăcut în stâlp de sare” (vers. 23).

Preot Cătălin ILIE Slăniceanu

Amintirile reprezintă pentru
mine duioşie, nostalgie şi tris-
teţe. Ele sunt albumul meu cu
poze, imaginar. Când mi-am
amintit ziua în care am plecat
de la bunica, în sufletul meu s-a
întipărit o nostalgie pură. Triste-
ţea nu a întârziat mult şi a venit
cu amintirea celor ce nu mai
sunt şi a celor ce îmbătrânesc.
Duioşia mi-a învelit sufletul
îngheţat cu pătura caldă a bucu-
riei. Atunci în minte mi-au venit
amintirile frumoase ale Crăciu-
nului şi ale Paştelui. Deşi amin-
tirile sunt duioase sau triste,
toate sunt frumoase. Fără amin-
tiri, omul nu ar mai fi om şi copiii
nu ar mai fi copii.

Amintirile

Dimitria Ilie, 12 ani
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenică APOSTOL, Bârsăneşti
Colonel (r) Prof. Dr. Vasile Şt. TUTULA, Cluj Napoca

GHEORGHE SION (1855-1944),
UN MECENA AL CULTURII, ŞTIINŢEI ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

ROMÂNESC, AL SUSŢINERII BISERICII ROMÂNE (I)
„Gheorghe Sion – nepot de văr al poetului

– care a dăruit Bibliotecii Universităţii din Cluj
tezaurul nepreţuit şi unic prin bogăţia lui felurită,
de cărţi, reviste, manuscripte, documente,
stampe, fotografii, monede, picturi, hărţi etc. –
agonisite o viaţă întreagă şi strânse din toate
ţările Europei, pentru care naţia noastră nu-i
poate fi îndeajuns de recunoscătoare.”

ŞTEFAN METEŞ
Din relaţiile şi corespondenţa

poetului Gheorghe Sion
cu contemporanii săi,

Tipografia „Pallas”, Cluj, 1939, p. VI.

Pe parcursul demersului nostru de
documentare pentru întocmirea unei lucrări
istoriografice, am identificat faptul că încă una
dintre marile personalităţi ale neamului românesc,
Gheorghe Sion, şi-a legat destinul de meleagurile
mirifice ale Văii Trotuşului.

I. Curriculum vitae:
Gheorghe Sion (1855-1944)

18 septembrie 1855:  S-a născut
Gheorghe, în familie fiind numit Iorgu Sion, în
s a t u l  O d o b e º t i

1 din judeţul Bacău, fiul lui Ioniţă
Sion şi al Elenei Bontăş din Focşani.

1862-1869: Urmează Şcoala primară în
oraşul Focşani, mai precis la Şcoala primară
Focşani Munteni, unde a avut doi învăţători de
origine din Transilvania: pe Albini din judeţul Sibiu
şi pe Tipei, se pare din Săcelele Braşovului. Din
datele existente, şcoala primară în Focşani a
făcut-o la două şcoli (clădiri diferite)2. Una dintre
ele era pentru copii evrei şi oficialii oraşului.

1869-1874: În 1869 termină Şcoala primară
din Focşani Munteni, iar în toamna aceluiaşi an
se înscrie la „Institutul Academic”3 din Iaşi. În 1874
îşi ia bacalaureatul la respectivul institut din Iaşi.

1874, vara-toamna: Pleacă la Paris, sfătuit
fiind de mama sa, unde se înscrie la Facultatea
de Drept din capitala Franţei.

Octombrie 1874-octombrie 1876:
Urmează Facultatea de Drept la Paris cu rezultate
foarte bune. Informaţii preţioase pentru această
perioadă găsim în cele 70 de scrisori ale mamei
sale, trimise la Paris.

În perioada în care a studiat la Paris, a fost
ales preşedintele Societăţii Române4 din Paris,
care avea următorul comitet: Vasile Alecsandri,
preşedinte onorar, Gheorghe Sion preşedinte,
I. Lecca şi Nicolae I. Ghica vicepreşedinţi, M.

Anastasescu şi M. Gr. Bălănescu secretari, D.V.
Buzdugan casier.

23 octombrie 1876: Îşi ia diploma de licenţă
în Drept, la Facultatea de Drept din Paris, prin
susţinerea lucrării „Jus Romanum”. Thčse pour
license5, pe care şi-o tipăreşte la Paris, în 1878.

1876-1879: Se întoarce în ţară, lucrând
câteva luni în magistratură la Bucureşti, după
care este numit procuror la Tribunalul Bacău,
unde va lucra până la 20 aprilie 1879.

21 aprilie 1879: Gheorghe Sion este numit
în funcţia de preşedinte al Tribunalului Neamţ,
cu sediul la Piatra Neamţ.

Martie 1880: Gheorghe Sion a fost numit
prim procuror la Tribunalul Iaşi6, în locul lui D.
Alexandrescu demisionat.

1882: Este numit preşedinte la Secţia a IV-a
la Tribunalul Iaşi. În acest an pentru activitatea
deosebită este decorat cu medalia „Coroana
României în gradul de cavaler”.

1883: A fost numit procuror la Curtea de
Apel din Iaşi, în locul lui M. Caracostea, care a
demisionat.7 După aprecierile istoricului Ştefan
Meteş, se pare că în acest post la 28 de ani
neîmpliniţi, Gheorghe Sion „în cursul anului
1884, a demisionat”.8 Motivul demisionării se
pare că a fost înscrierea sa în societatea secretă
„România iridentă”9, care urmărea aducerea
republicii, în locul instituţiei regatului. Acest lucru
reiese dintr-o scrisoare a poetului Gheorghe Sion
din 4/16 iunie 1882, adresată vărului său Ioniţă

Sion, tatăl magistratului, care i-a scris că era văzut
rău de Ion C. Brătianu şi de funcţionarii de la
Ministerul de Justiţie.

Un alt motiv a fost îmbolnăvirea tatălui său,
Ioniţă Sion, care în 1885 îşi va da obştescul sfârşit.

Mama sa, Maria Bontăş, în ultimii 4-5 ani
(1879-1883), îi atrage atenţia fiului său
Gheorghe Sion, acum magistrat, să nu se
implice ca magistrat în politică, în diferite asociaţii,
să nu scrie articole în presă etc., deoarece
legea îi interzicea aceste lucruri. A fost chemat
la Bucureşti la Ion C. Brătianu spre justificare,
dar nu s-a dus.10 A fost astfel nevoit să
părăsească magistratura.

La Iaşi, în calitate de preşedinte al Curţii de
Apel, Gheorghe Sion intră în conflict cu evreii
Gabriel Manselbaum, N. Fellmont şi Moise
Fleischer, negustori în Iaşi, acuzaţi de grave fapte
de corupţie în relaţiile comerciale cu firmele
germane şi austriece, fiind lăudat în ziarele
germane pentru măsurile energice de
recuperare a pagubelor: 3.400 mărci de la S.
Landes, 10.540 mărci11 de la Moise Fleischer
etc. în numele unor mari firme din Berlin, cărora
nu voiau să le plătească.

1884-1885: După ce îşi dă demisia din
magistratură, la câteva luni Gheorghe Sion este
numit de ministrul de Interne Nicolae Fleva, numit
în epocă „Tribunul Poporului”, în funcţia de şef al
Poliţiei Capitalei, un domeniu în care s-a adaptat
cu greu şi va lucra doar câteva luni.

1885: În acest an îşi va exercita câteva luni
activitatea în funcţia de prefect la Râmnicu Sărat,
aducându-i-se mulţumiri de ministrul N. Fleva
„pentru serviciile făcute Statului Român”.12

Decesul tatălui său în 1885 îl va marca enorm,
fiind nevoit ca la insistenţele mamei sale să se
retragă din viaţa publică şi să conducă chestiunile
administraţiei moşiei familiei de la Brăteşti şi
Bârsăneşti, judeţul Bacău.

1885-1886: Se retrage din viaţa publică la
moşia sa din localitatea Brăteşti, unde se dedică
întregirii colecţiei sale, dar şi activităţii istorice şi
publicistice.

1886-septembrie 1895: Întreprinde mai
multe vizite, călătorii şi excursii în Europa Centrală
şi Occident strângând şi adunând cărţi rare pentru
colecţia sa, din Paris, Roma, Milano, Veneţia,
Florenţa, Viena, Leipzig, Frankfurt, Amsterdam,
Budapesta şi alte oraşe europene.
Unele din cărţi şi le-a achiziţionat de
la biblioteci particulare, biblioteci
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publice, ori tipografii, din Leipzig,
Trento sau Viena.13

Mai 1892: Gheorghe, poreclit şi
Iorgu Sion, participă în Basarabia la sfinţirea
bisericii din Onişcani14, pe malul Nistrului, unde
ia contact cu poporul de rând, ascultă cuvântări
şi muzică românească, întorcându-se cu credinţa
că Basarabia nu-i pierdută pentru românism.

Oct.-Dec. 1895: Îndeplineşte funcţia de
prefect al judeţului Râmnicu Sărat.

1899-1900: Gheorghe Sion participă prin
memorii şi acţiuni practice la apărarea rufetaşilor
din zona Tg. Ocna pentru domeniul lor de 16.000
hectare de păduri15, în pericol de a fi arendat,
îndeosebi de arendaşii evrei.

Iulie 1894: Este prezent la Cernăuţi, unde
devine membru şi un sprijinitor al Societăţii
Doamnelor Române din Bucovina.16

Toamna 1910: Pleacă la Constantinopol
spre a se interesa de situaţia românilor din
Turcia, aşa cum ne arată o scrisoare a
prietenului său Nicolae Bataria17, ministru în
guvernul junilor turci din acel timp.

Gheorghe Iorgu Sion primeşte la Bacău,
corul „Lumina” din Bucovina de Nord, aflată sub
ocupaţia austro-ungară. La Bacău, membrii
corului „Lumina” s-au întâlnit şi cu marele patriot
român bucovinean Gheorghe Codreanu,18 cu
alţi intelectuali ai oraşului Bacău.

Aprilie-iunie 1894: Gheorghe Sion
urmăreşte cu mare atenţia Procesul
memorandiştilor români din Transilvania, intentat
de unguri la Cluj, cu un larg răsunet în Europa,
urmare a măsurilor abuzive luate de dualismul
austro-ungar împotriva românilor.

August 1895: Participă la Budapesta la un
Congres al naţionalităţilor asuprite din Ungaria,
unde se întâlneşte cu prietenii şi vechii luptători:
Gheorghe Pop de Băseşti, Vasile Lucaciu, cu
ziariştii Rusu Şirianu, Bogdan-Duică.19 La acest
Congres îl cunoaşte pe italianul Roberto Fava,
un entuziast apărător al drepturilor şi libertăţilor
românilor din Banat, Crişana, Maramureş,
Transilvania şi părţile ungurene, pe care îl va
invita şi aduce în Moldova, inclusiv la Slănicul
Moldovei,20 găzduindu-l la vila sa.

Roberto Fava şi-a adunat amintirile şi
scrierile sale în volumul: „Chestiunea română.
Amintiri din Ţările Române. Note dintr-o călătorie
în Transilvania şi România”21, volum tradus din
italiană, ajuns la ediţia a II-a, în 2014.

1892: Clădeşte prin eforturi şi cheltuieli
financiare proprii şcoala din satul Brăteşti.22

1911: Sprijină cu bani şcoala din comuna
Leca23, judeţul Bacău, ajutând elevii săraci cu
rechizite, caiete, plumburi, linii şi condeie.

1914-1918: Gheorghe Sion se situează de
partea Antantei şi crede în sosirea timpului de
eliberare a românilor subjugaţi de imperiile
austro-ungar şi ţarist din Basarabia, Bucovina şi
Transilvania. Îşi aranjează biblioteca şi colecţiile
sale, trăind cu gândul că va fi cândva de folos
românilor ardeleni.

1932: Contribuie din nou cu vreo 10-15
căruţe de bârne pentru refacerea şcolii din
Brăteşti, construită de el pe cheltuieli proprii, în
1892.24

27 martie 1914: Profesorul George Pascu,
directorul Bibliotecii Centrale din Iaşi îi cere lui
Gheorghe Iorgu Sion să dăruiască frumoasa sa
colecţie de monede şi cărţi vechi „Bibliotecii
Moldovei”. Prof. O. Tafrali, directorul noului
„Muzeu de Antichităţi” al Universităţii din Iaşi, îi
scrie din nou, la 31 mai 1916, lui Iorgu Sion: „Să
ne donaţi admirabila şi bogata Dv. colecţiune de
monede şi de stampe; s-o donaţi Iaşilor, atât de
nedreptăţit în multe privinţe; s-o dăruiţi tineretului
moldovean studios, care aşteaptă de la înaintaşii
şi fruntaşii lui încurajare la studiu şi la cultivarea
istoriei şi a artei...”.25 La 4 iunie 1916, prof. A.
Philippide din Iaşi înnoieşte această cerere tot
pentru Muzeul de Antichităţi, la fel ca şi prof. A.
Tafrali, care revine, la 25 iunie 1916, cu o nouă
scrisoare prin care-l ruga din nou pe Gh. Iorgu
Sion să facă donaţia spre Universitatea din Iaşi.
Tot din Iaşi, Dr. Passa îi cere, la 7 iunie 1916,
colecţia pentru o viitoare „Casa Artelor”, care
însă nu s-a mai zidit.

Ideea şi propunerea lui Gheorghe Sion din
1914 de a realiza un „Muzeu istoric al Moldovei”
a căzut. El s-a deplasat în mai multe rânduri la
Iaşi, neprimind garanţii certe cu privire la spaţiile
necesare pentru expunerea colecţiei sale
impresionante, evitând în aceste condiţii să şi-o
predea. Această „iniţiativă frumoasă a rămas
fără niciun rezultat, căci peste 2 luni s-a început
războiul pentru unitatea politică a tuturor
românilor, când nimeni nu se mai putea gândi la
întemeierea unui muzeu”.26

27 decembrie 1921: Prof. O. Tafrali de la
Iaşi revine, în 1921, cu o nouă cerere către
Gheorghe Sion ca să doneze bogata şi variata sa
colecţie pentru Muzeul de Antichităţi din Iaşi. „Din
câteva fapte constatate personal la faţa locului,
s-a convins că în acel timp, acele institute erau
slab administrate şi nu ofereau garanţie suficientă,
că cele donate de el se vor păstra conform dorinţei
sale. A părăsit gândul de a le lăsa Iaşilor”.27

Vara 1922: Se deplasează la Cluj unde se
documentează despre condiţiile de administrare
la Biblioteca Universităţii, fiind mulţumit de
posibilităţile existente, sesizând în schimb lipsa
cărţilor în limba română. Îşi ia măsuri de pregătire
şi împachetare a colecţiei şi cărţilor sale în zeci
de lăzi spre a le expedia de la Brăteşti şi Slănicul
Moldovei la Cluj.

Noiembrie 1922: Rectorul Universităţii din
Cluj, prof. dr. I. Iacobovici, anunţă la deschiderea
cursurilor universitare (în noiembrie 1922)28 că
Gheorghe Sion donează o colecţie de
excepţională valoare ştiinţifică Bibliotecii
Universitare din Cluj.

8 decembrie 1922: Consiliul Oraşului
Municipal Cluj îi conferă ca amintire şi recunoştinţă
lui Gheorghe Sion, titlul de Cetăţean de Onoare
al Oraşului Municipal Cluj.

Diploma de Cetăţean de Onoare din 8
decembrie 192229 are următorul cuprins: „Noi,
Consiliul Oraşului Municipal Cluj, ca amintire şi
recunoştinţă, am proclamat pe Gheorghe Sion,
Cetăţean de Onoare al Oraşului Municipal
Cluj, investindu-l cu toate drepturile şi privilegiile
noastre cetăţeneşti pentru nepieritorul său dar
cultural făcut bibliotecii Universităţii, în care se
împreună viziunea trecutului glorios al Neamului
Românesc, înţelepciunea cărturească a
strămoşilor cu frumuseţea naturală a ţării, toate
adunate pios ca să împodobească oraşul nostru,
mărindu-i valorile culturale de către boierul
moldovean pe cât de vrednic descedent al
înaintaşilor săi glorioşi, pe atât de vrednică pildă
generaţiilor viitoare. Drept aceia am dat prezenta
diplomă şi am întărit-o cu sigiliul nostru cel mare.
Dată în şedinţa Consiliului Oraşului Municipal
Cluj de la 8 Dec. 1922”.30

Începând cu această dată, Gheorghe Sion
devine şi rămâne cetăţeanul iubit, respectat şi
apreciat de tot Clujul. Se mută la Cluj. Locuieşte
în Piaţa Mihai Viteazu, nr. 35.

Martie 1923: Gheorghe Sion a donat
Epitropiei Casei Spitalelor Sf. Spiridon din Iaşi:
„10 fălcii sau 14 hectare şi 16 arii teren arabil şi
fânaţ (din partea Mesteacăn a comunei
Bârsăneşti, jud. Bacău), cu scopul şi condiţiile
de mai jos: Din venitul acestui teren să se
întreţină schitul din Măgura Târgului-Ocna,
unde Episcopia de Roman să dea dreptul
donatorului să-şi construiască pe socoteala sa
«un cavou mortuar pentru mine şi familia mea
în curtea schitului». Stareţii schitului să facă
serviciul [divin s.n.] al morţilor din cavou conform
pomelnicului ce li se vor da”.31

9 decembrie 1933: Piaţa din faţa Bibliotecii
Universităţii din Cluj primeşte denumirea de „Piaţa
Gh. Sion”.32 Această piaţă a avut de-a lungul
timpului mai multe denumiri. Din 1995 se numeşte
„Piaţa Lucian Blaga”.33

August 1934: Gheorghe Sion dăruieşte
„Episcopiei de Roman 90 de fălcii moldoveneşti,
teren din acelaşi loc din Bârsăneşti, ca ˝ din
venit să se folosească pentru nevoile bisericii
schitului Măgura din Târgu-Ocna şi ˝ pentru
îngrijirea cavoului familiei Sion din acel schit”.34

Episcopul ortodox de Roman, Lucian Triteanu îi
aduce mulţumiri pentru această faptă
creştinească. Mulţumiri i-au fost aduse şi de
arhimandritul Grigorie Petrovici de la schitul
Măgura Ocnei.

Octombrie 1935: Universitatea din Iaşi,
Facultatea de Drept a acesteia primeşte ca donaţie
din partea lui Gheorghe Sion: „vila sa cu trei
etaje (cu 60 camere şi tot mobilierul), de la
Slănicu Moldovei, în valoare de 4-5 milioane lei,
ca din uzufructul ei, după moartea lui, să se
formeze un fond de ajutorare a studenţilor săraci
ortodocşi, de la acea facultate”.35

1 noiembrie 1935: Facultatea
de Drept a Universităţii din Iaşi, în
cadrul unei festivităţi impunătoare, îi
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conferă lui Gheorghe Sion diploma de
„Doctor Honoris Causa”.36 Putem
aprecia că Gheorghe Sion este un

ctitor şi MECENA al celor două Universităţi
româneşti din Cluj şi Iaşi.

1 aprilie 1936: Gheorghe Sion donează
Episcopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului
următoarea avere din Slănicul Moldovei: „Vila
mică, vila Ana, restaurantul din Satul Nou şi toată
moşia din satul Brăteşti şi bunuri de câteva sute
de mii lei, care să formeze «Fundaţiunea culturală
George Sion», iar veniturile ei, după moartea
donatorului, să se întrebuinţeze 70% pentru
opere creştineşti şi de caritate”.37

În perioada interbelică Gheorghe Iorgu
Sion a donat numeroase obiecte, cărţi vechi,
stampe etc., „Muzeului Episcopiei Române
Ortodoxe din Cluj”, care au fost aşezate într-o
cameră deosebită a acestui muzeu.

1919-1940: În perioada interbelică
Gheorghe Sion a mai făcut şi alte donaţii în obiecte,
cărţi, stampe, bani etc. pentru un număr însemnat
de biserici, şcoli, instituţii de cultură, asociaţii şi
fundaţii. Menţionăm câteva dintre acestea:
Biserica din satul Odobeşti (judeţul Bacău);
Biserica Sf. Precista din Tg. Ocna; Catedrala
Ortodoxă din Cluj; Biserica Sf. Ioan din Bacău;
este ctitor al Bisericii ortodoxe din Vişeul de Sus
(Maramureş); Biblioteca Universităţii populare
din Chişinău; Muzeul Limbii Române (Cluj);
Institutul de Istorie Naţională (Cluj); Muzeul
Etnografic al Ardealului (Cluj); Seminarul
Pedagogic Universitar (Cluj); pentru mai multe
şcoli primare din Maramureş; Şcoala Medie „Iosif
Vulcan” (Arad); Asociaţiunea ASTRA pentru
Limba, Literatura şi Cultura Poporului Român
(Sibiu); Şcoala primară (Tg. Ocna); Reuniunea
Femeilor greco-catolice „Sf. Maria” (Cluj);
Biserica „Sf. Marcu” din Veneţia; Societăţile de
binefaceri: „Caritatea”, „Crucea Roşie” (ambele
din Cluj); „Româncele sătmărene” (Satu Mare);
pentru Monumentul din Bacău al lui Radu
Porumbaru38 şi altele.

În afară de cele menţionate mai sus,
Gheorghe Sion a făurit şi o operă folositoare
tipărind pe banii lui o serie de volume care
privesc viaţa şi ostenelile membrilor de seamă ai
familiei sale:

* Paharnicul Constantin Sion,
Arhondologia Moldovei , prefaţă Gh.
Ghibănescu, Iaşi, 1892, p. XX+400 pagini;

* Gh. Ungureanu, Familia Sion. Studiu
şi documente, Iaşi, 1936, 217 pagini, plus o
pagină cu un tabel genealogic;

* Ştefan Meteş, Relaţi ile şi
corespondenţa poetului Gh. Sion cu
contemporanii săi, Cluj, 1939, prefaţa CIV
pagini+328 pagini;

* Ştefan Meteş, Corepondenţa poetului
Gh. Sion, Cluj, 1940, 117 pagini;

* Trei volume din publicaţia Uricariul,
vol. XXIII-XXV, pe spesele sale, în colaborare
cu Th. Codrescu şi Gh. Ghibănescu, între

anii 1892-1895, Iaşi (în realitate au apărut
doar volumele XXIII şi XXIV s.n.)39. Pentru
vol. XXV nu s-au mai aflat documente în
Colecţia Sion (cf. aprecierilor lui Ştefan Meteş,
în prefaţa la vol. Din scrierile lui Gheorghe
Sion, ... Tipografia „Cartea Românească din
Cluj” - Sibiu, 1941, la pagina LXXI; la subsol).

1921-august 1940:
Câteva secvenţe din activitatea
culturală, ştiinţifică şi obştească

a lui Gheorghe Sion
După ce şi-a predat aproape toată colecţia

la Biblioteca Universităţii din Cluj, Gheorghe Sion
se stabileşte în oraşul de pe malurile Someşului
Mic. La 8 decembrie 192240, Consiliul Primăriei
Cluj îi acordă titlul de Cetăţean de Onoare al
Clujului. Este invitat în perioada interbelică la
aproape toate activităţile culturale, ştiinţifice şi
obşteşti ale urbei de pe Someşul Mic, dar şi în
localităţile din alte judeţe.

Este membru de onoare sau membru în
aproape toate asociaţiile şi fundaţiile existente
constituite în baza Legii din 1924. A făcut parte
din societăţile „Acţiunea Patriotică” (1932), „Liga
Antirevizionistă” (1934), „Acţiunea Românească”
(1924), „Societatea franco-română” (1932),
Societatea „Cultul Patriei” (1929), „Frăţia
Ortodoxă Română” (1933), „Reuniunea femeilor
Sf. Maria” (1924), „Sindicatul ziariştilor români
din Ardeal” (1928), „Astra” culturală (1923),
participând până şi la adunările generale anuale
ale acesteia, ca de exemplu cea de la Zalău
(septembrie 1926).41

Scrie o serie de articole şi studii în presa din
Capitală şi Cluj: „Societatea de mâine”, „Înfrăţirea
Românească”, „Frontul”, „Curentul”, „Universul”
şi altele.42

30 august 1940: Trăieşte la vârsta de 85
de ani marea dramă, făcută pe nedrept României,
prin care Ardealul de Nord, inclusiv Clujul erau
cedate prin abuz şi şantaj Ungariei horthyste de
către Germania hitleristă şi Italia lui Mussolini şi
Ciano. Gândurile îl năpădesc: „Ce se va
întâmpla cu colecţia mea, cu cărţile şi
documentele mele?”. Norocul a fost că ele au
fost încărcate şi duse la Sibiu, unde s-a mutat
cea mai mare parte a Universităţii din Cluj, iar
alte facultăţi la Timişoara.

Este nevoit să-şi părăsească locuinţa
personală din Cluj, Piaţa Mihai Viteazul nr. 35.
Se va retrage la locuinţa sa din Brăteşti, judeţul
Bacău, unde îşi va trăi ultimii ani ai vieţii.

8 iulie 1944: Gheorghe Sion se va sfârşi
din viaţă la vârsta de 89 de ani. Va fi înmormântat
la Schitul ortodox Măgura Tg. Ocna, acolo unde
se pare că se află şi osemintele părinţilor săi.

1 Cf. Ştefan Meteş, Din scrierile lui Gheorghe Sion.
Viaţa şi activitatea sa, Tipografia „Cartea românească

din Cluj”, Sibiu, 1941, p. X.
2 Ibidem.
3 Gh. Ungureanu-Iaşi, Familia Sion. Studii şi
documente, Iaşi, 1936, p. 203.
4 Ibidem, p. 203.
5 Ibidem, p. 204.
6 În perioada iulie-noiembrie 1880, pleacă la Paris,
ceea ce produce îngrijorarea mamei sale de a nu-şi
pierde postul de prim procuror.
7 Cf. Ştefan Meteş, Din scrierile lui Gheorghe Sion.
Viaţa şi activitatea sa, Tipografia “Cartea Românească
din Cluj”, Sibiu, 1941, p. XXXIII.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Ibidem, p. XXXIV.
11 Ibidem, p. XXXV.
12 Ibidem, p. LI.
13 Cf. Meda-Diana Hotea, Catalogul cărţii rare din
colecţiile B.C.U. „Lucian Blaga”. Donaţia Gh. Sion,
vol. I, Cluj-Napoca, 2006, p. 8-9.
14 Ibidem, p. LVII.
15 Ibidem, p. LIII.
16 Ibidem, p. LVIII.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Ibidem, p. LX-LXI.
20 Cf. Ştefan Meteş, op. cit., p. LXI.
21 Roberto Fava, Chestiunea română. Amintiri din Ţările
Române. Note dintr-o călătorie în Transilvania şi
România, ediţia a II-a, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca,
2014, format5 A5, 206 pagini.
22 Cf. Ştefan Meteş, op. cit., p. LXIII.
23 Ibidem.
24 Cf. Ştefan Meteş, op. cit., p. LXIII.
25 Apud Ştefan Meteş, op. cit., p. LXIV. Alte detalii în
ziarele „Neamul Românesc” din 4 ianuarie 1915,
„Evenimentul” din 14 iulie 1916 (Iaşi) şi „Iaşul” din 15
iulie 1916.
26 Ibidem, p. LXV.
27 Cf. Ştefan Meteş, op. cit., p. LXVI.
28 Ibidem.
29 Apud Gh. Ungureanu, Familia Sion. Studii şi
documente, Iaşi, 1936, p. 206.
30 Ibidem.
31 Apud Ştefan Meteş, op. cit., p. LXVIII-LXIX.
32 Cf. datelor primite de la istoricul Vasile Lechinţan, la
29.09.2014, un bun cunoscător al evoluţiei denumirii
străzilor şi pieţelor Clujului potrivit hărţilor existente
după 1850, până în 2014.
33 Ibidem.
34 Ibidem, p. LXIX.
35 Apud Ştefan Meteş, op. cit., p. LXVIII.
36 Cf. Gh. Ungureanu, Familia Sion. Studii şi
documente, Iaşi, 1936, p. 80-85.
37 Ibidem, p. 89-95.
38 Ibidem, p. LXX.
39 Apud Ştefan Meteş, Din scrierile lui Gheorghe Sion,
Tipografia „Cartea Românească din Cluj” - Sibiu, 1941,
p. LXXI.
40 Cf. Gh. Ungureanu, Familia Sion. Studiu şi
documente, Iaşi, 1936, p. 206.
41 Apud Ştefan Meteş, op. cit., p. LXXII-LXXIII.
42 Ibidem, p. LXXIII.

(va urma în numărul următor)
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Chiar de la începuturile creşti-
nismului, Biserica a preaslăvit pe
Dumnezeu prin cuvânt, dar mai ales
prin fapte. Nu puţini au fost sfinţii care,
în primele veacuri creştine, s-au aplecat
cu iubire către semenii lor aflaţi în
diverse suferinţe: bolnavi, orfani,
bătrâni singuri, săraci etc. Ca un model
deosebit stă Sfântul Vasile cel Mare
care a fost samarinean milostiv, care
s-a aplecat cu grijă şi afecţiune spre
toate aceste categorii nevoiaşe,
înfiinţând spitale, orfelinate, azile etc.,
şi care, într-un cuvânt au primit numele
de „vasiliadă”.

Veacurile au trecut rând pe rând şi
numărul unor astfel de personalităţi
implicate în activitatea filantropică s-a
înmulţit, astfel că, azi, când trăim într-o
societate din ce în ce mai împărţită între
bogaţi şi săraci, Biserica este şi ea tot
mai activă în a cultiva virtutea
milosteniei. De altfel, slujirea filantropică
a Bisericii nu este altceva decât
continuarea a ceea ce Domnul Însuşi a
făcut. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea:
„Viaţa aceasta n-ar fi cu putinţă să se
menţină dacă i-ai desfiinţa milostenia,
iertarea şi iubirea de oameni”.1

Biserica noastră Ortodoxă, fiind un
factor important în desăvârşirea
educaţiei religioase, îi învaţă pe
credincioşii săi, fie ei adulţi sau copii, să
practice iubirea creştină prin milostenie.
Biserica însăşi se roagă pentru cei care
se ostenesc, pentru cei robiţi şi pentru
izbăvirea lor. Se roagă pentru aceştia
introducând şi popularizând în mod
special acele pericope din Sfânta
Scriptură în care se recomandă
îngrijirea săracilor, ajutorarea efectivă
a celor lipsiţi, încetarea nedreptăţii şi
asupririi. De exemplu, în cadrul Sfintei
Liturghii, se fac pe alocuri acele colecte
benevole, de către preoţi şi credincioşi,
în vederea ajutorării celor nevoiaşi, a
văduvelor şi orfanilor, aşa cum se
procedează la modul general în toate
bisericile şi în Duminica Ortodoxiei.

Biserica recomandă în imnele sale
liturgice practica milosteniei ca punte de
legătură între credincioşi şi semenii lor,

Biserica – model de manifestare
a iubirii creştine prin milostenie

făcându-se astfel apel la virtutea nobilă
a carităţii creştine. De asemenea, la
Sfânta Liturghie se aduc, prin grija
preotului, acele ofrande sau contribuţii
benevole şi adesea anonime, în scop
caritabil sau pentru întreţinerea şi
împodobirea bisericii. În cursul Sfintei
Liturghii, auzim adresându-se necontenit
îndemnul pentru o viaţă creştinească mai
bună, îndemnul la curăţie, la răbdare,
respect, demnitate şi bună cuviinţă, la
iubire, virtuţi concretizate de credincioşi,
mai ales, atunci când se apropie de
Sfânta Împărtăşanie sau când vin în
ordine să primească sfânta anafură.
Atunci se manifestă respectul celor
tineri faţă de cei vârstnici, al copiilor faţă
de părinţi şi astfel credincioşii se
înfrăţesc între ei, stingând duşmăniile şi
învrăjbirile. În toate cele prezentate mai
sus, am dorit să arat că Biserica învaţă
prin cuvânt şi faptă cum să ne
manifestăm iubirea faţă de aproapele.
Această iubire prin care putem deveni
„locuitori ai raiului”, aşa cum de altfel
spune şi Sfântul Ioan Gură de Aur: „Cu
o neînsemnată bucăţică de pâine, cu o
haină săracă, cu un pahar de apă,
cumpărăm milostenie şi prin milostenie,
mântuire”.2 Iubirea singură uneşte aşa
de strâns pe credincios cu Dumnezeu,
încât devine „un duh” cu El. Cel ce
iubeşte viază în Dumnezeu şi Dumnezeu
viază în el. De aceea, acesta are viaţă
veşnică, pe când „cel ce nu iubeşte,
petrece în moarte” (I Ioan 10, 3-14).
Pe de altă parte, iubirea este centrul
vieţii creştine; din iubire izvorăsc toate,
spre iubire se îndreaptă toate, prin iubire
primesc valoare toate (I Corinteni cap.
13).

Prezb. Prof. Hermina Zakarias

1 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei,
Scrieri, partea a III-a, trad. de Pr. D. Fecioru,
în colecţia P.S.B., vol 23, p. 607, apud Pr.
lector dr. Ioan Vicovan, Iubirea de
aproapele la Sfinţii Trei Ierarhi , în
„Teologie şi Viaţă”, serie nouă, anul IX
(LXXV), 1999, nr. 7-12, p. 101
2 Ibidem.

Sfânta
Ecaterina,

înţelepciune
şi jertfă

Despre această sfântă mare muceniţă am
publicat în detalii: „Pe urmele Sfintei Ecaterina“,
în anul 2006, evocând pelerinajul în Peninsula
Sinai din Egipt, după ce, la Ierusalim, în 1989,
înainte de revoluţie, primisem în mâinile mele
„Sfânta Lumină“ din minunea cerească de
Sfintele Paşti, la Mormântul sfânt al Domnului
Iisus. Acolo mi s-a aprins mănunchiul de 33
de lumânări, fiind sus pe Golgota. Rugăciunile,
cântările, strigările, chemările miracolului sfânt
a transfigurat prosternarea mulţimii.

Călătorind tot pe lângă Marea Roşie, am
ajuns cu popas la Alexandria şi apoi la cea
mai mare mănăstire, Sfânta Ecaterina, la
poalele Muntelui Horeb pe care l-am urcat
până la aproape 2000 de metri, pe vârful
căruia, într-o bisericuţă fusese înmormântată
Ecaterina. Muntele Horeb este muntele sfânt
unde Moise a vorbit cu Dumnezeu când i-a
dictat Tablele Legii cu cele zece porunci sau
Decalogul. Acolo Moise a dat cu toiagul său în
piatră şi a izvorât apă în fântâniţa de unde ne-am
revigorat efortul cu arşiţa soarelui.

Sfânta Ecaterina s-a născut în Alexandria,
pe atunci capitala Egiptului. S-a născut din
neam împărătesc la sfârşitul secolului al III-lea.
A primit o educaţie aleasă, fiind fiica împăratului
Maxenţiu, studiind literatura şi filozofia antică
greacă şi romană.  (Platon, Aristotel, Vergiliu).
Tatăl său fiind mare prigonitor al creştinilor,
este obligată să susţină o dispută cu învăţaţii
vremii susţinând argumentele credinţei în
Hristos Iisus, reuşind să convertească pe mulţi
la creştinism, unii dintre ei devenind ulterior
chiar martiri.

La vârsta de 18 ani a renunţat să se
căsătorească, a rămas fecioară, propovăduind
credinţa în Dumnezeu.

Ecaterina era lauda Alexandriei prin
frumuseţe, deşteptăciune, cuminţenie,
înţelepciune. Judecătorii nedrepţi, aflând
trecerea Ecaterinei de la credinţa în idoli la

(continuare în p. 19)

Prof. presb. Ecaterina
PĂUNESCU CAPOTĂ
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Noi, credincioşii, am conştientizat
dintotdeauna faptul că Iisus Hristos
este Dumnezeul nostru, ca Fiu al lui
Dumnezeu - Tatăl, dar şi ca Om
adevărat, născut din Fecioara Maria,
prin minune divină.

Referindu-ne la acest aspect dublu
al Mântuitorului, vom prezenta câteva
aspecte legate de HRISTOLOGIE.
Aceasta este ştiinţa despre Hristos
(dacă este analizat termenul din
perspectivă etimologică şi semantică).
Ea are în vedere cele două firi sau
naturi hristice (ale Mântuitorului): 1 -
firea dumnezeiască prin care se
dovedeşte divinitatea Sa; 2 – firea
omenească, prin care este justificată
omenitatea lui Hristos.

Încă de la Sinodul ecumenic din
451, de la Calcedon, s-a pus în discuţie
doctrina referitoare la cele două naturi
în Hristos:

- pe de o parte, este rezultatul
unor speculaţii de ordin dogmatic şi
filosofic, prin care s-a accentuat
caracterul de neschimbat (imuabil sau
neschimbabil) al naturii divine în
Hristos;

- pe de altă parte, există dubla
dovadă biblică (scripturistică) şi istorică,
pe baza cărora Hristologia contemporană
susţine că Hristos nu apare de la
zămislirea Sa ca om desăvârşit, ci această
calitate a Sa rezultă şi se definitivează,
se desăvârşeşte din propria-I activitate
mântuitoare, desfăşurată pe parcursul
vieţii Sale pământeşti, cunoscută de către
noi prin intermediul Sfintei Scripturi.

Astfel ştim că Hristos a
propovăduit Evanghelia, a avut
numeroase dispute cu iudeii, a suferit
Patimile şi Jertfa Sa pe cruce şi a învins
moartea, prin Sfânta Înviere a Sa,
înălţându-Se apoi la ceruri.

În cadrul paralelismului şi
simbiozei dintre cele două firi din
Hristos, se pot considera două căi de
abordare a hristologiei: una statică
(referitoare la dumnezeirea
Mântuitorului) şi alta dinamică
(privitoare la şansa pe care Însuşi
Hristos le-o dă permanent

Iisus Hristos – Dumnezeu şi Om
credincioşilor creştini de a deveni
factori activi în istorie, datorită
statutului Său de Om adevărat).

Din perspectivă ortodoxă,
hristologia are două aspecte orientate
după naturile existente în Iisus Hristos:
cea de sus sau cea a gloriei, adică a
naturii divine, respectiv cea de jos sau
cea a istoriei adică a naturii umane.

Deşi există o armonie deplină şi
indestructibilă între cele două firi ale
Mântuitorului Hristos – divină şi umană
–, trebuie amintite trăsăturile definitorii
ale acestora corespunzătoare şi anume,
atributul lui Dumnezeu: neschim-
babilitatea şi însuşirea omenească în
Hristos: schimbabilitatea.

Abia prin această unire ipostatică
(adică a coexistenţei firii divine cu cea
umană) care este perfectă ca
dumnezeire şi omenitate se descoperă
valoarea reală a bogăţiei şi a frumuseţii
negrăite a hristologiei biblice.

Şi din perspectivă ortodoxă, în
contemporaneitate, se poate afirma
faptul că neschimbabilitatea sau
imutabilitatea firii lui Dumnezeu care
se regăseşte în Hristos este constantă
în Sfânta Treime, aşa după cum s-a
hotărât încă din 451, în cadrul Sinodului
Ecumenic al IV-lea, de la Calcedon.

Sfântul Grigore de Nyssa,
analizând această calitate a lui Iisus ca
Dumnezeu-Om, susţine că este normal
să ne gândim la „omul unit cu
Dumnezeu“ şi nu învers („Dumnezeu
unit cu omul“), deoarece pentru el
Dumnezeu constituie punctul fix sau
stabil, în comparaţie cu omul, care este
schimbător, cu posibilitatea de a se
apropia sau de a se depărta de
Dumnezeu.

Acelaşi sfânt susţine că
omenitatea lui Hristos are trei etape
care sunt: întruparea sau concepţia,
naşterea şi moartea, toate luminate de
Învierea lui Hristos – minune asupra
propriei persoane, prin care se
demonstrează că este de fapt
transfigurarea umanităţii lui Iisus.

De aceea pentru Sfântul Grigore
de Nyssa neschimbabilitatea divinităţii,

deci şi a firii divine din Hristos,
stopează influenţa răului asupra naturii
divine, astfel că Hristos, ca Dumnezeu
adevărat rămâne veşnic bun, nealterat,
chiar şi în faţa răului suprem: moartea
(pe care o învinge prin înviere).

 Acest fapt l-a dovedit Iisus, fără
doar şi poate, prin Sfânta Sa Înviere,
izvorând de aici transfigurarea naturii
umane, pentru că, aşa cum apare în
Sfânta Scriptură, în capitolul Facere
sau Geneza, Dumnezeu a hotărât să
facă om după chipul şi asemănarea Sa,
apoi l-a făcut Dumnezeu pe om „după
chipul Său“, rămânând sau urmând ca
omul, prin voinţă (concretizată măcar
în trudă, răbdare, rugăciune), să se
străduiască să devină după asemă-
narea lui Dumnezeu , deci să se
apropie cât mai mult de divinitate în
unitatea Sfintei Treimi.

Totuşi trebuie menţionat sau
amintit faptul că unirea dintre Om şi
Dumnezeu în Hristos este realizată din
momentul zămislirii, dar se aprofun-
dează treptat, în timpul vieţii Sale
pământeşti şi se desăvârşeşte prin (în/
la) Înviere.

Aşadar hristologia ortodoxă
susţine progresul ontologic (adică de
la sine) de desăvârşire a omenităţii
Mântuitorului pe tot parcursul vieţii Sale
pământeşti, El constituindu-Se pe de o
parte o persoană a Sfintei Treimi, care
este tot unitară, iar pe de altă parte ca
Om adevărat a cărui fire lăuntrică se
îndumnezeişte. De aceea Iisus este
exemplu pentru noi, deci trebuie să fim
cât mai aproape de Dumnezeu prin
libertatea dată nouă de divinitatea de a
alege progresul spre mântuire.

Mai trebuie remarcată aici o idee
teologică şi anume că Dumnezeu S-a
făcut Om pentru ca omul să se
îndumnezeiască, aspect care trebuie
să-i determine pe credincioşii creştini
să acceadă la purificare, deci la
comuniunea armonioasă, definitivă şi
integrală cu Dumnezeu.

Preot Cristian MAZILU
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După cum bine ştim, anul acesta a fost
proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române „Anul omagial euharistic (al Sfintei
Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)” care a
avut ca scop să readucă în centrul misiunii Bisericii
„redescoperirea Tainei Sfintei Spovedanii ca mijloc
de reconciliere, vindecare, înnoire spirituală şi
sfinţenie a vieţii credincioşilor”.

Acest subiect a fost dezbătut de mass-media
bisericească de-a lungul întregului an.

Învăţătura noastră de credinţă defineşte Taina
Spovedaniei ca „Taină în care Dumnezeu iartă,
prin duhovnic, păcatele creştinilor care se
căiesc sincer şi le mărturisesc la scaunul
spovedaniei, în faţa preotului.”

Ea are diferite numiri: „se numeşte pocăinţă,
pentru că cel ce o primeşte trebuie să regrete în
mod sincer, păcatele săvârşite şi mărturisite preotului
duhovnic; mărturisire sau spovedanie ,
întrucât creştinul îşi mărturiseşte păcatele în faţa
preotului; al doilea Botez, pentru că prin ea se
spală păcatele, întocmai ca prin Taina Botezului;
iertare, dezlegare, pentru că prin ea se
dezleagă păcătosul de legătura păcatelor;
împăcare, pentru că ne împacă cu Dumnezeu.

Mântuitorul Hristos a făgăduit această Taină
sfinţilor Săi apostoli, când le-a spus: „Oricâte veţi
lega pe pământ, vor fi legate şi în cer şi
oricâte veţi dezlega pe pământ, vor fi
dezlegate şi în cer.”(Matei 18, 18; 16, 19). El a
instituit-o apoi după Sfânta Sa înviere din morţi,
când arătându-Se apostolilor le-a zis: „Pace vouă!
Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi
Eu pe voi. Şi zicând aceasta, a suflat asupra
lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; cărora veţi
ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi
ţine, vor fi ţinute” (Ioan 20, 21-23).

Puterea de a lega şi dezlega păcatele o are
numai Mântuitorul Hristos. Dar El a dat această
putere şi apostolilor şi prin aceştia, episcopilor şi
preoţilor.”(„Carte de invăţătură creştină ortodoxă“,
Bucureşti, 1978, pg. 55-56).

Subiectul despre Taina Spovedaniei este
destul de vast, dar noi ne propunem astăzi să vă
facem cunoscut un articol scris de pr. lect. dr. Vasile
Gavrilă intitulat: „Păcatele mărturisite o dată mai
trebuie spovedite la o altă spovedanie?” publicat
în Ziarul Lumina din 7 iulie 2014.

 „Păcatul a fost definit în diferite feluri, în funcţie
de înţelegerea relaţiei dintre Dumnezeu şi om; în
mentalităţile moderne şi postmoderne noţiunea de
păcat aproape că este exclusă, pentru că relaţia
Dumnezeu–om nu mai prezintă interes şi deci nu
mai reprezintă o preocupare. Pentru cei ce au
înţeles universul ca un dar dumnezeiesc oferit
omului şi au înţeles şi rostul omului în universul în
care trăieşte, păcatul lui Adam a constituit o catastrofă

TAINA SFINTEI  SPOVEDANII
 MIJLOC DE VINDECARE ŞI CALE SPRE DESĂVÂRŞIRE

cosmică ce a atras după ea degradarea şi
moartea; iar păcatul fiecărei persoane este înţeles
ca un refuz, ca o respingere a lui Dumnezeu:
omul întoarce spatele lui Dumnezeu prin păcatul
care-i devine zid despărţitor de Dumnezeu.
Separarea de Dumnezeu nu este însă altceva
decât separarea de izvorul vieţii, „ruperea „de
izvorul vieţii, care duce la moarte; «plata păcatului
este moartea» (Romani 6, 23), ceea ce înseamnă
că omul nu poate trăi în păcat, iar dacă trăieşte
totuşi, nu trăieşte deplin, autentic. De aceea, pentru
că omul, constituţional sau ontologic, nu poate
suporta păcatul, simte nevoia să se elibereze de
starea indusă de păcat – păcatul este nefiresc. În
această situaţie, posibilitatea de a ieşi din această
stare, prin mărturisirea şi iertarea păcatului, este,
pe de o parte, darul lui Dumnezeu şi, pe de altă
parte, şansa omului.

Pentru ca omul să fie iertat şi restaurat a fost
necesară Jertfa Fiului lui Dumnezeu întrupat; sigur
că pentru înţelesul omului, Jertfa Mântuitorului este
nemăsurată şi ar fi trebuit să genereze o stare, o
atitudine din partea omului în care acesta să refuze
categoric păcatul şi să ia calea desăvârşirii.
Paradoxal însă, omul a continuat şi continuă să
păcătuiască. Domnul ştia. De aceea, după Înviere,
la numai trei zile după cumplitul, incomensurabilul
chin, prima investire pe care o face ucenicilor este
în raport cu păcatele oamenilor şi iertarea lor: „Luaţi
Duh Sfânt; cărora veţi ierta păcatele vor fi iertate şi
cărora le veţi ţine, ţinute vor fi.”(Ioan 20, 22-23).

De atunci, deşi fiecare om poate produce o
catastrofă cosmică, pentru că fiecare, în păcatul
lui, întoarce spatele lui Dumnezeu, întocmai ca
Adam, omul are şansa de a învia din moartea
păcatelor, prin Taina Spovedaniei, scăpând de
urmările unei noi catastrofe. De câte ori n-am întors
şi noi spatele lui Dumnezeu, refuzându-L, aşa
cum a făcut strămoşul Adam? Şi totuşi, ori de câte
ori păcătuim şi ne întoarcem la pocăinţă (adică
mărturisim păcatul şi ne depărtăm de el, exersând
dobândirea virtuţii), Dumnezeu ne iartă, ne
reprimeşte şi ne renaşte. Cât de simplu şi de uşor,
în raport cu măreţia Jertfei Mântuitorului şi cu
gravitatea păcatelor!

De aici se nasc, în conştiinţa care simte păcatul,
întrebări: oare mă mai poate ierta cineva pentru
ce am făcut? Oare mai merit să fiu iertat? Cum mă
mai poate suporta Dumnazeu pe pământ? Adesea,
omul îşi răspunde la aceste întrebări: nu-mi pot
ierta ceea ce am făcut! Nu merit nici să trăiesc!
Într-adevăr omul nu-şi poate ierta, singur, păcatul,
şi are nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Nici
semenii nu-i pot şterge păcatul, deşi îl pot ierta;
păcatul i-l şterge doar Cel Ce a primit „toată puterea
în cer şi pe pământ” (Matei 28, 18), prin Botez şi
prin botezul lacrimilor (Pocăinţa). Problema

păcatului este o problemă între om şi Dumnezeu,
de aceea este doar de „competenţa lui
Dumnezeu”.

După ce primeşte omul darul iertării prin
spovedanie şi pocăinţă, văzând cât de uşor l-a
iertat Dumnezeu şi simţind în continuare povara
păcatului ca unul care-şi lasă urme, omul simte
nevoia să revină şi să mărturisească din nou
păcatul, chiar şi în condiţiile în care nu l-a repetat.
De asemenea, sunt unele recomandări făcute de
unii părinţi (duhovnici) ca, la toate spovedaniile
următoare, sau din când în când să mărturisească
toate păcatele, mai ales cele grele, chiar dacă au
fost mărturisite. Trebuie însă afirmat clar că
păcatul odată spovedit şi nerepetat este
iertat. Altfel ar însemna că numai anumite
spovedanii au puterea de a ierta, sau numai
spovedania repetată, pentru aceleaşi păcate le-ar
putea şterge, ceea ce este complet eronat. Într-
adevăr, omul se luptă cu consecinţele păcatului,
pentru care este nevoie de vindecare, luptă şi
prudenţă de a nu cădea din nou. Însă spovedirea
din nou, sau de fiecare dată, nu ajută la vindecare.

În plan psihologic am putea recunoaşte că
spovedirea unui păcat, sau a unor păcate deja
spovedite la o altă spovedanie nu se justifică decât
fie prin povara grea pe care o simte omul şi atunci,
„psihologic”, are nevoie de o altă eliberare şi nu
trebuie refuzată, fie prin faptul că omul nu ar trebui
să uite „de unde l-a scos Dumnezeu, pentru a-i
crea o stare şi o dispoziţie de smerire în faţa lui
Dumnezeu, reamintindu-şi cât de mult a greşit.
Însă chiar şi simpla amintire a păcatului îl poate
revătăma pe om, sau chiar determina la un alt
păcat; omul ar trebui să uite păcatul şi să iasă ca
Lot şi familia acestuia din Sodoma şi Gomora, fără
a se uita în urmă, pentru a nu se vătăma ca soţia
lui Lot. După cum nici Botezul nu se repetă,
la fel nici Spovedania, pentru aceleaşi păcate
nu ar trebui să se repete: odată iertat, omul
a murit păcatului şi s-a renăscut în mod real.
Pocăinţa nu simbolizează moartea şi învierea, ci,
ca şi Botezul, este moarte şi înviere reală:
„Cunoscând aceasta, că omul nostru cel vechi a
fost răstignit împreună cu El ca să se nimicească
trupul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai
păcatului”(Romani 6, 6).

Chiar şi amintirea şi evocarea şi pomenirea
păcatelor odată spovedite şi îngropate ar putea
produce „miros greu” şi răni adânci, „căci ce a
murit a murit păcatului odată pentru totdeauna, iar
ce trăieşte, trăieşte lui Dumnezeu.” (Romani 6, 10).

De aceea cred că unii nu pot gusta „bucuria”
Pocăinţei, pentru că rămân încă sub „groaza”

Preot Constantin GENES

(continuare în p. 17)
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divină a misiunii preoţeşti, pentru că
Hristos este Fiul lui Dumnzeu şi faptul
că nici o misiune din lume nu-şi are
originea, funcţionalitatea şi finalitatea
în transcendentul divin ca slujirea
aceasta unică, un real dar divin prin
care sunt binecuvântate toate slujirile
şi activităţile bune şi folositoare din
planul umanităţii. Mai mult, preoţia are
darul de la Hristos de a aduce iertarea
oamenilor în Taina Pocăinţei şi a
Maslului, spre reconciliere cu
Dumnezeu şi cu semenii în planul public
pentru depăşirea urii, a răzbunărilor şi
violenţei la care se poate ajunge prin
răutatea şi patima omului. De aceea,
„preoţii au puterea să ne ierte păcatele
şi  nu numai când ne nasc din nou prin
Sfântul Botez, ci şi după ce ne-am
botezat” pentru că „prin preoţi se
săvârşeşte şi Sfânta Jertfă şi alte slujbe,
întru nimic mai prejos de Sfânta Jertfă
şi în ceea ce piveşte vrednicia
preoţească şi în ceea ce priveşte
mântuirea noastră. Oamenii care
trăiesc pe pământ şi locuiesc pe el au
primit îngăduinţa să administreze cele
cereşti şi au o putere pe care
Dumnezeu n-a dat-o nici îngerilor nici
arhanghelilor… Au şi stăpânitorii
pământului puterea de a lega; dar leagă
numai trupurile. Puterea de a lega a
preoţilor, însă, leagă sufletele şi străbate
cerurile; Dumnezeu întăreşte sus în
ceruri cele făcute de preoţi jos pe
pământ; Stăpânul întăreşte hotărârea
dată de robi. Ce altceva a dat preoţilor
decât toată puterea cerească?”44

Preotul are puterea spirituală în
orizont eclesial de la Hristos care a dat-o
preoţiei Sale într-o chenoză a
atotputerniciei divine pentru care este
mai important să se situeze invizibil, în
plan secund, de dragul libertăţii omului,
lăsând pe preotul comunităţii
credincioase să facă vizibil şi în prim
plan, ceea ce de fapt face doar
Dumnezeu, luând parte aşa cum spunea
Sf. Ioan „la toate manifestările

nevătămătoare ale lumii, avându-şi
toată ştiinţa conducerii turmei sale
strânsă în vistieriile sufletului său”.45

Preotul, omul cu slăbiciuni şi
păcătos, aparţine comunităţii din lume,
nu este un super-creştin, ci fiinţa
comunională în realitatea vieţii
comunionale, el educat teologic
învăţând comunitatea dar şi învăţând de
la ea pentru că este creştină şi
crescând în cunoaştere şi iubire a lui
Dumnzeu împreună cu ea, doar el
făcând din aceasta, din fiecare
comunitate umană, prin invocaţie către
Dumnezeu şi rugăciune care este arma,
bucuria şi puterea spirituală a sa, loc
teologic, Biserică şi Împărăţie a Treimii.
Repetând cuvintele Revelaţiei
scripturistice, ale lui Hristos în care este
prezent Cel ce le-a rostit pentru noi şi
pentru mântuirea noasrtă, în Taine şi
mai ales la Sf. Liturghie cu jertfa
euharistică, prin preot „Dumnezeu Se
oferă lumii. El este prezent în noi pentru
a Se face cunoscut oamenilor, pentru a
li Se dărui lor, nu numai a le dărui prin
Fiul Său tot ceea ce are, dar pentru a
le dărui lor ceea ce este El; iubirea
însăşi, iubirea părintească”46 pe care o
recunoaştem prin Sfântul Duh.

1. Funcţia profetică a preotului.
Preotul este dintotdeauna, dar mai ales
în condiţia societăţii actuale difuze şi
promovând ambiguităţi şi incertitudini
în plan religios, promotorul credinţei
reale, unice, mântuitoare ca viaţă în
Hristos, în unitate cu viaţa dintotdeauna
a Bisericii Sale, aşa cum este relatată
aceasta în Sf. Sciptură ca arhetip
fundamental, tipologie şi model
permanent pentru creştini (Fapte, 2, 42-
27) ce prin lucrarea preoţească în
sinteza învăţătură-sacramentalitate
sunt integraţi Trupului lui Hristos. El are
datoria ca prin inteligenţa sa teologică
şi credinţa sa mărturisitoare, înrădă-
cinat în comuniunea eclesială şi cu priză
la cultura epocii, să facă credinţa
credibilă, vie, existenţială,47 provo-
catoare pentru credincioşii care trebuie

să plaseze relaţia cu Hristos în inima
existenţei lor mundane, în general, şi la
Altarul parohiei în ziua de sărbătoare
în mod special, pentru hristificare şi
pnevmatizare spre mântuire. Funcţia
profetică, de catehet, învăţător cuprinde
activităţile de evanghelizare, catehizare,
predică, cuvinte de învăţătură pe care
trebuie să le rostească permanent în
cultul parohiei dar şi la diverse activităţi
pastorale, culturale, filantropice. El
înalţă Evanghelia în mijlocul
credincioşilor spre a le aduce aminte
de Cuvântul vieţii şi al învierii, de
cuvintele Scripturii venite omului de la
Dumnezeu pentru a-l învăţa pe acesta
cele despre Dumnezeu, lume şi sensul
omului care nu poate fi călăuzit corect,
drept şi mântuitor decât de Dumnezeu,
Părintele Său, numit şi invocat chiar cu
acest nume pe care El îl şi asumă în
relaţia comunională şi mântuitoare cu
omul.

2. Preotul sfinţitor în condiţia
sacramentalităţii parohiei şi a efectuării
relaţiei harice Dumnezeu–credincios
prin care el se defineşte în primul rând
ca păstor şi om al „tainei paternităţii
duhovniceşti”48 este, aşa cum confirmă
şi G. Metallinos, dimensiunea cea mai
impotantă a misiunii lui pentru că el face
fii pentru Biserică, pentru Împărăţia
cerurilor, finalitatea vieţii omului din
lume. El naşte întru Evanghelie şi întru
Hristos pentru a trinitariza viaţa omului
ca în acesta să străluceacă, prin
îmbunătăţire spirituală şi smerenie,
lumina cea necreată şi veşnică în
condiţia împărtăşirii de har şi de Hristos
euharistic, parohia fiind în esenţă
comunitatea euharistică a dreptei şi
mântuitoarei credinţe biblice şi
dogmatice a Bisericii în universalitatea
ei localizată parohial. Toţi membrii
parohiei, cei plini de har, prezenţi la
Liturghie, dar şi cei mai sceptici
primesc harul şi sunt chemaţi la
comuniunea euharistică, la potirul ridicat
de preotul care invită pe
credincioşi la împărtăşirea

(urmare din p. 4)

 Parohia, orizont al evanghelizării, mărturiei creştine,
apostolatului cultural şi social. Statutul preotului
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42. Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul
Grigorie de Nazians şi Sfântul Efrem
Sirul, Despre Preoţie, traducere,
introducere, note şi un cuvânt înainte
de Pr. D. Fecioru, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987,
p.41; Jacques Bur, op. cit. p. 42, 73.
Preotul este semn al lui Hristos, Capul
Bisericii, reprezentant al Păstorului
Hristos, al Mirelui Hristos, cu plinătatea
puterii preoţeşti în parohie prin
ascultarea canonică de chiriarh, nefiind
însă un simplu “mandatar al
episcopului” pentru că săvârşeşte Sf.
Taine iar mai mare decât toate este Sf.
Euharistie; dar el este în “unitate
misionară” cu episcopul şi cu ceilalţi
preoţi, pomenind pe episcop “ca şi cum
ar fi prezent cu trupul în sinaxă”;
Gheorghios Metallinos, Parohia.
Hristos în mijlocul nostru, p. 15.
43. Ibidem, 60-61.
44. Ibidem, p. 59, 62. Mitropolit
Emilianos Timiadis, op. cit. 208.
45. Ibidem, p.129.
46. Louis Bouyer, Le sens de la vie
sacerdotale, Desclée, Paris, 1960, p.
18-19; Jacques Bur, op. cit, p. 17;
Stephen B. Bevans, An Introduction
to Theology in Global Perspective,
65.
47. André Chevalier, La paroisse post-
moderne, p. 196, 206.
48. Gheorghios Metallinos, Parohia.
Hristos în mijlocul nostru, p. 65;
Robin Greenwood, Transforming
Priesthood. A new Theology of
Mission and Ministry, S.P.C.K.
London, 1994, p.141, 158-161.
49. Jaques Bur, La spiritualité des
prętres, p. 163; Robin Greenwood,
Transforming Priesthood, p.127.
50. Ibidem, p.151.

reală şi mântuitoare cu Trupul
şi Sângele lui Hristos, cu

discernământ spiritual, cu conştiinţă
creştină şi cunoaştere teologică în
experienţă îndumnezeitoare.

3. Preotul pelerin, cu poporul
pelerin al lui Dumnezeu spre Împă-
răţia Cerurilor, defineşte solidaritatea
de destin al preotului legat de enoriaşii
săi împreună cu care are calitatea de
membru al parohiei, spre a se evita
polarizarea preot-popor creştin, oficiind
pentru enoriaşii participanţi cultul spre
a mărturisi adevărul eclesial al mântuirii
în Hristos în comunitatea locală unde
subzistă Biserica universală şi Hristos
total pentru a face din enoriaşi
mădularele Trupului Său. Parohia se
caracterizează prin centralism şi
localizare prin „localizarea Bisericii
universale în biserica locală”.49 Această
lucrare creează o veritabilă „comuniune
misionară”50 în sensul că prin preot la
toate altarele creştine din lume, toate
darurile Duhului sunt disponibile şi se
actualizează în misterul bisericii
parohiale plină de Taina Treimii şi în
comuniune cu Biserica sfinţilor, a
strămoşilor, cu Biserica universală
panortodoxă şi cu creştinismul mondial,
pentru că jertfa euharistică este adusă
pentru toată lumea dar şi cu oamenii
de pretutindeni, în speranţa unităţii
tuturor spre a fi toţi „o turmă şi un
Păstor.”

Preotul conduce şi administrează
bunurile parohiei, este cel ce bine
chiverniseşte veniturile, inclusiv
financiare ale acesteia. În parohie însă,
preotul este şi omul cu calităţi umane
şi specifice sacerdotului, împreună cu
ceilalţi enoriaşi, care îşi îndeplineşte
misiunea sa pastorală cu respon-
sabilitate, cu fidelitate faţă de cuvântul
dat enoriaşilor, cu respect pentru
aceştia şi în compasiune cu ei, cu
fiecare în funcţie de vârsta lui, cu
bucuriile şi necazurile lui, cu cei bolnavi
şi singuri, dar şi cu cei tineri şi talentaţi
pentru diverse activităţi socio-
profesionale, artistice. El relaţionează
cu maturitatea afectivă, cu fermitatea
propovăduirii şi apărării dreptei credinţe
în orice situaţie, în bună comuniune cu
toţi şi cu capacitatea de a adună şi

anima corpul parohial pentru timp şi
dincolo de timp, ca un adevărat păstor
care este entuziasmat de misiunea sa
şi aprinde din aceasta şi harismele
credincioşilor săi,  făcând din aceasta
spaţiul Împărăţiei şi vieţii în Hristos din
lume în orientarea ei logică şi harică
spre eshatologic.

păcatului.” Astfel  se încheie articolul citat.
Noi mai ştim că Taina Sfintei Spovedanii

premerge Tainei Sfintei Împărtăşanii. De aceea
mărturisirea mai deasă duce şi la o împărtăşire
mai deasă. Sfinţii Părinţi şi Biserica recomandă
împărtăşirea mai deasă după o pregătire
adecvată.

 „Sfântul Ioan Scărarul zice că dacă trece o zi
fără ca noi să ne plângem păcatele, această zi
este pierdută pentru veşnicie. Iar Sf. Simeon Noul
Teolog spune ceva asemănător: că dacă nu
plângem în fiecare zi, nu suntem vrednici să ne
împărtăşim cu Trupul şi Sângele lui Hristos, nici
măcar în ziua de Paşti, însă dacă plângem în fiecare
zi, atunci putem să ne împărtăşim în fiecare zi.”

Potrivit Învăţăturii de credinţă, „roadele Sfintei
Mărturisiri sunt de nepreţuit. Căci ea ne
dezbracă de haina întinată a păcatelor şi ne îmbracă
în haina cea nouă a virtuţilor creştineşti, în haina
luminoasă a harului dumnezeiesc; din starea de
păcat şi de osândă, ea ne trece în starea de har
mântuitor. Ea ne deschide calea spre desăvârşire,
ne sporeşte evlavia, rodeşte curăţirea sufletului,
pacea cugetului, îndreptarea vieţii spre câştigarea
fericirii vremelnice şi veşnice” (idem, pag. 58).

(urmare din p. 15)

TAINA SFINTEI
SPOVEDANII...

Heraclitică
Călcat întors
timpul din amintiri
se-ngustă ca liniile de tren.
Casele-s cuburi;
nu-ncap nici
şapte-Pitici
cât fărâma.
Gârla, ce-mbrăţişa trupul
înfiorat de curgerea eternă
o puteam aduna cu mâna
să susure nostalgic
sub pernă.
şi podul! ah, podul –
praştie-ntinsă peste râpa de piatră.
Apa mai curge,
casa-i tot mică,
dar câinele,
                  câinele lup,
ciudat,
nu mai latră.

Valeriu Filimon, Tărâmuri
imaginare – Poezii, Edit. Paco,
Bucureşti, 2001, pag. 9-10.
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La ceas de bilanţ
Am continuat lucrările la obiectivul

de „Amenajare spaţiu public şi dotare
urbană, str.Victoriei“, cu pietruirea străzii
până în Piaţeta centrală, placarea cu
piatră naturală a curţii Bisericii Precista
şi efectuarea lucrărilor de placare a celor
4 elemente de décor din zona centrală.
Lucrările au fost temporar sistate,
reluarea lor fiind programată pentru
primăvara anului 2015.

Prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală aprobat în anul 2013,
a apărut oportunitatea de obţinere a unor
fonduri pentru reabilitarea străzilor, de
aceea am întocmit documentaţia în
vederea asfaltării, într-o primă etapă, a 8
străzi şi anume: Salinei – 868 ml, Pârâul
Vâlcica – 201 ml, Poet Ion Grămadă –
209 ml,  Coasta Măgurii – 240 ml,  Gura
Slănic  - 520 ml (partial), Ştefan
Constantinescu – 357 ml, Avram Iancu
– 447 ml şi Vasile Alecsandri – 208 ml, în
total 3050 ml. Documentaţia tehnică
întocmită a fost avizată favorabil, a fost
semnat contractul de finanţare, a fost
întocmit proiectul tehnic, iar în primul
trimestru din 2015 va fi lansată licitaţia
pentru execuţia lucrărilor de asfaltare.

Cu fonduri de la bugetul local, au
fost realizate lucrări  de scarificare,
profilare şi balastare a străzilor
neasfaltate încercând să le păstrăm
într-o stare acceptabilă de circulaţie
până când vom dispune de fonduri
pentru modernizarea lor. Asemenea
lucrări au fost efectuate pe str. Gălean,
Vâlcele, Cărămidariei, Tăbăcari,
Crizantemelor, Viitorului, Cimitir,
Daniela Caurea, Salina, Aurora etc.

A fost semnat contractul de
finanţare în parteneriat cu Judeţul Bacău
şi au început lucrările la obiectivul
„Reabilitarea DJ 116, str. Gălean, oraşul
Tg. Ocna“ cu supralărgirea şi profilarea
străzii urmând ca în primăvară
constructorul să treacă la realizarea
efectivă a lucrărilor. În baza Autorizaţiei
nr.60 / 17.10.2014 emisă de oraşul Tg.
Ocna, costructorul desemnat a început
lucrările dinspre comuna Bârsănesti zona
neafectată de lucrările de canalizare,

urmând ca odată cu reluarea acestora,
atunci când vor fi condiţii meteorologice
favorabile, să se continuie pe toată
lungimea străzii Gălean.

Printr-o hotărâre de Consiliu Local
din luna ianuarie 2014, s-a aprobat
asocierea oraşului nostru cu Judeţul
Bacău, în vederea realizării de lucrări de
transformare a „Lacului fără fund“ din
Parcul Măgura în lac de agrement şi chiar
de tratament, dacă analizele ce se vor
realiza vor arăta că apa are indicaţii
terapeutice. În cadrul acestei asocieri, vor
mai fi realizate: dotarea Bazei de
tratament cu echipamente specifice,
mansardarea acesteia şi crearea unor
spaţii de cazare, realizarea unui sistem
de închidere a piscinelor pentru a fi
utilizate şi în timpul iernii, realizarea în
incinta stadionului a 4 terenuri de tenis
de câmp, modernizarea tribunei şi
acoperirea acesteia etc.

Până la această dată au fost realizate
mai multe studii de specialitate de către o
societate de profil cu privire la stabilitatea
zonei şi la posibilitatea realizării
obiectivelor asocierii. După finalizarea
studiilor contractate, în măsura în care
acestea vor duce la concluzia că zona
este stabilă şi permite realizarea  celor
propuse, vom trece la întocmirea Studiului
de fezabilitate, aprobarea indicatorilor
tehnico-economici, a Contractului de
asociere cu Judeţul Bacău şi apoi
organizarea procedurilor de achiziţie
pentru realizarea lucrărilor. Sperăm ca în
anul 2015 să dăm ordinul de începere la
acest obiectiv de mare interes şi necesar
unei staţiuni turistice şi balneoclimatice
cum este oraşul nostru.

 Tot în Parcul Măgura au fost
terminate lucrările de realizare a
sistemului de irigare a spaţiilor verzi şi a
branşamentului la conducta de apă
industrială, au fost înlocuite coşurile de
gunoi şi băncile defecte, s-au plantat flori
şi arbori ornamentali. Izvoarele cu apă
minerală sunt monitorizate, în baza
Autorizatiei de începere a lucrărilor de
explorare potrivit Licenţei obţinută de la
Agenţia Naţională pentru Resurse
Minerale Bucureşti, fiind afişate la loc

vizibil rezultatul analizelor şi indicaţiile
terapeutice pentru fiecare izvor.

Prin HCL nr.93 / 28.10.2014 a fost
aprobată Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului pentru perioada 2014-2020,
prin care au fost identificate direcţiile de
dezvoltare durabilă şi au fost identificate
posibilităţile de finanţare pentru proiectele
prioritare ale localităţii aşa încât la apariţia
ghidurilor de finanţare să fim în măsură
să accesăm cât mai multe fonduri pentru
acoperirea nevoilor localităţii.

În luna iunie 2014, la Primăria
oraşului Tg. Ocna a fost semnat
contractul pentru execuţia lucrărilor
cuprinse în  proiectul „Extinderea şi
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţul Bacău“, proiect finanţat
cu fonduri europene, prin care, în oraşul
nostru, vor fi realizate reţele de canalizare
pe un număr de 52 de străzi în lungime
de peste 27.000 ml, vor fi construite 8
staţii de pompare a apelor uzate şi va fi
construită o noua staţie de epurare.
Lucrările se desfăşoară şi în prezent în
mai multe zone din oraş pe mai multe
străzi. La finalizarea lor, planificată pentru
luna noiembrie 2015, mai mult de 70%
dintre cetăţenii oraşului vor putea fi
racordaţi la reţeaua de canalizare
edificată prin acest proiect. Fiind un volum
mare de lucrari într-un timp relativ scurt
– aproximativ 1700 m/lună  –  activitatea
se desfăşoară şi în anotimpul rece, de
aceea se creează un disconfort pentru
locuitori, fapt pentru care ne cerem de
pe acum scuze.

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

Se lucrează în continuare la
realizarea racordurilor beneficiarilor la
noua reţea de alimentare cu apă edificată
cu fonduri europene şi, în funcţie de
condiţiile atmosferice şi alocările
financiare, considerăm că până
la sfârşitul anului vom încheia
această activitate. De aseme-

(urmare din p. 1)
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nea, a început activitatea de
realizare a racordurilor benefi-
ciarilor şi la noua reţea de

canalizare construită cu fonduri
europene. Astfel, numărul avariilor se
va diminua considerabil, ceea ce va
conduce la condiţii mai bune de trai
pentru toţi locuitorii oraşului.

În cursul acestui an a fost
terminate lucrările la „Adăpostul
pentru câinii comunitari“ care cuprinde
pavilion sanitar-veterinar, padocuri
pentru câini şi împrejmuire, fiind
depuse documente pentru autorizarea
acestuia. De asemenea, a fost
continuată activitatea de împrejmuire
a platformelor betonate pentru
deşeurile menagere, mai mult de 90%
dintre acestea fiind deja împrejmuite.

Pentru trei imobile din oraşul
nostru, aflate într-o stare avansată de
degradare, respectiv Casa Borisov,
Cinematograful „Uranus“ şi centrala

termică de la Şcoala nr.1, au fost
întocmite expertize tehnice potrivit
cărora centrala termică nu mai prezintă
siguranţă şi urmează să se demoleze
după ce proprietarul acesteia –
Consiliul Judeţean Bacău – va hotărî
acest lucru, iar celelalte două obiective
pot fi reabilitate şi modernizate în
vederea introducerii lor în circuitul
cultural şi de agrement al oraşului.

Rămânem în continuare în slujba
cetăţenilor oraşului pe care îi asigurăm
de sprijinul nostru şi de promtitudinea
rezolvării problemelor pe care ni le vor
aduce la cunoştinţă.

Până la sărbătorile de iarnă şi Anul
Nou, au mai rămas puţine zile, de aceea
oraşul a îmbrăcat haine de sărbătoare.
Am împodobit cu mii de beculeţe
multicolore zona centrală şi zonele
adiacente, iar în Parcul de la Casa de
Cultură şi în cel din centrul oraşului se
aud colinde.

Pentru că se apropie sfârşitul de
an, domnul Ştefan Şilochi, primar al
oraşului, adresează tuturor locuitorilor
cele mai sincere gânduri, urări  de bine
şi de sănătate, de încredere în viitorul
pe care cu toţii ni-l dorim mai bun, şi
Bunul Dumnezeu să ne ajute ca în anul
ce vine să avem cât mai multe motive
de a ne bucura împreună!

Vă aşteptăm în număr cât mai
mare la un asemenea eveniment în
care să ne bucurăm, în seara zilei de
31 decembrie, când ne dorim să
întâmpinăm anul 2015 cu un impre-
sionant foc de artificii, un dar oferit
de administraţia locală pentru toţi
cetăţenii oraşului şi pentru cei din
împrejurimi care vor alege să ne fie
alături la ceas de sărbătoare.

Sărbătorile vin cu bucurii şi lumină,
ocazie cu care vă dorim tuturor
„Sărbători fericite“ şi „La mulţi
ani“.

credinţa lui Hristos, au pedepsit-o, supunând-o
la munci grele. Ecaterina, răbdând toate
pedepsele ca prin minune, biruia pe toţi răuvo-
itorii. Dacă peste 150 de păgâni aderaseră la
creştinism, tatăl ei a hotărât să-i ardă pe aceştia,
iar Ecaterina a fost martirizată, ţintuită pe roata
care s-a rupt şi apoi decapitată, tăindu-i-se
capul cu sabia.

Împăratul Constantin cel Mare în luptă îl
învinse pe Maxenţiu, deci învinse păgânismul
şi astfel creştinismul deveni religie de stat în
anul 313 prin Edictul de la Milan. În multe sfinte
biserici icoana Sfintei Ecaterina se află
zugrăvită în frescă. În calendarul ortodox este
sărbătorită la 25 noiembrie, iar crizantemele
florilor toamnei târzii se spune că sunt florile
Ecaterinei.

La Biserica Neagră din Braşov, acest
templu al liniştii unde încă din timpul mitro-
politului Andrei Şaguna, pe lângă mulţimea de
vizitatori, se închinau 7000 de luterani – şi ea
se numeşte aşa pentru că în trecutul îndepărtat
arsese şi rămăsese doar vasul de botez, iar
restul o ruină neagră – există o mare frescă
zugrăvită cu Sfânta Ecaterina care devenise
patroana oraşului Braşov. Din cele şase porţi
de intrare în cetatea Braşovului (a saşilor spre
Schei) a rămas Poarta Ecaterinei sau Poarta

de Sus, care a fost construită în secolul al XVI-
lea, concepută fiind pentru accesul în cetatea
medievală spre Ţara Bârsei. Din construcţia
iniţială se mai păstrează turnul exterior ridicat
în anul 1559 cu stema veche a oraşului.

În Bucureşti, biserica Academiei Teologice
este Sfânta Ecaterina.

Pentru sfinţenie, Harul Sfinţeniei are un
efect tonifiant care înseamnă răbdare, iertare,
pace, iubire, iar păstorul spiritual al bisericii
modelează sufletul, căci spiritualitatea clerului
rămâne pentru credincioşi la înălţimea
duhovnicească în cultul creştin ortodox.
Miracolul îndeplinirii prin cunoaştere rămâne
în noi.

Harul Sfinţeniei
O, ce sfântă eşti,
Mare muceniţă
Frumoasă Ecaterina!
Fiică de-mpărat
Deşteaptă, înţeleaptă
Patroană de carte,
Harul tău sfinţit
Din rugăciune sporit
Te-a-nălţat la Dumnezeu!
Tu eşti sfântă prin virtute
Cu Iisus te-ai logodit
Semnul Crucii călăuză

Ţi-a fost arma de tărie
Să-nvingă păgânătatea
Să-i scoţi din nimicnicie
Să-i aduci la Dumnezeu.

Mulţi păgâni te-au ascultat
Sfânta cruce au urmat
La Dumnezeu s-au rugat
Tatăl tău înverşunat
Maxenţiu împărat
Pe tine te-a torturat
Feciorelnic trupul tău
Pe roată l-au sângerat
Capul tău decapitat
A fost tigvă de-nchinat.

Sus în muntele Sinai
Din Egiptul depărtat
Pentru tine s-a zidit
Mare mănăstire.

Tu din racla de argint
Cu al tău trup sfinţit
Moaştele înmiresmate
Dau lumii vindecare
Din cer binecuvântare.
De acolo, din Sinai, primisem inelul de

argint pe care, ca un souvenir sfânt, scrie
Caterina.

(urmare din p. 13)

Sfânta Ecaterina, înţelepciune şi jertfă
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 Am ales titlul lucrării „Gura
Slănicului, ţinut de istorie şi credinţă“ din
mai multe motive:

· acest ţinut este cel mai pitoresc
şi cel mai încărcat de istorie şi de credinţă
din zona oraşului Târgu-Ocna;

· În apropiere s-au identificat
urme arheologice ale vieţuirii strămoşilor
noştri  geto-daci  (Podei – Tiseşti);

· În Gura Slănicului s-au exploatat
primele zăcăminte de sare;

· Dealurile Măgura, Cândea şi
Coşna, prin luptele purtate de armata
română în vara anului 1917, au constituit
un puternic zid de apărare împotriva
inamicului  germano-austro-ungar. Pe
aici nu s-a putut trece! Mărturii ale
luptelor purtate pentru apărarea ţării se
găsesc peste tot (tranşee şi monumente).
Pe Dealul Măgura se află unul dintre cele
mai importante monumente - Monu-
mentul Eroilor Neamului;

· La Gura Slănicului au fost
captate primele izvoare minerale şi au
fost înfiinţate primele băi de tratament
care au făcut din oraşul Târgu-Ocna o
importantă staţiune balneo-climaterică;

· Pe teritoriul acestei localităţi
trece şoseaua ce leagă Târgu-Ocna de
staţiunea Slănic Moldova;

· Muntele Măgura, prin Mănăs-
tirea Măgurei Ocnei, cu cele şase lăcaşuri
de cult – patru biserici şi două paraclise,
poate fi numit un „TABOR“ al acestui
ţinut;

· Gura Slănicului are un important
potenţial turistic;

· Aici s-a născut dragostea pentru
soţia mea şi familia ei care sunt din acest
loc şi tot aici s-a născut sentimentul de
ataşament pentru oamenii locului.

Lucrarea cuprinde un număr de
şapte capitole în care sunt descrise
aspectele fizico-geografice, istorice,
religioase, social-economice şi culturale
ale ţinutului, având ca sursă de date:
lucrările altor predecesori, precum
profesor Corneliu Stoica, profesor Ştefan
Pelin, P. Cuv. Arhimandrit Epifanie
Bulancea şi alţi istorici şi geografi,
informaţiile de la managerii Stanciu
Alexandru, de la S.C. Coşna SRL,
Munteanu Vicu, de la Dingo Trans

Autor: Vasile Pavăl

Gura Slănicului
ŢInut de istorie şi credinţă

Târgu-Ocna, ing. Ţânţaru Marian de la
Mina Salina, ing Hadarag Emil de la
Ocolul Silvic, mărturiile veteranilor din
Gura Slănicului, precum şi informaţiile
culese de la arhivele: parohiilor, schitului,
Primăriei Târgu-Ocna, Arhiepiscopiei,
Arhivelor Statului din Bacău şi Iaşi.

Mulţumesc pe această cale tuturor
celor care m-au sprijinit în culegerea
informaţiilor, în primul rând maicii Daria
de la Arhiepiscopia Romanului şi
Bacăului, maicii Valentina de la
Mănăstirea Măgurei Ocnei, preoţilor de
la parohia Sfânta Treime şi de la parohiile

romano-catolice din Târgu-Ocna şi
Târgu-Trotuş, domnului Adrian Iftimie,
doamnelor: Constanţa Zota, Maria
Popovici, Olguţa Dulgheru, Viorica
Mihăilă, managerilor Societăţilor Salina,
Coşna, DINGO TRANS, Ocolul Silvic şi
altor locuitori din Gura Slănicului, precum
şi doamnei profesor Nely Nistor şi
domnului jurist Robert Aparaschivei din
Târgu-Ocna.

Informaţiile şi descrierile făcute în
cele şapte capitole ar fi putut fi mai ample,
însă las cititorului dreptul de a le completa
pe mai departe.

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi a acordat titlul de
doctor în teologie părintelui Dănuţ Nichita, de la parohia „Sfântul Gheorghe“, Tiseşti,
Târgu-Ocna. Evenimentul a avut loc în data de 9 decembrie 2014, titlul tezei de doctorat
fiind: «Parohia ortodoxă - orizont al propovăduirii creştine, culturii şi filantropiei».
Coordonatorul ştiinţific al tezei a fost pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru, prodecanul
facultăţii teologice ieşene, care a arătat, printre altele, că „lucrarea cuprinde o cercetare
statistică, făcută la nivelul propriei parohii ce arată elocvent modul în care creştinii
înţeleg credinţa Bisericii şi pe ei înşişi ca exponenţi ai acesteia“.

Evenimnentul acesta s-a încheiat cu depunerea jurământului de credinţă şi
de fidelitate faţă de Biserica strămoşească. Felicitări părintelui dr. Daniel Nichita!

Teofil RONCEA, anul IV, Facultatea de  Teologie «Dumitru Stăniloae», Iaşi
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În seara zilei de 5 decembrie
(a.c.), la vecernia Sfântului Nicolae, în
parohia Viişoara, a avut loc lansarea
cărţii „Şapte ani la Viişoara – rostiri de
duminică” scrisă de Preotul Petru
Roncea, parohul acestei parohii.

„Zece zile la Ierusalim”, „Minunăţii
aghiografice”, „Tu ce zici despre Hristos?”,
„Crucea unităţii” sau „Popasuri
duhovniceşti” sunt doar câteva dintre
cărţile publicate de autor în intervalul
2004-2014. Unsprezece cărţi în
unsprezece ani. Câtorva le-am făcut
recenzie în diferite publicaţii ca „Sarea
pământului” sau „Făclia Bisericii”, iar
unora le-am făcut lansare, aducându-mi
de fiecare dată aminte de „profeţia” din
2004 că „Zece zile la Ierusalim” este doar
începutul unui şir ce poate fi intitulat „o
carte pe an”. Imediat după vecernie, într-un
cadru duhovnicesc, adică fără ca oamenii
să perceapă o separare între slujbă,
predică şi lansare, a vorbit întâi părintele
Dănuţ Nichita de la Parohia Tiseşti care
a prezentat cele 62 de predici ale cărţii
cu citate bine alese pentru a ilustra
frumuseţea, dar mai ales originalitatea lor.
Eu am vorbit despre activitatea de
propovăduire a Evangheliei pe care o
desfăşoară părintele Roncea nu numai
în parohia sa, dar şi în Târgu-Ocna sau
Slănic Moldova, prin intermediul
publicaţiilor „Sarea pământului” şi „Izvorul
numărul unu”. Părintele a declarat în
cuvântul său de răspuns că următoarea
carte va conţine articolele publicate în
revista „Izvorul numărul unu”, toate având
ca tematică viaţa şi activitatea Sfântului
Ilie. Activitatea sa în redacţia celor două
reviste nu este pentru a oculta
propovăduirea celorlalţi preoţi, ci pentru
a-i stimula să scrie, pe de o parte
făcându-le cunoscută predica şi altor
credincioşi decât celor din propria
parohie, iar pe de altă parte arătându-le
că aceste scrieri reprezintă un document,
un mesaj şi o mărturisire de credinţă
adresată oamenilor de peste veacuri.

În prefaţa cărţii, însoţită de un
cuvânt de binecuvântare scris de IPS
Ioachim, proaspăt ales Arhiepiscop al
Eparhiei Romanului şi Bacăului,
Părintele Petru spune: „până astăzi, în
Sfântul Munte Athos şi pe alocurea şi
la noi este obiceiul ca, la şapte ani de
la moarte, să se dezgroape osemintele

„Şapte ani la Viişoara – rostiri
de duminică”, Preot Petru
Roncea, Editura Filocalia,
Roman, 2014, 416 p.

celui adormit, spre a fi aşezate într-un
osuar ori reînhumate. Socotiţi această
carte ceva ce-a mai rămas din toată
frumuseţea părtăşiei noastre duhov-
niceşti a acestor şapte ani. Dacă pe
cineva îl înmiresmează, s-o păstreze la
loc de cinste. Celui căruia nu-i spune
nimic s-o ascundă pentru mai târziu.”
Misterios cuvânt adresează părintele
enoriaşilor săi! Mă aflam în Sfântul
Munte Athos când un părinte de la
Schitul Lacu povestea despre
dezgroparea unui stareţ la şapte ani
căruia i s-au găsit numai oasele bine-
mirositoare şi hainele intacte pe care
le-a cerut un ucenic să le poarte din
respect sau evlavie pentru duhovnicul
său. Acolo este absolut obligatorie
dezgroparea la şapte ani a celor
decedaţi, iar părintele Petru aseamănă
aşezarea cuvântului său în sufletele
enoriaşilor săi cu punerea în pământ a
trupului celui decedat. Acum, la
împlinirea a şapte ani de când este
preot la Viişoara, dezgroapă aceste
cuvinte prin readucerea şi publicarea lor
în această carte. De fapt, mai găseşte
doar 62 de predici dintre sutele de
predici ţinute în cei şapte ani şi aici e
frumuseţea mesajului adresat de

părintele paroh: „dacă pe cineva îl
înmiresmează” (aceste predici n.n.) aşa
cum oasele acelui stareţ au înmiresmat
aerul şi viaţa ucenicilor săi, „să le
păstreze la loc de cinste”, cum
bineînţeles şi oasele binemirositoare
din Muntele Sfânt au fost aşezate în
raclă şi în biserică, iar „celui căruia nu-i
spune nimic (cartea, predicile n.n.) s-o
ascundă pentru mai târziu”, cum ar fi
făcut şi ucenicii cu oasele, dacă nu ar fi
fost binemirositoare. Avem în exemplul
prezentat o împreună lucrare a
duhovnicului, prin trăirea sa deosebită,
şi răspunsul ucenicilor săi cu iubire, iar
la parohia Viişoara prin lucrarea părintelui
şi răspunsul enoriaşilor care, singur, dă
rost şi mireasmă acestor predici.

Surpriza serii a fost atunci când
părintele Petru Roncea, imediat după
îndemnul meu ca fiecare familie să
cumpere această carte, a anunţat că
Sfântul Nicolae, patronul şi ocrotitorul
parohiei Viişoara, dăruieşte fiecărei
familii câte o carte, cu singura condiţie
ca ea să fie ridicată de la biserică,
personal de un membru al familiei
respective.

Pr. Cătălin ILIE Slăniceanu
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interior Sfânta Sofia - Istanbul

Aşa cum spuneam într-un număr trecut al
revistei, în epoca noastră, „epoca dezorientării”,
când unii ponegresc crucea lui Hristos iar alţii
caută să o ocolească, încă mai sunt creştini care au
ridicat crucea mărturisirii şi au apucat de bună voie
pe drumul Golgotei, urmând pe Mântuitorul... Şi
dădeam un astfel de exemplu pe faimosul om de
ştiinţă, profesorul de chirurgie, doctorul fără de arginţi
şi arhiepiscopul  Luca, pe  Valentin Felixovici
Voinolaseneţki, născut în 1877 în Crimeea.

Începând din 1917, Rusia era în fierbere; se
instaurase dictatura proletariatului, bolşevicii şi-au
arătat toată sălbăticia lor, înfricoşătorul război civil a
scăldat ţara în sânge, situaţia era de necontrolat şi
Biserica a avut de suferit o înfrângere zdrobitoare...
Este distrusă mai întâi din exterior: noua Constituţie,
jefuirea bisericilor, sechestrarea lor, prigonirea şi
uciderea clerului şi credincioşilor. Apoi şi din interior
prin intermediul unor preoţi puşi de ei care au alcătuit
„Biserica vie” cu scopul de a distruge Biserica şi de
a dezrădăcina orice religie.

În aceste condiţii, doctorul şi totodată preotul
Valentin (în 1921 fusese hirotonit preot) îşi desfăşoară
activitatea concomitent în cele două domenii...

Între 1921-1923, părintele Valentin a trebuit
să poarte numeroase discuţii publice, în faţa unui
auditoriu numeros pentru a contracara propaganda
antireligioasă pornită cu înverşunare de conducătorii
atei... şi pentru a apăra credincioşii de schisma şi
erezia nou apărută... Aceasta şi face ca, după ce
ierarhul locului (Taşkent) a plecat din oraş,
deasemenea şi preoţii, poporul să-l  aleagă în
unanimitate pe părintele Valentin să-i fie urmaş şi,
„pe data de 31 mai 1923, Voino-Iaseneţki, primind
tunderea în monahism cu numele apostolesc de
Luca, a devenit episcop.” („Viaţa, canonul şi acatistul
Sfântului Luca, arhiepiscopul Crimeii”, traducere
din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed.
Sophia, 2012, pag. 41).

În 1923 este arestat şi porneşte pe drumul
martiric al exilului, spre Siberia... Îşi ia rămas bun
de la cei patru fii ai săi, care rămân în grija unei
infirmiere, şi de la credincioşi.

Prigoanele, calomnierile, umilinţele,
suferinţele, peripeţiile incredibile, arestările,
anchetele istovitoare, întemniţările, torturile,
deportările, exilările care au urmat, toate cu scopul
precis de a scăpa definitiv de „preotul cel nesupus”,
uimesc pe creştinul contemporan... Situaţiile erau
insuportabile şi înfricoşătoare... Şi nu au durat un
an, doi, ci 11 ani... De fiecare dată era exilat tot mai
departe...

A ajuns până la Cercul Polar de Nord, la
Plahino.

„Zilele exilului treceau foarte greu acolo, la
capătul pământului. Episcopul a îndurat severe
încercări. Pentru cine nu trăieşte în această regiune
fantezia nu-i ajunge pentru a înţelege cât de
groaznice sunt condiţiile. Nici o mângâiere umană.
Singura lui mângâiere, Dumnezeu. Nimeni nu poate

PĂTIMIRILE UNUI APOSTOL AL ZILELOR NOASTRE (II)
cunoaşte starea şi lupta lui interioară. Rugăciunea
era refugiul său. Harul lui Dumnezeu l-a întărit pe
episcop, care a rezistat şi acestei dure încercări.
Era convins că Dumnezeu avea planul lui.”
(Arhimandritul Nectarie Antonopoulos, „Sfântul
Arhiepiscop  Luca (1877-1961), Chirurgul fără de
arginţi”, pag. 147).

Iată ce-i scria faimosului fiziolog şi
academician Ivan Pavlov:

„Iubite frate întru Hristos şi coleg Ivan
Pavlovici. Izgonit „pentru cuvântul lui Dumnezeu
şi pentru mărturia lui Iisus” (Apocalipsa 1, 9) la
capătul pământului (vreme de trei luni am trăit la
230 de km dincolo de Cercul Polar), aproape
izolat de restul lumii...” (idem, pag. 152)

Dar peste toate acestea era suferinţa morală:
nu putea să fie alături de copiii săi orfani, prigoniţi şi
ei din cauza lui... De dragul copiilor săi ar fi putut să
cedeze, să facă unele concesii... Nu a făcut-o, căci
mai presus de orice era iubirea lui pentru Hristos.

Avea şi clipe de cumpănă... Iată ce spunea:
„Am căzut în deznădejde. Am fost dezamăgit.

Într-o zi m-am dus la biserică, am îngenunchiat în
altar şi am început să mă rog cu lacrimi la Iisus.
Rugăciunea mea avea şi un reproş: de ce întârzie
Domnul şi nu împlineşte promisiunea Sa. Deodată
am văzut cum, în icoana vie a lui Hristos, Acesta Îşi
întoarce faţa de la mine. Nu mă mai privea. M-am
speriat. (Iese din biserică şi citeşte din Faptele
Apostolilor tocmai fragmentul în care oamenii erau
mustraţi că nu au răbdare, se grăbesc şi nu aşteaptă
ceasul în care Domnul va împlini în linişte
promisiunea Sa. Ruşinat de nesăbuinţa sa, se
întoarce în altar.) Atunci... am văzut cu bucurie că
Domnul mă priveşte iarăşi din icoană cu ochii Lui
luminoşi şi liniştiţi. Era o minune! Se apropia sfârşitul
exilului meu în Turuhansk” (ibidem, pag. 156).

De-a lungul pătimirilor sale, el a îmbinat
ajutorul său către cei aflaţi în suferinţă, atât prin
tămăduirea lor trupească, (făcând operaţii de
chirurgie în diverse specialităţi şi dând consultaţii),
cât şi sufletească (propovăduind asiduu, astfel încât
viaţa duhovnicească de acolo s-a înviorat, bisericile
„înnoitorilor” fiind golite de creştini, aceasta având
noi repercursiuni asupra sa, fiind exilat într-un loc şi
mai îndepărtat... dincolo de Cercul Polar.)

 „Era un păstor adevărat şi un medic iubitor
de oameni. Un adevărat doctor al sufletelor şi al
trupurilor. (...) Se dăruise pe sine întreg lui
Dumnezeu şi poporului Său” (pag. 209).

 „Din 1927 până în 1930, episcopul a locuit
în Taşkent ca persoană particulară, fiindcă era lipsit
şi de catedra episcopală, şi de cea universitară.

Între anii 1929-1934, în Rusia începe o
prigoană şi mai cumplită asupra Bisericii, şi nu
numai. Aşa se face că episcopul Luca este arestat
din nou, cu scopul de a renunţa la calitatea de
cleric şi  trimis în 6 mai 1930, pentru trei ani din nou
în exil în Siberia.

În 1936 începe „marea epurare”... Între

1936-1938, milioane de oameni au fost executaţi,
trimişi în închisori, lagăre de corecţie prin muncă, cu
un regim dur, prin azile psihiatrice etc. Şi episcopul
Luca a fost supus acestui chin. Este închis în 1937 şi
1938 şi torturat prin anchetă în lanţ timp de 13 zile şi
nopţi, înţepenit pe scaun, sub lumina orbitoare a
reflectorului, fără să poată dormi, în timp ce
anchetatorii săi se succed unul altuia... Şi condiţiile
din închisoare sunt de coşmar...

Din mila lui Dumnezeu, episcopul, care pe
atunci avea 60 de ani şi a cărui sănătate era deja
şubrezită de exiluri, a rezistat şi acestor chinuri...
Este condamnat şi exilat a treia oară, de această
dată pentru cinci ani în regiunea Krasnoiarsk. Acolo,
în spitalul raional, el a susţinut o intensă activitate
chirurgicală.

Când a început războiul cu Germania hitleristă
(în timpulcelui de-al Doilea Război Mondial) vlădica
a trimis o cerere prin care solicita să-i fie întrerupt
exilul şi să fie trimis să acorde asistenţă medicală pe
front ostaşilor, după care să-şi continuie exilul (avea
experienţa Primului Război Mondial, când operase
cu multă pricepere şi mult devotament nu doar civili,
ci şi militari, inclusiv prizonieri răniţi).

Este numit chirurg principal al spitalului pentru
evacuaţi din Krasnoiarsk, unde timp de doi ani i-a
tratat cu rezultate uimitoare pe ofiţerii şi soldaţii răniţi.

Pentru lucrările sale medicale excepţionale
(„Eseuri de chirurgie septică” şi „Rezecţile tardive
în plăgile împuşcate ale articulaţilor mari”) avea să
fie răsplătit cu premiul Stalin, cls. I şi o recompensă
bănească pe care a donat-o orfanilor şi văduvelor
ostaşilor căzuţi în al Doilea Război Mondial.

Până în anul 1943, vlădica a fost lipsit de
posibilitatea de a sluji, fiindcă în localitate ultima
biserică fusese închisă înainte de război. În luna
martie a acelui an el a fost numit arhiepiscop al
Krasnoiarskului, cu prilejul deschiderii unei
bisericuţe într-o suburbie a acestei localităţi.
Bineînţeles că în paralel îşi continua munca în spital.
La sfârşitul anului ia sfârşit şi exilul său.

Un mare eveniment l-a constituit alegerea
Patriarhului a toată Rusia, eveniment la care
arhiepiscopul Luca a avut un rol activ în pregătirea
Sinodului arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse.

El îi scria fiului său: „Cu adevărat şi în mod
profund m-am lepădat de lume şi de gloria medicală,
aşa încât pentru mine nici un lucru lumesc nu
mai are acum vreun preţ. Toată bucuria mea,
toată viaţa mea constau în slujirea lui
Dumnezeu, căci adâncă este credinţa mea.
Totuşi, nu am de gând să părăsesc nici munca
medicală, nici pe cea ştiinţifică.”

Vlădica socotea că eforturile sale ştiinţifice
vor atrage la Ortodoxie mulţi intelectuali, ceea ce
s-a şi întâmplat.

În mai 1946 el este numit arhiepiscop al
Simferopolului şi Crimeii.

Între 1945-1947 ierarhul scrie
lucrarea teologică „Duh, suflet, trup”, în
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frescă în Sfânta Sofia - Istanbul

Sfânta Sofia şi Istanbulul - vedere parţială

care cele trei relaţii sunt examinate din
punctul de vedere al ştiinţei – al fizicii şi

medicinii, iar concluziile lui sunt zidite pe temelia
Sfintei Scripturi.

Această lucrare, împreună cu cele 12
volume de predici ale sale aveau să-i aducă în
anul 1957 titlul de membru de onoare al Academiei
Teologice din Moscova.

Un an mai târziu, vlădica a orbit cu
desăvârşire. Cu toate acestea, a continuat până
la sfârşitul vieţii slujirea sa arhierească,
propovăduind cu multă evlavie păstoriţilor săi.

Slăbit de suferinţa anilor martirici, „simţea că
i se apropie sfârşitul şi se pregătea cu rugăciune
intensă. Era calm şi liniştit. Orbirea lui îndelungată
nu i-a schimbat caracterul. Predat întru totul
voii lui Dumnmezeu, le răbda pe toate cu nădejde
admirabilă, fără să se vaiete şi să geamă” (pag.
370).

În ziua de 11 iunie 1961, la sărbătoarea
Tuturor Sfinţilor care au strălucit pe pământul
Rusiei, „sufletul lui şi-a luat zborul spre ceruri.
Arhiepiscopul mărturisitor a plecat ca să apuce să
slujească această sfântă zi împreună cu sfinţii ruşi
la altarul ceresc”.

În ciuda interdicţiilor autorităţilor, tot oraşul a
venit să-şi ia rămas bun de la marele arhiereu. El a
fost înmormântat în micul cimitir de pe lângă biserica
cu hramul „Tuturor Sfinţilor” din Simferopol.

Întrucât arhiepiscopul Luca a continuat să-i
ajute pe oameni şi după adormirea lui, la mormântul
său săvârşindu-se multe minuni cu harul lui
Dumnezeu, (unele dintre ele sunt  menţionate şi în
carte), pe 22 noiembrie 1996, prin hotărârea
Bisericii Ortodoxe din Ucraina, a fostdeclarat sfânt
cu cinstire locală. Pe 20 martie 1996, moaştele sale
au fost strămutate în catedrala Sfintei Treimi din
Simferopol, iar pe 24-25 mai 1996 are loc
sărbătoarea proslăvirii sale la care au  participat
mitropoliţi, arhierei şi preoţi, membri ai guvernului şi
mulţime de lume. Pomenirea lui s-a stabilit să se
facă pe 11 iunie, comemorarea adormirii sale.

 „În anul 2000, la Sinodul Arhieresc Jubiliar,
ierarhul Luca a fost proslăvit în ceata Noilor
Mucenici şi Mărturisitori ruşi, pentru a fi cinstit în
toată Biserica. Aşa se face că pomenirea lui se
serbează pe 11 iunie, pe 25 ianuarie (împreună
cu a tuturor Noilor Mucenici şi Mărturisitori ruşi) şi
pe 15 decembrie (împreună cu a tuturor Sfinţilor
Crimeii).” („Sf. Luca al Crimeii-viaţa, canonul,
acatistul“, pag. 77).

Fie ca nevoinţa Sfântului Luca, nevoinţa
păstrării şi apărării credinţei în vremuri tulburi şi
grele, să ne întărească şi nouă credinţa şi nădejdea
în Hristos şi iubirea pentru aproapele.

P.S.   LA MULŢI ANI! revistei „Sarea pământului”
care prin acest număr împlineşte un deceniu de
existenţă...
        LA MULŢI ANI ! Colegiului de Redacţie, tuturor
colaboratorilor, cititorilor  şi mai ales sponsorilor care
au făcut posibilă apariţia ei...

Presb. Aurelia GENES

cu cele discutate: au mai participat sau
nu la Euharistie în cadrul Sfintei
Liturghii. Convorbirea  îndeplineşte
funcţii multiple de informare, de
corectare, de întărire privitoare la
conştiinţa şi conduita  copiilor în cadrul
Tainei.

Povestirea constă în relatarea şi
prezentarea, într-o formă atractivă, a
întâmplărilor, faptelor reale ce s-au
petrecut de-a lungul timpului încă din
seara Cinei celei de Taină, când s-a
instituit Euharistia, şi pe parcursul
vieţilor Sfinţilor Apostoli şi Părinţi care
au continuat-o;  semnificaţiile  oferă
copiilor prilejul de a desprinde anumite
concluzii în legătură cu comportarea
lor: pentru Sfinti, Liturghia era săvârşită
chiar cu preţul vieţii. Pentru desfăşurarea
acestei metode,  profesorul apelează
la scurte povestiri, istorioare, cu
învăţăminte. Eficienţa ei depinde de
modul în care profesorul reuşeşte să-i
determine să-şi imagineze întâmplările
relatate şi să se transpună în
desfăşurarea lor. Conştientizarea că
aceste fapte s-au petrecut duce la
responsabilizare şi atitudine corectă în
Liturghie.

Exemplul se bazează pe intuirea
sau imaginarea unor modele ce
întruchipează fapte şi acţiuni morale.
Dacă prin celelalte metode urmărim să-i
lămurim pe copii cum trebuie să se
comporte, prin exemple le oferim
metode de comportare. Profesorul de
religie va aduce în faţa copiilor exemple
de sfinţi care au trăit pentru Euharistie
şi în Euharistie.

La vârsta şcolară  apar primele
diferenţieri şi implicit o selecţie a
modelelor, criteriile de apreciere şi
alegere bazându-se pe aspecte
exterioare şi pe valoarea morală a
comportamentului. Un loc important îl
ocupă exemplul profesorului  precum
şi cel al părinţilor.

Copilul intră în contact şi cu
exemple negative. Atenţia cadrelor
didactice trebuie orientată şi în direcţia
prevenirii influenţei negative.

Ceea ce ar trebui implementat ca
metodă de educaţie în creşterea
duhovnicească a copilului este

exerciţiul. O definiţie putem da, dar ea
trebuie întrupată.

Exerciţiul constă în executarea
sistematică a unor fapte şi acţiuni, în
condiţii relativ identice, dar acualizate
vremurilor trăite, cu scopul formării
deprinderii şi obişnuinţelor de
comportare, al elaborării şi siste-
matizării trăsăturilor de voinţă şi
caracter implicate în atitudinea şi
conduita morală a copilului. Cum
reuşeşte profesorul de religie să îl
aducă pe copil în Biserică? Rugă-
ciunea profesorului pentru fiecare suflet
în parte, participarea la Euharistie şi
implicarea acestora în activitatea
liturgică ( la strană) pot mişca
atitudinea, participarea, conduita
copilului în Biserică. Voinţa copilului va
fi atrasă prin iubire, bunătate şi atenţie
sinceră.

Dacă metodele folosite la clasă au
dus către câştigarea unui suflet cu
adevărat, se va folosi aprobarea.
Această metodă intervine după
consumarea actului şi înregistrarea
rezultatelor, consemnând  faptul că
elevii sunt în deplină concordanţă cu
cele stabilite iniţial. Dezaprobarea este
forma negativă a întăririi prin care
manifestările (de neparticipare la Sfânta
Euharistie) nu sunt acceptate.
Conexiunea inversă negativă
transmite informaţii care declanşează
stări afective neplăcute, determinându-l
pe elev să evite repetarea acţiunii
respective. Neparticiparea în zi de
Duminică şi sărbători la Euharistie,
duce la lipsa binecuvântării divine şi
separarea de Dumnezeu.

Despre cele amintite până acum
le putem considera eficiente dacă sunt
ut i l izate cu multă atenţ ie ş i
corectitudine, dar ceea ce de fapt
lucrează este harul dumnezeiesc, dar
ştiut fiind că el nu coboară peste om
fără voinţa omului, care trebuie să vină
cu Amin-ul său. Profesorul e slujitor,
Hristos e lucrător,  iar primitorul e
copilul care, povăţuit fiind de familie
şi de preot, poate să crească şi să
pună stâlp societăţii secularizate din
zilele noastre. Responsabilitatea este
mare şi ea trebuie  îndeplinită cu
credinţă şi iubire.

(urmare din p. 2)

Transmiterea şi însuşirea cunoştinţelor
despre Sfânta Euharistie
– Metode şi procedee –
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Fără nicio îndoială, apărarea şi păstrarea
locului pe care Dumnezeu ni l-a hărăzit pe acest
Pământ drept casă, loc minunat, „Grădina Maicii
Domnului”, a reprezentat pentru noi, Românii,
una dintre cele mai dificile sarcini pe care îmi
permit să o cred de sorginte Divină, alături de
cealaltă îndatorire fundamentală, aceea de a
conserva IDENTITATEA NAŢIONALĂ, ca parte
primordială a FIINŢEI NAŢIONALE.

Mijlocul pe care noi, Românii, l-am avut la
dispoziţie pentru a îndeplini aceste
comandamente superioare, nu au fost foarte
generoase, dar s-au dovedit îndestulătoare şi
capabile de izbândă şi aceasta pentru că aveau
Binecuvântarea Dumnezeiască. Aceste mijloace
de luptă cu istoria potrivnică, erau Credinţa
noastră Creştin-Ortodoxă şi Românismul, ca
expresie a naţionalismului românesc, formă
coerentă şi unitară peste tot cuprinsul unde
locuiau şi trăiau “românii”.

Dacă ne permitem să facem apel la istorie,
atunci prin consecinţă imediată, suntem obligaţi
să punem ca probă de rigoare însăşi faptele
evenimentelor. Ca susţinere pentru afirmaţiiile
tocmai făcute, mă voi limita în a menţiona, cu
toată rigoarea de care sunt capabil, numai acele
exemple care au concreteţe şi notorietate
netăgăduită şi care  nu pot decât să ne facă să
fim mândri de istoria luptei noastre Naţionale.

Să începem deci seria exemplelor cu
invazia în Dacia Felix, şi aceasta pentru că nu
există cale mai clară în istorie.

Dacia, loc râvnit pentru darurile sale
minunate, l-au motivat suficient pe împaratul
Domniţian să pornească o primă agresiune
armată, menită pe de o parte să securizeze
frontiera imperiului, dar şi să verifice posibilitatea
unei incursiuni de cucerire. Traian îşi stabileşte
cu precizie ca obiectiv invazia Daciei şi
acapararea bogaţiilor acesteia, ceea ce şi
reuşeşte în anul 106, printr-o victorie (căderea
Sarmisegetuzei şi sinuciderea lui Decebal), care
ar fi trebuit să aibă ca rezultat şi distrugerea acelui
germene naţional ce va să fie peste vremi,
Românismul.  Cred că trebuie insistat asupra
acestui eveniment colosal şi remarcat în primul
rând un Fapt istoric fundamental, şi anume acela
că, pentru cei care au supraveţuit furtunii romane
şi au rămas pe aceste locuri, a existat un viitor şi
că ceea ce părea distrugerea totală nu a fost
decât un prim exemplu de rezistenţă şi de
germinare, geneză pentru o naţiune. Pe lista
mea de argumente, începută acum, acesta se
aşează ca prim exemplu concret, puternic şi mai
ales cu notorietate, ce poate să susţină această

Românismul ca formă de rezistenţă naţională
demonstraţie. Trebuie spus că, istoria implacabilă
şi nemiloasă înghite fără multe menajamente
marele imperiu Roman, dar noi, cu ajutorul
credinţei creştine care apare pe aceste locuri şi
ne luminează, reuşim o primă victorie, care va
consacra rezilienţa noastră proverbială.

Istoria îşi arată încă o data latura întunecată
şi loveşte din nou, neiertător, ceea ce tocmai
germinase ca structură socială şi naţională,
imagologic coerentă, cu expresie conturată
creştină. Agresiunea venea de acestă dată
dinspre Răsărit şi lăsa să se vadă începutul unui
nou ev, condus de violenţă, iar nenorocul nostru
nu mai era însoţit de civilizaţie, aceasta prin
antiteză cu tot ce reprezentase pentru noi Roma
şi prezenţa ei aici. Grea lovitură şi mai ales prea
lungă în timp, parcă făcută să oprească orice
speranţă pentru naţiunea creştină care se forma.

Apariţia şi ridicarea Imperiului Otoman
începând cu anul 1299, precedat fiind de loviturile
seminţiilor barbare răsăritene şi necreştine, timp
de aproape 1000 de ani au reprezentat al doilea
val care loveşte necruţător şi se aşează ca al
doilea pe lista argumentelor propuse de mine
pentru susţinerea aserţiunii formulate în
deschidere. Însă nu trebuie lăsat nemenţionat
faptul că toate acele seminţii care au trecut peste
noi ca o urgie, timp de aproape 1000 de ani, s-au
străduit să şteargă tot ceea ce se clădise etnic şi
se ridicase spre lumina lui Dumnezeu.

Mai adaug imediat, cu mândrie, că toate
aceste meninţii barbare s-au topit în focul
vremurilor istoriei, iar Noi am rezistat.

Imperiul Otoman apasa cu putere peste
Europa, la fruntariile căreia suntem noi. Din acel
moment putem spune fără nicio teamă de a greşi,
că avem formată şi fondată acea parte a structurii
morale şi naţionale pe care ne-am sprijinit până
astăzi în epoca modernă. Fondarea se realizase,
totuşi forţele enorme ale Imperiului Otoman sunt
gata să întoarcă „ab initio” şi să dărâme tot ce se
clădise şi erau gata, gata, să o facă, dar Credinţa
Creştină şi acea flacără ce se ridică luminoasă,
care capătă şi conştiinţa naţională, flacăra
Românismului aveau să triumfe. Iată de ce putem
să fim mândri, Imperiul Otoman dispare, dar chiar
mai înainte ca el să fie absorbit în coşul uitării
istoriei, noi îl facem să fugă de pe locurile noastre.
Ce dovadă mai grăitoare asupra puterii pe care
o are acum Credinţa şi flacăra Românismului,
poate cineva să aducă, una care să fie mai
presus decât aceasta! Este o adevărată
încununare a ceea ce noi am reuşit de-a lungul
veacurilor. Acum de abia ne putem bucura şi
putem menţiona că avem dovada consacrării

eforturilor noastre şi prin intermediul lui B.P.
Haşdeu care, încă din 1870, a întemeiat
societatea “Românismul”, împreună cu mulţi
patrioţi şi a editat Foaia Societăţii Românismului.
Totul, fireşte, ca reacţie la occidentalizarea
structurilor româneşti, propusă de liberali (cu
deosebire I.C. Brătianu şi C.A. Roseti).

Putem încă sa adăugăm, pe lista
argumentelor, multe rubrici, mă voi limita acum în
a menţiona numai două, a cărăr notorietate este
indiscutabilă.

Imperiul de 1000 de ani, pe care urma să-l
impună lumii întregi Germania Nazistă (imperiul
celui de-al III-lea Reich), este trecut la lada de
gunoi a istoriei, împreună cu mai recentul
destrămat imperiu roşu, zdrobit de acea
descărcare de forţă a Credinţei împotriva ateis-
mului materialist şi bineânţeles de Românism, în
1989, un an luminat şi de o încărcătură ezoterică
unică pe care o poartă aceasta (vezi anul de
graţie 1789)

Cu credinţa că argumentele şi mai ales
notorietatea acestora, a făcut ca ideea centrală a
Credinţei asociate concepţiei naţionale, bazată
pe Românism, au fost bine venite şi potrivit
susţinute, mă pregătesc să închei. Nu pot însă
face acest pas, fără de a-l menţiona cu evlavie
pe Eminescu care, prin geniul său, ne luminează
şi ne îndeamnă spre acelaşi drum naţional, al
Românismului, care are şi el un mesaj pentru
lumea de acum, dar şi pentru cei din viitor, pentru
că noi aici vom fi mereu, iar lupta nu va ostoi.

“Eu nu ţi-aş dori vreodată să ajungi să ne
cunoşti,

Nici ca Dunărea să-nece spumegând a
tale oşti.

După vremuri mulţi veniră, începând cu
acel oaspe,

Ce din vechi se pomeneşte, cu Dariu a lui
Istaspe;

Mulţi durară, după vremuri, peste Dunăre
vrun pod,

De-au trecut cu spaima lumii şi mulţime
de norod;

Împăraţi pe care lumea nu putea să-i mai
încapă

Au venit şi-n ţara noastră de-au cerut
pământ şi apă

Şi nu voi ca să mă laud, nici că voi să te-
nspăimânt,

Cum veniră, se făcură toţi o apă si-un
pământ.
Mihai Eminescu, Scrisoarea a III-a

Col.(r) Dr. Costache NUŢU
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Motto: Fiat Panis!1
În copilărie, cui nu-i plăcea să rupă

cu mişcări rapide, uneori furişate, un colţ
de pâine? De câte ori n-aţi muşcat cu
poftă o bucată de pâine proaspătă sau
chiar caldă? Un adult cumpără o franzelă
caldă şi, în drum spre casă, se trezeşte
învăluit de aroma pâinii şi de dorinţa de a
lua o îmbucătură de pâine. Merge şi, la
un moment dat, se trezeşte cu sacoşa
golită şi câtea firimituri, mărturia unei
mese frugale, deja consumate. Un
vârstnic de multe ori adulmecă bucata
de pâine pe care vrea s-o mănânce şi
zăboveşte cu aducere aminte asupra
pâinii – au fost ani grei când era o
adevărată sărbătoare să mănânci pâine,
când hrana era raţionalizată şi
neîndestulătoare, când petrecea ore în
şir la cozi pentru a cumpăra o bucată de
pâine. În consecinţă, pentru consumatorii
obişnuiţi, pâinea din zilele noastre pare a
fi un aliment banal, oarecare, care nu
lipseşte de la aproape nici un dejun, cu
excepţia cazurilor în care nutriţionistul le
interzice acest lucru.

Dar ce reprezintă pâinea pentru un
simplu ţăran, un brutar sau un specialist
din sectorul panificaţiei? Produsul muncii
lor, şi nu doar atât. Meşteşugul pâinii de
la primele turte obţinute din cereale
zdrobite amestecate cu apă şi apoi
uscate, la pita dospită şi până la
sortimentele de panificaţie rafinate din
epoca modernă a devenit un mod de viaţă.
Pâinea este legată indisolubil de trecutul
şi de prezentul nostru, iar istoria civilizaţiei
umane dovedeşte cu prisosinţă aceste
fapte. Din timpuri străvechi, pâinea şi
brutarii au fost trataţi cu respect şi preţuire.
Mirajul metamorfozei mirabilei seminţe
într-o pâine gustoasă, prin puterea focului
şi prin priceperea brutarului, ne mai
minunează şi astăzi.

S-a afirmat că s-a adunat atâta trudă
în zdrobirea cerealelor şi atâta sudoare
în plămădirea unei bucăţi de aluat. Iar
pâinea s-a copt la focul istoriei şi a curs
atâta sânge de-a lungul vremurilor pentru
a avea această hrană  pe masa noastră
cea de toate zilele.

Era o vreme când oamenii aveau o
altă relaţie cu pământul şi ştiau mai multe
despre originea hranei şi pregătirea ei. Unul
dintre primele lucruri pe care le-am întâlnit
în drumul evoluţiei noastre a fost pâinea. O
găsim în religii şi credinţe populare, în poveşti
şi legende, în sânul familiei, în ceea ce
spunem şi în ceea ce gândim.

Este foarte interesant de ştiut că
oamenii au descoperit încă din perioada

Povestea  pâinii
neolitică („epoca pietrei lustruite” 10.000
înainte de Hristos) cum să obţină făina,
să o amestece cu apă şi cu alte
ingrediente pentru a crea aluatul de
pâine, considerat una dintre cele mai
timpurii mâncăruri din istorie.

Pâinea ne-a însoţit viaţa de zi cu zi
încă de la începuturi, reprezentând, de
cele mai multe ori, partea cea mai
importantă din aceasta. Astfel, ea a
ajuns să capete o însemnătate culturală
şi socială nebănuită.

În Orient, pâinea înseamnă mai
mult decât mâncare – ea face referire la
necesităţile oamenilor în general: în
India, spre exemplu, necesităţile de bază
sunt pâinea, hainele şi casa.

În culturile slave – şi prin influenţă,
şi în cea română –, pâinea şi sarea sunt
avuţiile de bază pe care gazdele le împart
cu oaspeţii, în semn de prietenie şi
preţuire. În Evul Mediu, pâinea şi sarea
deveneau adevărate peceţi care legau
jurăminte, înţelegeri şi înfrăţiri. Pe atunci,
se jura „pe pâine şi sare”, iar negustorii
care băteau palma pentru mărfuri cu
acest jurământ nu puteau încălca
tocmeala. Brutarul şi ucenicii săi erau
cei mai importanţi în această tradiţie căci,
pentru a pecetlui o asemenea înţelegere,
pâinea trebuia să fie bine coaptă şi bună
la gust, precum cinstea oamenilor care
jurau pe ea.

Pentru noi, românii, pâinea a fost
şi este un aliment vital, fără de care nu
ne putem imagina nici o masă
adevărată. Însă, în ultimii ani, se
încearcă blamarea consumului de pâine.
Faptul ca suntem primii consumatori de
pâine din Europa este pus pe seama
lucrurilor mai puţin bune, în loc să fie
pus pe seama tradiţiei şi a originilor
noastre.

Tot ce este important din informaţiile
pe care le primim este să descoperim
cum putem, ca pe vremuri de aur, să
alegem grâul curat de neghină. Facem
parte dintr-un neam care şi-a cântărit
foarte bine cuvintele.

Grâul se cultivă şi se creşte cu drag
pe colinele sărutate de soare. Apoi se
duce la măcinat în mori. E drept… s-a
început de la o moară mică şi s-a
câştigat, cu anii, o mândră reputaţie în
morărit. Când făina rămâne fină cum e
ciocolata cu lapte, sau mare şi grozavă,
după reţetă, începe treaba maeştrilor
brutari. Astfel bobul de grâu apare ca un
dar al cerului în numeroase culturi, având
origine divină în spaţiul diferitelor
civilizaţii. Dezvoltarea grâului din

sămânţă a fost percepută ca un simbol
fundamental fie al morţii şi al reînvierii, fie
al fecundităţii şi al belşugului.

Se spune că pe vremuri din prima
făină sosită de la moară se cocea o turtă
care se împărţea copiilor, ca să fie grâul
curat cum e sufletul lor. La cei mici să ne
gândim şi noi de câte ori începem ziua şi
pâinea noastră va fi întotdeauna o sursă
de sănătate şi tinereţe.

De aceea se face pâine vie, plină de
sănătate şi bucurie! Să ajungă pe masa
consumatorilor ca un dar strămoşesc, al
soarelui, al pământului şi al muncii!

Importanţa de necontestat a pâinii
este subliniată de menţionarea ei în
rugăciunea creştină „Tatăl nostru” -
„Pâinea noastră cea de toate zilele
dă-ne-o nouă astăzi”: pâinea este
simbolul tuturor lucrurilor fără de care
traiul zilnic n-ar fi cu putinţă.

„Când faci prânz sau cină, nu chema
pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe
rudele tale, nici vecinii bogaţi, ca nu
cumva să te cheme şi ei, la rândul lor, pe
tine, şi să-ţi fie ca răsplată. Ci, când faci
un ospăţ, cheamă pe săraci, pe
neputincioşi, pe şchiopi, pe orbi, Şi fericit
vei fi că nu pot să-ţi răsplătească. Căci ţi
se va răsplăti la învierea drepţilor.”

Ştiaţi că ? ...

Cuvântul „companion” vine din latină
– „com + panis” (“cu pâine”, „cel cu care
împarţi pâinea”).

Expresia „pâine şi circ” a fost folosită
de poetul latin Juvenal în mod ironic, ca
simbol al interesului exagerat acordat de
politicieni şi de popor lucrurilor fără
importanţă.

În engleză, termenul „bread” (pâine)
este folosit ca sinonim pentru „bani”.

În timpul Revoluţiei din Octombrie
1917, Lenin promitea poporului „Pace,
Pământ, Pâine”.

Obiceiul de a oferi oaspeţilor pâine
şi sare este de origine slavă şi este
comun mai multor popoare din Estul
Europei.

Una dintre legile lui Murphy spune
că o bucată de pâine unsă cu unt scăpată
din mână va ateriza întotdeauna pe partea
cu unt.

Ing. Drd. Presb. Nicoleta
VARTOLOMEI

1 în traducere : „Să fie pâine!”
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Târgu-Ocna - vedere panoramică

Pictez cu pietate aceste rânduri ce
se vor iconice, când clipele unei nopţi de
vară (încă) îmi vămuiesc somnul, în loc
să-mi legene făptura între nemărginirea
stelelor si „cuminţenia pământului”, care,
mai adesea, pune între noi, muritorii, semn
de egalitate întru cele mărunte şi fireşti:
dragoste şi frustrare, bucurie şi deznădejde,
lumini şi umbre.

Cu aceste frământări şi impulsuri
sufleteşti, îmi îndrept gândul spre Cuviosul
Părinte Arhimandrit Arsenie Papacioc –
figură emblematică a spiritualităţii
româneşti, acum, când nu mai calcă lut şi
se îndreaptă cu bunătate duhovnicească
spre cei 100 de ani lumeşti, sădind în
aureola veacului său izbânzi monastice,
alături de alţi corifei ai Credinţei în Hristos.
Vine pe lume la 15 august 1914 (în preajma
Marelui Măcel Mondial!), într-o familie
numeroasă, fiind al şaptelea copil al soţilor
Vasile şi Stanca. Imaginea satului natal
Misleanu – Perieţi din necuprinsul Ialomiţei
avea să-l fascineze mai apoi tot restul vieţii.
Bărăganul Ialomiţei atrăgea ca un magnet!
Aici prinde contur paradisul primordial, aici
coborau cu turmele şi se înfrăţeau
păcurarii ardeleni şi armânii din
Machidonia, aici îşi juruiau credinţă şi
prieteşug străvechii români contemporani
cu începuturile Mioriţei. Pruncul cu „dor
de Hristos” se remarcă de la vârstă
fragedă prin aptitudini intelectuale şi fizice,
în el crescând neîncetat dorinţa (refuzată
iniţial) de a sluji Domnului la vreo mânăstire.

Tânărul Anghel (ce nume
predestinat, ÎNGER, adică!), intră în cinul
călugăresc la 15 ianuarie 1947, la
Mânăstirea Cozia şi primeşte tunderea în
monahism, doi ani mai târziu, la Mânăstirea
Antim – Bucureşti, pe seama Mânăstirii
Sihăstria - Neamţ, „prin aprobarea expresă
a Patriarhului Iustinian”. Un an mai târziu,
în data de 26 septembrie 1950, este
hirotonit preot „pe seama Mânăstirii
Slatina–Suceava”, (de ziua Sfântului Ioan
Evanghelistul), la recomandările părinţilor
Ilie Cleopa şi Paisie Olaru, care văd în
preaumilul monah pe cel chemat să
ziduiască cetate de credinţă şi „turnuri de

Am văzut lumina…
- Un veac „cu moartea pre moarte

călcând”- 1914 – 2014
frăţie” spre ajutorarea atâtor suflete în
derivă.

După mulţi ani de închisoare
nedreaptă şi prigoană comunistă, părintele
Arsenie îşi poartă cu smerenie Cuvântul
lui Dumnezeu ca preot paroh prin Ardeal,
după care vine preot la Mânăstirea Cheia.
Ajunge, mai apoi, după numeroase
peregrinări, monah, la mânăstirea Cernica
– un an şi jumătate.

În tot acest timp s-a bucurat de
prietenia şi ajutorul dezinteresat al
stareţului Ilie Cleopa, cel „care a învăţat
lumea să ştie să moară”!  Din anul 1976
este preot slujitor şi duhovnic la Mânăstirea
Sfânta Maria din Techirghiol.

Ştiam câte ceva despre Părintele
Papacioc mai mult din auzite, şi aceasta
numai după „optzeşinouă”, când am scăpat
de vântoasa pustiului roşu. Şi iată că am
primit şi eu, mai apoi,  binecuvântarea
Preacuviosului în tihna mânăstirii de la
Pont, aprinzându-mi „sufletul de bucurie,
dăruindu-mă rugăciunilor Maicii Dom-
nului, apărarea neajunsă a noastră, a celor
slabi”… Am avut privilegiul să-i fiu în
preajmă câteva zile, să mă aflu sub
oblăduirea ultimului mare Sfânt trăitor pe
pământ românesc. L-am aflat într-o
convalescenţă prelungită, înconjurat de
dragostea celor din jur. Credincioşi din
toate părţile lumii aşteptau cu orele ca El
să iasă în pridvorul chinoviei în care-şi
purta suferinţa (şi bucuria!) alintului printre
cărţi şi să primească mângâierea din
milostivirea preafericitului părinte. Bătrâni
şi tineri, teferi şi bolnavi, mireni şi feţe
bisericeşti, toţi aşteptau cu luare-aminte,
pregătiţi parcă pentru spovadă şi împăr-
tăşanie. Mulţi lăcrimau şi-şi rupeau durerile
în gând, sub mâna firavă şi verbul încărcat
de har al celui trimis de Dumnezeu să le
smerească inima… Când mi-a venit
rândul să primesc binecuvântarea, viscolul
împietrit în mine s-a topit ca o statuie a
iernii în zile de vară, pumn de ţărână
amestecată cu lacrimi şi dor de eternitate,
m-am petrecut după umbră, am devenit
uşor ca fulgerul şi m-am supus rugăciunii
cu umbletul moale din catifeaua versetelor

izvorâte ireal de molcom parcă din toată
fiinţa Sfântului:… „Nu te vei teme de frica
de noapte, de săgeata ce zboară ziua/ De
lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce
bântuie întru amiază…”. Ascultam şi mai
mult simţeam, extaziat, ca fără de mine,
cu toată făptura, „vedeam” smerit aievea
blândeţea, bunătatea şi iubirea marelui
Duhovnic. Când am sărutat mânuţa
diafană a păstorului de suflete, ştiam că
duşmanii îmi sunt departe, „duşi pe pustii”,
spectre ale întunericului biruit de Lumină.

Suferind, se vedea bine, zilnic
ieşea în pridvor pentru a-şi blagoslovi
credincioşii. Avea şi momente de serafică
mulţumire, când adăsta mai mult pe
treptele chiliuţei, mângâiat de razele
soarelui spre apus şi scruta cu înţelegere
forfota celor veniţi la închinare. O scenă
memorabilă am surprins-o în liniştea unei
amiezi aţipite-n mireasma potopului de
flori din grădina mânăstirii, când
Preacucernicul s-a prefăcut deranjat de
anturajul ce-l venera în tăcere şi nu se
dădea dus cu niciun chip din preajma
Sfinţiei Sale. Şi-a strâns el atunci puterile
şi a ridicat glasul mucalit: „Ce v-aţi
înţepenit aici? Ia vedeţi, c-acuş vă-mbrac
pe toţi în negru…”. După care a prins a
zâmbi cu multă mulţămire, ca după o
poznă bine ticluită, ochii i-au râs în cap
şi… s-a pornit un haz general! Lumea a
gustat gluma, fiecare încerca să-şi
justifice prezenţa lângă Părintele şi nu s-a
supărat nimeni. Nici că se putea altfel!

Închei cu gândul că Sfântul Arsenie
îşi va mai oglindi încă, ani buni, frumuseţea
spiritului în ochii rândunelelor găzduite sub
streaşina de mânăstire şi sper că
profunzimea cugetărilor sale se va preface,
pe înţelesul tuturor, într-un cântec al iubirii
şi al speranţei: „Aşa păcătos cum eşti,
Dumnezeu e cu adevărat mult iubitor şi,
pentru că Îl recunoşti, Multmilostiv şi
Iertător, te va căuta El, Singur, te va găsi,
te va îmbrăţişa… şi te va iubi mai mult
decât pe alte oi, pentru că tu, de fapt, nu
L-ai părăsit…”.

Prof. Dan SANDU



Nr. 4 / oct-dec 201427SAREA PĂMÂNTULUI

Reabilitarea străzii
Tiseşti

Te întâmpină zâmbind
cu chipul lui de copil deghizat
în bătrân cu mustăţi şi cu
barbişon, – cărunte; te
învăluie prevenitor în cuvinte
catifelate, calde, bine alese,
– întotdeauna însoţite de
gesturi ce îi subliniază
sinceritatea mai presus de
orice îndoială, iar tu, surprins
de bucuria-i, te bucuri la
rându-ţi convins că el... nu
putea trăi fericire mai mare în
momentul revederii voastre,
decât aceea de-a te f i
reîntâlnit. – Este un altruist,
încă neînfrânt de viaţă; un om
salvat prin POEZIE!

Aflând că îşi rotunjeşte
vârsta, mi-am propus să-l
întâmpin după cum se cuvine
şi, pentru a evita o eventuală
evaluare subiectivă, „mi-am
aruncat” un ochi peste biografia
lui. Abia atunci, explicându-mi
spontan şi necondiţionata
simpatie reciprocă, m-au frapat
coincidenţele noastre biogra-
fice: amândoi suntem mol-
doveni neaoşi, unul, cu
minunaţii ani ai copilăriei
iluminaţi de satul Bibireşti, celălalt, de
satul Berzunţi; amândoi suntem fii
de învăţători, – foşti directori de
şcoală; amândoi am absolvit Liceul
„Costache Negri” din Târgu-Ocna;
amândoi am făcut „multe altele” –
recunosc că... „mai multe altele”
am făcut eu decât dânsul!,înainte
de a ajunge profesori de limbă şi
literatură, şi, iată că... amândoi am
ajuns să ne îndeplinim/ împlinim cu
răbdare rolul asumat de „sclavi ai
vorbelor scrise”! Ba chiar, cutezanţă
ce ar trebui explicată prin supremă
exasperare lăuntrică, fiecare dintre
noi şi-a inventat/ disimulat în
Universul cuvintelor lui ţinuturi
distincte; în care (credem că)
suntem exilaţi definitiv: eu, în
Cretinozauria, el, în Talibania,
teritorii nu foarte diferite unul de
celălalt... – Tare potrivite mi se par
aici versurile poetului Dan Sandu
– căci despre el vorbesc cu
prietenie! –, pentru a-mi sigila acest
sfârşit de paragraf: „Nebunii fericirii

îmi par din ce în ce mai rari/
Pericole de viaţă cu plânsul lor
oprit/ Seminţele durute se clatină
în palme de plugari/ Sărmana
mască a unui secol cu zâmbet
ipocrit...”

Născut la 31 martie 1954
în Târgu-Ocna, poetul a avut
talentul, timpul şi puterea să-şi
înnobileze existenţa agitată,
adunând roadele de gând ale
acesteia în adevărate sipete cu
bijuterii preţioase numite inspirat
„Vămi răstignite”, „Albind de-atâtea
primăveri”, „Poeme la negru”,
„Herald în Talibania”,„Amintiri din
Samsara” sau „BT”.

Cum o fi rezistând timpului
şi timpurilor, poetul, sub cerul
Berzunţiului? Cu siguranţă că...
numai scriind! Marele poet şi
prieten al nostru Cezar Ivănescu
scria în 8 decembrie 2000,
intuindu-i perfect frământările şi
avatarurile: „...E felul lui de a
rezista timpului, cu o delicateţe
plină de-amărăciune, c-o
frăgezime de cuvinte... Scrise cu
bună credinţă maximă, versurile
lui Dan Sandu au o nobleţe
secretă, a tăcerii şi a singurătăţii”.
Iar un an mai târziu, criticul literar
şi universitarul Constantin Dram
spunea în postfaţa volumului „Poeme
la negru”, apropo de rafinamentul
artei sale poetice: „...daimonul
secret care invadează frecvent
imaginarul elaborat de Dan Sandu
transformă mereu discursul, îl re-
formează, îl aşează înrâuri verticale
de semne, ele însele re-semnificând
şi trimiţând la alte semnificaţii decât
cele ştiute. Depunând mărturie
poetică,autorul va accepta, tragic,
alfabetul timpului...”. Cunoscându-l,
ştiu că a avut forţa să-şi transforme
marile tristeţi provocate de semeni,
în mari reverenţe poetic-iertătoare
către aceştia. Numai un poet
adevărat poate face asta. Şi tocmai
pentru asta, trebuie sărbătorit de
cetate după cum se cuvine.

La mulţi ani, Dan Sandu !

Viorel SAVIN

ALBUM DE FAMILIE
Mamei mele Domniţa, cu care sunt

mult mai mult acum, când ea nu mai este

Emoţii presărate între foi –
tot mai deschisă fântâna
tot mai cuminte tăcerea

şi caut în van
umbra prăfoaselor cadre un zâmbet
privirea uscată a tatălui meu umbra

de muselină  a mamei eu
cel frizat bătrâncios buzele uscate

ale timpului – rămas bun
dragule timp

mereu mai mincinos mereu mai stupid
şoapte ţipate secret

aripi de ceară pregătind cenuşa.

Dan Sandu



Voievodul Grigorie Alexandru
Ghica a urcat pe tronul Moldovei în
1849, cu sentimente umaniste, fiind
format în şcolile superioare din Paris.
Imediat a întreprins multe acţiuni
progresiste pentru ridicarea ţării şi a
poporului său. Mai întâi a cercetat
Moldova, vrând să cunoască personal
standardul de viaţă al poporului.
Prezentăm în continuare câteva
frânturi din ideile de odinioară a
Voievodului moldovean:

 „În minutele când cugetarea e
clară şi liniştită, se cuvine a simţi mai
cu îndurare pentru cela ce face un rău
decât pentru acela ce pătimeşte.”

De aceea, „prin învăţatul Domn
Grigorie Ghica Voievod, între mai multe
aşezăminte filantropice, care au
întemeiat în patrie, s-a gândit a se îngriji
asupra nenorociţilor, care, pentru a lor
fapte criminale, s-au osândit la
închisoarea Ocnelor.”

 „Drept care Înălţimea Sa s-a
adresat, încă în anul 1851 către
Consiliul Administrativ.”

 „Însufleţit de o simţire filantropică
asupra nenorociţilor ce se află ca
osândiţi ai Ocnelor, fără a se bucura
vreodată de lumină şi aer curat… am
venit la cugetarea de a apăra a lor tristă
stare, pe cât este de iertată omenirii a o
face, fără a slăbi puterea legilor
împotriva unor greu învinovăţiţi de către
societate. Prin urmare, pentru a ajunge
la acest rezultat, găsim de cuviinţă a se
înfiinţa, prin Departamentul Lucrărilor
Publice, o închisoare solidă cu zid prin
împrejur, în apropiere cu groapa Ocnei,
care va servi drept adăpost vinovaţilor,
în vreme de noapte; iar ziua vor fi
coborâţi în groapa Ocnei, spre a lucre
după obicei. Sfatul nostrum însărcinează
pe zisul department ca să trimeată la
faţa locului un architect al Statului, pentru
a face planul şi devizul acestei închisori
şi, îndată, să şi dea în antrepriză.
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Sentimente şi idei progresiste ale Domnului Moldovei,
Grigore Alexandru Ghica, la mijlocul secolului al XIX-lea
– înfiinţarea spitalului penitenciar de la Târgu-Ocna –

Iar binaua să fie în desăvârşire
gătită până în toamna anului
viitor.(1857)

Ospitalul clădit de către Epitropia
Sfântului Spiridon în Târgul Ocnei este
menit pentru căutarea câţi din osândiţi
la ocnă s-ar bolnăvi după asemenea
prefacere în soarta vinovaţilor.

Prin urmare, Statul, prin locul
competent, va avea grije a se alcătui
un aşezământ prin care se va statornici
regule trebuincioase.

Zidirea măreaţă începe a se ridica
în Târgul Ocnei în locul cel ales pentru
asemenea aşezământ;

Dar evenimentele politice de care
s-au cuprins ţara au paralizat deplinirea
lucrărilor orânduite, care însă, ca o vie
activitate, s-au reînceput îndată după
înturnarea mea.”

 „Ist castel este zidit după reguli
adnotate pentru asemenea aşezăminte
în ţările civilizate, având siguranţa,
sănătatea şi măsurile de orice abuz,
spre a fi noaptea petrecere arestaţilor,
care ziua se vor ocupa: parte, de
lucrarea sărăturii în groapă, parte, în
castel, în atelierele meseriilor.

Pentru petrecerea lor în timpul
zilei şi al nopţii, spre a nu face rău sau
a vorbi lucruri necuviincioase,
directorul cu ai săi asistători vor veghea
neîncetat.

Îmbrăcămintea lor să fie uniform
şi potrivită cu lucrarea la care sunt
întrebuinţaţi.

Mâncarea după regulile dietetice,
de o calitate bună şi cu îndestulare.

Pentru ceu slabi, se află, în castel,
o infirmerie, iar cei bolnavi se vor
curalisi într-o secţie din ospitalul public,
ce este îndatorit a căuta cu toate cele
trebuitoare, în număr hotărât de către
arestanţi. Drept care doctoral va
cerceta pe toată ziua starea sănătăţii
osândiţilor şi va cunoaşte dacă se
aplică dispoziţiile statornicite aici.

Ca o măsură neapărată păstrării
calităţii sănătăţii, osândiţii garnizoanei se
vor preumbla pe rând, câte 2 sub paza
garnizoanei, în loc însemnat, petrcând în
deplină tăcere. Crimenul osândiţilor fiind
de mai multe graduri, apoi ei sunt împărţiţi
în trei cete deosebite, fiecare compusă
după asemănarea crimenelor, care trag
după sine pedeapsa proporţionată în
greutate şi termenul anilor.

Fiincă lucrarea sarcinilor este un
venit al ţării, merită, în mare parte, a se
împlini de către osândiţi, după hotărârea
legii, în groapa Ocnelor. De aceea, ca
nici deplinirea sarcinilor să nu sufere
vreo împiedicare prin ridicare cu totul a
osândiţilor, dar nici legile omenirii să se
încalce printr-o crudă închidere a
acestor nenorociţi în adâncurile
pământurilor, de aceea, numitele 3 cete
vor fi, pe rând, transportate după
prerogative Domnitorului.

Ocupaţiile osândiţilor în castel: vor
deprinde una din meseriile care după
eliberare o vor putea practica pentru a
lor chiverniseală.

De aceea, în castel vor fi câteva
atelii(ateliere) unde se vor lucre
deosebite manufacture precum: fetiluri,
odgoane, rogojini, roate, ţesături şi alte
folositoare obiecte. Obiectele ce se vor
face în castel vor fi în folosul cămării,
însă, a 4-a parte a preţului se va depune
într-o cutie şi se va trece de către
director în o condică, iar banii, la
eliberarea osânditului, se vor da ca să îi
fie demis capital, la întoarcerea sa în
sânul societăţii; în caz de va muri înainte
osănditul, apoi acea avere se va da
familiei sale.

Pentru observarea tuturor acestor
dispoziţii, direcţia va ţinea o aspră
disciplină şi neurmătorii regulilor se vor
pedepsi:

- a se trimite din castel la groapa
Ocnelor, înaintea termenului;

- a-I pune la lucru mai rău;
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Cel care cere iertare de păcate iubeşte smerenia cugetului.
Iar cel ce osândeşte pe altul îşi pecetluieşte relele sale. Nu
lăsa păcatul neşters, chiar dacă ar fi cât de mic, ca să nu te
tragă pe urmă la rele mai mari (Marcu Ascetul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureşti, 193, p. 300).

Nimenea nu e atât de bun şi de milos ca Domnul; dar nici
El nu iartă pe cel ce nu se pocăieşte (Marcu Ascetul, Filocalia I,
Ed. Harisma, Bucureşti, 1993, p. 320).

Dumnezeu judecă faptele după intenţiile lor. Căci zice: «Să-ţi
dea ţie Domnul după inima ta» (Marcu Ascetul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureşti, 1993, p. 307).

- a se închide într-o chilie
îngustă, întunecoasă( pedeapsa
trupească să nu comporta-

menteze sănătatea osânditului…);
Spre a controla rezultatele

dispoziţiilor penitenciare, Directorul
Departamentului din Năuntru şi cel al
Justiţiei vor vizita o dată pe an acest
aşezământ, făcând o amănunţită
revizie, precum şi protomedicul va
priveghea de a se păzi regulile igienei.

Castelul zidit sub priceperea
Departamentului Lucrărilor Publice
cuprinde un număr de încăperi mari şi
mici, atât pentru locuinţa şi lucrarea
manufactură a arestaţilor, precum şi
locuinţa custodiilor şi a direcţiei.

Din descrierea prescurtată a
cestui aşezământ filantropic, fie cine
poate judeca, că a sa simţire este nu
numai a înfrâna şi pedepsi crimenul, ce
a îndrepta pe vinovat şi prin lucrări
blânde, omeneşti, după cuvântul
Evangheliei, a-l înturna la staulul de
unde s-a rătăcit. Când vedem cheliuţa
unui osândit, când vedem un om respins
de semenii lui, un om al cărui nume nu
se poate rosti în locaşul său fără a
vărsa lacrimi, un nenorocit care a
pierdut încrederea concetăţenilor săi şi
stima public, un osândit a cărui
conştiinţă este izvodire împovărate a
unui crimen neîntocmit, este o fiinţă
căzută.

Pătrunse de o reflexive atât de
înţeleaptă, guvernurile se ocupă astăzi
nu numai să apere de crimene, ce prin
toate mijloacele se nevoiesc a le preveni
atât în folosul comunităţii expuse, cât
şi în folosul celor mizerabili.

Guvernul are datoria de a nu suferi
ca natura omenească să cadă întratâta
şi într-un mod atât de înfricoşat, când
căderea poate fi întâmpinată. Nu se
poate ca societatea să pună monştri
(balaurii) în sânul ei dacă nu de voieşte
a se folosi de puterea sa spre a lumina
pe cei ignoranţi sau pe cei săraci ai (a-
i) mântui de viciul cel mai cumplit, de a
înfrâna nemoralul, setea nestinsă pentru
avuţii, egoismul, luxul, atunci o
asemenea societate merită a suferi
crimenul… oare de ce atâţia copii
pierduţi în ignoranţă şi vicii? Pentru că

societatea îi părăseşte în râuri
vătămătoare de care ar putea şi s-ar
cuveni să-I ferescă.

De unde se nasc crimenele cele
mai înfricoşătoare? Din deznădejdea,
din părăsirea, din suferinţele care s-ar
fi putut întâmpina!

Dacă simpatia omenească şi acea
creştină ar pătrunde în lăcaşul poporului
ignorant, acelui mizer, dacă acea
compătimire ar glăsui pentru a-I
încuraja, oare ce lume n-am avea? În
ce ţară noi am conveţui? Câte victime
a jusţiţiei neîndurătoare s-ar face o vie
şi ferice mărturie a puterii prezicătoare
ce are în sine înţelepciunea şi
compătimirea creştină?

Dar neîngrijirea unor asemenea
temeiuri au produs în societate măsuri
care, în loc de a vindeca rănile, le-au
mai înăsprit. În loc de a strange
sămânţa, au lăsat-o să producă şi apoi
au cercat să o dezrădăcineze după ce
furtuna a împrăştiat împrejur cele
veninoase.”

Semnează: Grigore Ghica VV.

Surse : Din “Calendarul Românesc pe
anul 1856”

Transcriere din chirilică în
grafica latină de Presb. Prof.

Laetitia LEONTE

 BREVET DE
REVOLUŢIONAR

Să te ferească Dumnezeu
Doamne
să cobori printre noi
să vezi ce n-a mai rămas
din oameni
atât de europeni vânătorii
ocrotitori
de câini o.s.c.e f.m.i cefta
atât de globalizaţi comedianţi
de partid
nici usturoi nici gura
doar nu Te-am împuşcat noi
Doamne
erau nişte bieţi terorişti
(tereorişti cum le spuneau unii)

şi-atunci n-au mai fost
li se bloca uneori arma
şi mai scăpa câte-un fraier
(oricum nu va scăpa de
tranziţie)
să vezi christoşi si dumnezei –
Te-au descoperit între timp
nu există sfeştanie fără ei
lângă Tine
eşti invocat la două mâini
ca-ntr-o fugă de Bach
n-ai să mai vii
singurătatea Ta
va da în clocot.

Dan SANDU
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„Singurul criteriu de apreciere a
valorii este valoarea însăşi…”

Aurelian Silvestru

În înţeleapta pronie a Sa faţă de
creaţie, Dumnezeu lucrează, de multe
ori, prin oameni, îndeosebi prin oameni
providenţiali, a căror viaţă în slujire îşi
pune pecetea şi amprenta asupra
timpului, locurilor şi semenilor. Oamenii
dăruiţi, devotaţi, harismatici, jertfelnici
devin, astfel, nu numai purtători şi
creatori de valori ce îşi găsesc împlinirea
şi rostul în slujirea lui Dumnezeu şi a
aproapelui, ci şi paradigme pentru cei
cărora le sunt păstori, îndrumători,
slujitori, călăuzitori sau părinţi
duhovniceşti.

Arhiepiscopia Romanului şi
Bacăului, binecuvântata şi păzita de
Dumnezeu eparhie din inima Moldovei,
a avut, de-a lungul existenţei sale
istorice de peste 600 de ani,
întâistătători şi ierarhi providenţiali,
slujitori jertfelnici şi devotaţi, făuritori
de istorie bisericească, culturală şi
naţională, creatori, păstrători şi
apărători ai valorilor sacre şi spirituale
ale Bisericii, slujitori misionari ai
cuvântului şi faptei, şi nu în ultimul
rând, trăitori ai adevărului credinţei până
la sfinţenie.

În acest context de continuitate
providenţială şi de lucrare a lui Dumnezeu
pentru eparhia noastră, se înscrie şi
alegerea de către Sfântul Sinod, în data
de 16 decembrie 2014 – dată ce va fi
consemnată ca istorică – în demnitatea
de  Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului
a Preasfinţitului  Ioachim Băcăuanul, în
urma vacantării scaunului arhiepiscopal
prin mutarea la cele veşnice a vrednicului
de pomenire ÎPS Arhiepiscop Eftimie.
Astfel, Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul
a devenit primul Arhiepiscop ales al
Arhiepiscopiei Romanului şi
Bacăului, din momentul ridicării eparhiei
de la rangul de episcopie la cel de
arhiepiscopie, în septembrie 2009, şi al
77-lea ierarh rânduit să păstorească
la Roman.

Binecuvântare şi providenţă pentru
Arhiepiscopia Romanului

şi Bacăului
Numirea Preasfinţiei Sale în

această înaltă demnitate a fost, fără
îndoială, lucrarea şi binecuvântarea lui
Dumnezeu, dar şi recunoaşterea,
încununarea meritelor unei slujiri
jertfelnice deosebite şi rodnice, cu multă
trudă şi osteneală, pe care Preasfinţia
Sa a desfăşurat-o timp de 14 ani ca

arhiereu şi episcop vicar al eparhiei
noastre. Cuvintele ar fi prea puţine şi
neputincioase (deşi multe de-am rosti,
ele nu ar fi cuvinte goale care să „sune”
într-o laudă nepotrivită, ci ar exprima o
realitate mai mult decât evidentă şi
bazată pe fapte), timpul prea scurt şi
spaţiul revistei insuficient pentru a
enumera, fără a intra în vreun mic detaliu,
câteva din realizările activităţii misionar-
pastorale, filantropice, liturgice, culturale
şi administrative desfăşurată de
Preasfinţia Sa, în acest timp. De la
cuvântul – de înaltă ţinută teologică şi
academică – rostit sau scris, în zeci,
sau mai bine zis, sute de predici, cărţi
în limba română sau cea a lui Voltaire,
referate, articole în publicaţiile eparhiei
sau Patriarhiei, conferinţe, simpozioane
etc., şi până la slujbele de târnosire a
locaşurilor de cult sau aşezăminte
filantropice, vizitele canonice şi pastorale

în toată eparhia şi nu numai, grija,
dragostea şi îngăduinţa faţă de păstoriţi,
toate sunt dovada unei vieţi închinate
slujirii duse până la jertfă şi izvorâtă dintr-o
credinţă puternică, vie şi iubire faţă de
Dumnezeu.

Cu rădăcini adânci în neamul
românesc – dintr-o  familie de buni
creştini ce a dăruit slujitori de referinţă
Bisericii noastre – şi în vechi „vetre de
sihăstrie românească” (Bistriţa
Neamţului), doctor în teologie, misionar
în Occidentul secularizat, ierarh de înaltă
ţinută, Preasfinţitul Ioachim s-a dovedit
a fi iniţiatorul şi „motorul” neobosit al
tuturor activităţilor desfăşurate de centrul
eparhial, aducând necontenit duh de
înnoire, revigorare, dinamizare şi
reaşezare pe temelii solide şi
actualizate a slujirii apostoleşti şi
preoţeşti, în contextul vieţii contem-
porane şi „moderne”, cu multe provocări
noi sau încercări dificile. Zi şi noapte,
cu timp şi fără timp, neţinând cont de
vreme, oboseală sau lucruri potrivnice,
Preasfinţia Sa a „lucrat în ogorul
eparhiei” facându-l să aducă „multă
roadă”; iar alături de IPS Eftimie, s-a
dovedit, pe drept, a fi părintele şi
sfătuitorul multora, făcându-se „tuturor

toate” şi adunând pe toţi păstoriţii – clerici
şi mireni – într-o frumoasă, binecuvântată
şi unită familie.

Prin urmare, suntem îndreptăţiţi să
credem că, prin alegerea făcută, Sfântul
Sinod a împlinit voia Celui de Sus Care
a dorit ca, în continuare, „familia mare”
a eparhiei noastre să fie pe mâini bune,
harnice şi binecuvântate! Iar prin
intermediul cuvântului tipărit ce
alcătuieşte revista noastră, aflată la
număr aniversar, în numele ostenitorilor
condeiului şi a cititorilor dorim, din toată
inima, Înaltpreasfinţiei Sale, dar de
sănătate, putere, ani mulţi, îndelungată,
rodnică şi frumoasă slujire in misiunea
binecuvântată ce I-a fost încredinţată!

Să ne trăiţi întru mulţi ani,
Înaltpreasfinţite Stăpâne!

Preot Ioan Vasile PANŢÎRU
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Casa Borisof, parte
din istoria oraşului

Una dintre cele mai importante
clădiri din secolul al XIX-lea, cu
valoare istorică şi de arhitectură,
Casa Borisof – cunoscută şi ca
palatul fostului primar – a fost
achiziţionată de Primăria Târgu-
Ocna cu 120.000 lei. Clădirea este
monument istoric de importanţă
locală şi regională, administraţia
locală intenţionând să înceapă
lucrări de reabilitare şi reame-
najare.

„Sperăm ca, în timp, să prindem
un proiect pentru reabilitarea
clădirii, amenajarea zonei şi
transformarea clădirii în muzeu şi
bibliotecă,” a declarat Ştefan Şilochi,
primarul oraşului Târgu-Ocna. 

Primăria Târgu-Ocna a reuşit să
salveze o perioadă istorică importantă
din trecutul oraşului-staţiune, prin
cumpărarea Casei Borisof, reşedinţă
a fostului primar Gheorghe Borisof.
Acesta a fost, în repetate rânduri,
primarul oraşului. Imobilul, construit în
1890 şi conceput de un arhitect
austriac, cu 27 camere şi pivniţă, a avut
iniţial pictură şi ornamente. A avut
şansa de a scăpa de buldozerele
comuniste, iar, ulterior, şansa ca
administraţia publică locală să fie
interesată în achiziţionarea lui.

„Casa Borisof  a fost achiziţionată
de la Uniunea Judeţeană a Cooperaţiei
de Consum, de la Bacau,” a precizat
primarul Şilochi. „Negocierile au durat
mai bine de un an de zile şi am reuşit
să o cumpărăm cu 120.000 lei, cu plata
în 12 luni. Plătim acum ultima rată. A
trebuit sa recuperăm acest imobil, cu
cei 600 mp teren, pentru că este un
monument de patrimoniu, clasa B, o
construcţie reprezentativă pentru oraş.
Acolo a funcţionat primăria.”

Casa Borisof, în proprietatea
Primăriei oraşului Târgu-Ocna

Casa Borisof,
istorie zbuciumată

Dupa moartea lui Gheorghe
Borisof, prosper om de afaceri şi bun
gospodar, casa cu două nivele,
considerată în acea vreme drept
castel, a găzduit sediul Primăriei
(1907-1912), Şcoala Profesională de
Fete (1912-1916), comandamentul
unei divizii în timpul Primului Război
Mondial, precum şi Gimnaziul Oituz
(1921-1929).

Deşi aflată într-o stare avansată
de degradare, Casa Borisof încă mai
prezintă elementele specifice
curentelor neoclasic şi  baroc
(coloane, frontoane, ancadramente,
bosaje, elemente decorative la
cornişă şi de marcare a celor două
nivele). Un melanj arhitectural izvorât
din gândirea eclectică de la finele
secolului al XIX-lea a dat naştere
construcţiei de o simetrie perfectă.
Faţada este marcată de corpul
principal, cu intrarea principală, de
coloane ce susţin deasupra intrării
loggia.

„Acum se află într-un stadiu
destul de avansat de degradare.
Am comandat o expertizare tehnică
şi specialiştii ne vor spune cam de
ce fonduri ar f i  nevoie pentru
reabil i tarea clădiri i .  Pentru
moment am reuşit să remediem
problemele cu acoperi şul”  a
declarat primarul oraşului Ştefan
Şilochi.

Casa Borisof a devenit clădire
monument istoric în 2006, în baza
ordinului nr. 2.035 semnat de ministrul
Culturii şi Cultelor de la aceea vreme,
Adrian Iorgulescu. „Sperăm ca, în timp,
să identificăm un proiect pentru
reabilitarea clădirii, amenajarea zonei
şi transformarea clădirii în muzeu şi
bibliotecă”, a mai precizat primarul
Ştefan Şilochi.

Patru elevi de la de la Şcoala
Naţională de Pregătire a Agenţilor de
Penitenciare Târgu-Ocna au urcat pe
podium la categoria 87 Kg seniori
masculin, obţinând primele trei locuri în
cadrul Turneului Republican de
Taekwondo WTF. Este vorba de
Cebotari Nicolai, care a obţinut locul I,
Călin Adrian şi Pelle Eduard Paul, locul
al II- lea, iar Beciu Robert Ionuţ, locul al
III-lea.

Elevii Şcolii Naţionale de Pregătire
a Agenţilor de Penitenciare Târgu-
Ocna, practicanţi de Taekwondo WTF,
au participat, în data de 29 martie 2014,
la „Turneul Republican de Taekwondo
WTF Seniori”, ediţia a XVII-a.
Competiţia s-a desfăşurat la Sala
Sporturilor „Horia Demian” Cluj
Napoca, unde peste 200 de participanţi
din toată ţara şi-au disputat titlul de
campion naţional, atât la categoria
Juniori (14-18ani), cât şi la categoria
Seniori (18+).

Antrenorul tinerilor a fost prof.
Florinel Şilochi, profesor de autoapărare
în cadrul Şcolii Naţionale de Pregătire a
Agenţilor de Penitenciare şi antrenor în
cadrul Federaţiei Române de
Taekwondo. Secţia de Taekwondo a
SNPAP a fost afiliată la Federaţia
Română de Taekwondo ca urmare a
semnării Protocolului de colaborare
încheiat între Şcoala Naţională de
Pregătire a Agenţilor de Penitenciare –
Tg. Ocna şi Clubul Sportiv „Marţial Arts
SSILUM Taekwondo” WTF, sub
patronajul Federaţiei Române de
Taekwondo WTF.

Sportivi din Târgu-
Ocna pe primele
locuri la Turneul
Republican de

Taekwondo

pagină consemnată de Dana LUNGU
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Monumentul Eroilor
de la Poieni

„Sarea pământului“ este un îndreptar spre Dumnezeu
– interviu cu Preacuviosul Arhimandrit Epifanie Bulancea, ctitorul şi duhovnicul Mânăstirii Măgura Ocnei, Târgu-Ocna –

În primul număr al revistei «Sarea
pământului“, din trimestrul I, 2004, între
scriitorii de atunci se număra şi P. Cuv.
Arhimandrit Epifanie Bulancea de la
Mânăstirea Măgura Ocnei, Târgu-Ocna.
Referindu-se la naşterea acestei reviste
de cultură şi spiritualitate, scriitura
duhovnicului de pe Măgura purta un
gând de binecuvântare prin chiar titlul
ce l-am izvodit interviului luat în prag de
primăvară: „Dumnezeu să binecuvân-
teze această lucrare frumoasă“.
Referindu-se, acum 10 ani, la viitorul
acestei reviste, conchidea părintele
Epifanie cu încredere: „Dumnezeu să
binecuvânteze această lucrare
frumoasă care este o iniţiativă foarte
bună a preoţilor din oraşul Târgu-
Ocna şi să facă Bunul Dumnezeu ca
să fim mai buni, mai iertători, mai
cu frică de Dumnezeu şi mai
rugători.“ Şi asta după ce-şi exprima
regretul că „durerea este mare:
creştinii noştri nu mai vor «sare», nu
mai vor să fie «sarea pământului».
Şi-i dureros: copiii cresc aşa, cu mai
puţină credinţă. Dar nădăjduim că
această revistă poate îi va îndemna
şi pe acei creştini ca să-L cunoască
pe Dumnezeu mai de aproape.“

După 10 ani, interviul devine bilanţ
şi mângâiere, încurajare şi doriri de bine
cititorilor la acest număr aniversar al
revistei „Sarea pământului“.

Preacuvioase Părinte Arhimandrit
Epifanie, suntem în ajun de praznic al
bucuriei: revista oraşului nostru
sugestiv intitulată „Sarea pământului“ a
împlinit 10 ani de continuă apariţie. Mai

înainte de a ne dărui un cuvânt de
îndemn pentru acest evenimnent,
spuneţi-ne ceva din împlinirile de aici,
de la mănăstire:

Mă aflu aici, în Târgu-Ocna, de 25
de ani. Aş putea spune că am o mare
mulţumire sufletească pentru că, atunci
când am venit, nu era nimic aici şi
oamenii, dornici să refacă mânăstirea,
au venit şi am fost foarte mult ajutat.
Am cea mai mare mulţumire pentru că
dragostea creştinilor din jur şi de
pretutindeni a contribuit la ridicarea
acestei mânăstiri. Se miră mulţi dintre
ei ce mănăstire frumoasă s-a ridicat
aici, cum nici nu se gândeau vreodată
ca va mai fi. Mulţumesc lui Dumnezeu
că în acest an am împlinit şi 85 de ani
şi dacă ar fi să fac un bilanţ, atunci pot
spune că aceasta este ultima lucrare
pe care am reuşit s-o fac, cu ajutorul
lui Dumnezeu şi cu dragostea
credincioşilor.

În timp ce aici aţi construit acest
aşezământ monahal, un izvor de
cultură, un locaş de slavă Domnului,
jos, în oraş, credincioşii au construit o
revistă care este tot un fel de amvon al
Cuvântului. Revista „Sarea pământului“
împlineşte, aşa cum am spus mai
înainte, cu numărul din trimestrul IV,
2014, 10 ani de apariţie continuă. Aţi
scris şi Preacuvioşia Voastră articole
în această revistă trimestrială a oraşului-
staţiune Târgu-Ocna care au fost citite
de credincioşi din oraş şi din alte părţi.
Ajungând la numărul 40 al revistei, Vă
rugăm să ne spuneţi un gând de bucurie

ce-l aveţi să-l adresaţi cititorilor de aici
înainte. Ce-i doriţi acestei reviste ce
împlineşte acum 10 ani de apariţie
neîntreruptă?

Aş vrea ca această revistă să fie
citită de toţi credincioşii. Ea este de
mare folos sufletesc şi ca un îndreptar
care ne ajută să aflăm calea către
Dumnezeu. Viaţa este scurtă şi dacă
împlinim poruncile lui Dumnezeu nu ne
va fi frică de faptul că vom muri. Eu am
o mare mulţumire sufletească pentru tot
ce s-a făcut aici sus şi acolo jos. Şi
doresc tuturor cititorilor să ajungă anii
mei, să aibă realizări frumoase în viaţă,
dar, mai ales, să fie pregătiţi pentru viaţa
cea veşnică.

Vă mulţumim frumos că iată
folosul binecuvântării de la început
creşte an de an şi ne rugăm lui
Dumnezeu să vă dea bătrâneţi fericite
şi sănătate. Vă sărutăm dreapta şi
blagosloviţi!

Domnul…

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

A consemnat preot Petru RONCEA


