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Continuãm
lucrãrile începute

Actul cultural merge înainte

Dana LUNGU

Câte a mai pătimit Hristos în neamul
smintitor al presei româneşti din ultimele luni! O
parte cangrenată de ateism mediocru şi miros
rânced de ură a vărsat către El uri adunate în
timp, jigniri inepuizabile, puroaie de lehamite. O
alta s-a zbătut pentru liniştea ce stă ascunsă în
Lumina Adevărului. Şi Biserica, hăituită, laolaltă
mirenii şi preoţii, tinerii şi bătrânii, maturii
mărturisitori ori monahii ascultători purtaţi pe o
Golgotă a senilităţii sociale de soldaţii noilor
Imperii şi preoţii falselor religii: ateismul,
umanismul fără chip uman, secularismul
ipohondru la adevăr. Sursa tăriei noastre au fost
tocmai zorii Zilei care se pregăteşte să răsară:
zorii Învierii. M-am gândit mereu, oare cum
putem să le mai spunem oamenilor despre
Învierea Mântuitorului în vacarmul de minciuni
şi lăute dezacordate în care îşi petrec viaţa? Cum
vom putea oare să alungăm sunetul
de fond, rumoarea lumii pe care o

Venind
mai înainte

de zori...
În Sfânta ºi Marea Joi din

sãptãmâna Patimilor, douã dintre
evenimentele relatate în Sfintele
Evanghelii atrag cu precãdere atenþia
noastrã, ca fiind esenþiale: trãdarea lui
Iuda, cu vânzarea Domnului ºi Cina
cea de Tainã, urmatã de rugãciunea
Mântuitorului din Ghetsimani.

Am putea numi Sfânta ºi Marea Joi
ziua paradoxului istoriei, deoarece,
înainte ca Mântuitorul-Hristos sã fie
dat în mâinile oamenilor pãcãtoºi pentru
a fi judecat ºi apoi osândit la moarte
prin rãstignire, acum se pun faþã în faþã

Iubire ºi
ingratitudine

În numãrul anterior al revistei am
prezentat care sunt obiectivele pe care
dorim sã le realizãm în acest an. Acum
dorim sã vã informãm despre stadiul
acestora ºi intenþiile noastre de ducere
la bun sfârºit a ceea ce am început.

Voluntarii Habitat for Humanity, în
vizită în Târgu-Ocna

Voluntarii Habitat for Humanity au vizitat oraşul
staţiune Târgu-Ocna, vineri, 20 martie, pentru prima
dată.

Primarul Ştefan Şilochi le-a prezentat oaspeţilor
oraşul cu ajutorul hărţii detaliate a staţiunii turistice,
cu descrierea tuturor punctelor turistice şi economice
ale oraşului-staţiune. Cristian Ciubotaru, adminis-
tratorul public al oraşului Târgu-Ocna, a discutat

despre proiectele derulate în prezent sau care vor
fi accesate în viitor de către comunitate.

Un târgocnean a returnat
8.730 de euro

Sâmbătă, 25 aprilie, un târgocnean a dat dovadă
de un spirit civic exemplar. Acesta a găsit o sumă
importantă de bani pe care a predat-o autorităţilor.
Bărbatul, angajat al Primăriei Târgu-Ocna, a găsit
banii pe jos, în interiorul Minei Salina, şi a apelat la
ajutorul poliţiştilor pentru identificarea persoanei
păgubite. Poliţiştii au identificat persoana care a
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trăim, ca să îşi facă timp pentru a-şi asculta sufletul? Cât de
convingători, fără a fi manipulatori de informaţie, trebuie să fim
pentru ca oamenii să urmeze urcării pe culmea Golgotei, în

zori, purtând mirurile cele adevărate? Şi am redescoperit şoapta care a
entuziasmat zorii pe străzile Ierusalimului: Hristos a Înviat!

Suntem mereu în zorii Învierii, dis de dimineaţă. Pe de o parte, somnul
zornăitor al celor care cred că-şi fac datoria civică ucigându-L pe
Dumnezeu. Un Dumnezeu Care-i încurcă în manifestarea libertăţiilor
imorale nu poate fi decât condamnat la moarte. Un Dumnezeu care l-a
făcut pe om bărbat şi femeie, Care a cerut să naştem copii, Care ţine
partea adevărului adânc împotriva dreptăţilor de circumstanţă, Care ne
cere să ne creştem copiii cu respect faţă de tată şi mamă, faţă de Cer şi
pământ deopotrivă, Care ni se dă Trup şi Sânge pentru a ne vindeca de
moarte, Care refuză scenariul apocaliptic aşteptând pocăinţa, nu poate fi
pe gustul cinicilor agăţaţi de civism ca de o religie. Pe de altă parte, liniştea
amorţită a paznicilor Mormântului. Funcţionarii puşi să vegheze să nu fie
furat Hristos din groapă. Mituiţii de a doua zi de la prânz ca să umple cu
minciuni văzduhul. Făcându-L irespirabil. Pe de altă parte Apostolii. Speriaţi,
umiliţi, puşi la colţ, dar păstrând unitatea, gata să moară. Aşa suntem de
două mii de ani, închegând nădejdi, credinţe şi frici. Salvaţi fiind de curajul
mironosiţelor femei, treziţi de frisonul veştii ce ne-o aduc: Hristos a înviat!

Apostoli alergând la mormânt cuprinşi de mirare şi dor de Cel
Înviat. Supărat pe sine pentru slăbiciune, Petru redevine Piatra de
nezdruncinat. Fundamentează credinţa pe alergare şi căutare, pe aflare
şi vestire. Crede şi nu cerceta? Unde este aceasta în icoana Învierii? Iar
ce nu încape în ea nu e teologia Bisericii. Învierea Domnului Hristos este
cea care ne transformă din creduli în credincioşi, din spectatori în oameni
implicaţi în căutarea, aflarea şi vestirea Înviatului. Argumentul Învierii
Lui? Lumina din fiecare fibră a lumii, nădejdea care scutură lanţul
deznădejdii, curajul înfruntării oricărui stăpân înrobitor în numele libertăţilor
de pripas. Frisonul dintâi al vestirii Învierii se naşte însă din efortul
mironosiţelor, a acelora care se îngrijeau ca ritualul să fie împlinit pe
deplin. Împlinind ritualul s-au întâlnit cu îngerul ce le vesteşte Învierea.
Maria Magdalena împlinind iubirea pentru Învăţător scrie prima literă a
veştii acesteia, Grădinarul vădindu-Se a fi Grădina; El este Cel ce Este
Raiul. Iar vântul Duhului Sfânt suflă în inimi noua parolă care deschide
porţile slavei, ridicând pragurile: Hristos a Înviat!

Zorii cei dintâi ai Învierii. Maica Domnului, Neplecata de la Mormânt.
Purta în inima ei tot ce primise de la Duhul Sfânt. Cu buzele arse de dorul
Fiului Său, rosteşte vestea Învierii. Murmurul ei creşte peste ape şi munţi,
peste făgaşurile lumii de atunci şi de acum, umplând cuvintele cu sens. Ea
spune altfel Hristos a Înviat decât noi toţi. Ea este Ortodoxia ce-şi rosteşte
fără de teamă cuvântul. Aşteptătoarea. Mai întâi a Învierii Lui. Acum a
pocăinţei noastre. Chivotul ce se cutremură de vibraţia Învierii. Suntem toţi
asemeni lui Adam, pelerinul căderii. Strigăm după Domnul cu sufletul rănit,
după cum minunat scria Sfântul Siluan Athonitul: „Pe Adam, după izgonirea
din Rai, sufletul îl durea şi multe lacrămi vărsa el de mâhnire. Tot aşa şi
sufletul care cunoaşte pe Domnul tânjeşte după Dânsul şi zice: Unde
eşti, Doamne? Unde eşti, Lumina mea? Căci Ţi-ai ascuns faţa de la
mine şi sufletu-mi îndelung nu Te vede, şi tânjeşte după Tine şi cu
lacrimi Te caută pe Tine. Unde este Domnul meu? Pentru ce nu Îl văd în
sufletul meu? Ce Îl opreşte a învia întru mine? Nu este întru mine a lui
Hristos smerenie şi iubirea pentru vrăjmaşi” (Arhim. Sofronie, Cuviosul
Siluan Athonitul, 2009, pg. 479). Acum Domnul ne strigă pentru a ne vesti
Învierea Lui: Adame! Adame, pe unde mai eşti? De ce cauţi pe Cel Viu
printre cei morţi? De ce faci din moarte frică şi nu din vederea Slavei lui
Dumnezeu, din pântece dumnezeu şi din viaţa ta iad? Cum de-ai uitat
de zorii cei dintâi ai Învierii? De răcoarea Raiului ce alunga seceta unei
aşteptări care părea fără de sfârşit? „Venind mai înainte de zori – ne
spune cântarea Învierii – cele ce au fost cu Maria şi găsind piatra răsturnată
de pe mormânt, auzit-au de la înger: Pentru ce-L căutaţi, printre morţi ca
pe un om, pe Cel ce este lumina cea pururea fiitoare? Vedeţi giulgirile
cele de îngropare. Alergaţi şi vestiţi lumii că a înviat Domnul, omorând
moartea, că este Fiul lui Dumnezeu Cel ce mântuieşte neamul omenesc”
(Ipacoiul Ceasurilor Învierii). O piatră luată de pe mormânt şi de pe sufletul
nostru. Hristos a Înviat!

Celor care ne urăsc le spunem că nu trăim din citarea Scripturii, ci
din adevărul ei. Răniţi de cuvintele lor, avem cuvintele vieţii veşnice spre
vindecare. Loviţi şi scuipaţi, suntem şterşi pe obraz de Hristos Domnul!
Nu, nu omul deosebit ori fondatorul unei religii numai bune de a fi fixat în
ierbarul istoriei religiilor. Ci Dumnezeul nostru Cel Viu! Dumnezeu
adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut! Iar ritmul vieţii
noastre nu ţine de respiraţia de iad a realităţii voastre, ci de răcoarea
zorilor dintâi către care alergăm mereu. Zorii Învierii. A căror veste este
cutremurătoare: Hristos a Înviat! Inclusiv pentru ucigaşii Lui, pentru
cărturari, farisei ori slujbaşi ai civismului roman. Fruntea sus, Vă aşteaptă
şi ne aşteaptă în buza de lumină a Mormântului ce deschide Raiul!

Hristos a Înviat! Şi acesta este un argument, nu o afirmaţie.
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(urmare din p. 1)
ingratitudinea ºi iubirea. Ingratitudinea
(nerecunoºtinþa, nemulþumirea)
vânzãtorului Iuda Iscarioteanul care,
dupã ce s-a tocmit sã vândã pe Hristos
cu 30 de arginþi (cf. Matei 26, 15), a
participat la pregãtirea ultimului Paºte
împreunã cu Cel pe care Îl urmase mai
bine de trei ani pe drumurile Þãrii Sfinte
ºi s-a împãrtãºit din prima liturghie
(euharistie, mulþumire) sãvârºitã de
Însuºi Mielul lui Dumnezeu, Care s-a
dat pe Sine din iubire pentru viaþa ºi
mântuirea lumii (cf. I Corinteni 11-23,
24). Mântuitorul nostru Iisus Hristos,
în atotºtiinþa Sa ºi potrivit planului Sãu
stabilit din eternitate, ºtiind cã va muri
de o moarte înfricoºãtoare, a prevenit
pe apropiaþii Sãi cã va suferi batjocurã
ºi rãstignire ºi cã va fi abandonat de
toþi. Ajuns la acest moment, El a dat
niºte consemne testamentare prin care
dovedeºte încã o datã iubirea
neþãrmuritã pe care o are pentru lume.

 
Noaptea în care Dumnezeu

a rãmas singur

A muri iubind omul ºi cosmosul în
general este un fapt cu totul strãin
raþiunii noastre limitate. De-a lungul
istoriei au murit mulþi oameni pentru o
cauzã anume. Spre exemplu, eroii unei
naþiuni, când merg la un rãzboi, mor
pentru o cauzã dreaptã, apãrând
destinele ºi valorile poporului pentru
care se avântã în luptã. Alþii, însã, se
duc la moarte deliberat, dar pentru
cauze meschine. Pentru cei de astãzi,
care aleg sã înþeleagã doar raþional
lumea, trebuie sã precizãm cã,
acceptarea din partea Mântuitorului
Hristos a sacrificiului suprem, a unei
morþi cumplite, nu poate fi asemãnatã
cu cea a unui kamikaze japonez sau
cu cea a unui jihadist musulman care
înfruntã „moartea pentru onoare”. Nu,
nicicum! Iisus face, în preziua judecãrii
Sale de cãtre Pilat ºi a rãstignirii pe
cruce, un gest simplu în aparenþã, dar
plin de semnificaþii, gest impregnat de
o smerenie desãvârºitã ºi de o dragoste

Iubire ºi ingratitudine
infinitã. În noaptea în care S-a dat pe
Sine pentru viaþa ºi mântuirea lumii, El
instituie Sfânta Euharistie, care este cel
mai mare ºi generos cadou pentru
umanitate. Cu toate acestea, în aceeaºi
noapte, El va fi trãdat cu ingratitudine
chiar de unul dintre ucenici ºi apoi lãsat
singur de cãtre toþi ceilalþi, pentru a fi
dat în mâinile oamenilor pãcãtoºi ca sã
fie rãstignit. Putem spune aºadar cã
Joia cea Mare este ziua în care se
întâlnesc ingratitudinea odioasã a
omului cu iubirea absolutã a lui
Dumnezeu.

Iuda a fost ales de Hristos ca
apostol pentru cã Iisus cunoºtea
calitãþile sale ºi pentru ca îl iubea, ca
pe orice om. Fusese format timp de trei
ani la ºcoala duhovniceascã de Însuºi
Învãþãtorul ºi Proniatorul lumii. În plus,
Iisus îi încredinþase ºi administrarea
avutului efemer, trebuitor acoperirii
necesitãþilor biologice. În Sfânta ºi
Marea Joi, înainte de Cina cea de Tainã,
Iisus, în rugãciunea sacerdotalã, s-a
rugat pentru toþi cei pe care i-a ales
din lume pentru ca Tatãl sã îi pãzeascã
de cel viclean ºi, de dragul lor, sã Se
sfinþeascã pe Sine însuºi, numai ca ei
sã fie sfinþiþi întru adevãr ºi ca ei sã fie
una, ca nici unul sã nu se piardã decât
fiul pierzãrii (cf. Ioan 17, 14-19).
Evident cã Iisus S-a tulburat întru Sine
de trãdarea prietenului Iuda, cum de
altfel s-a întristat ºi pentru cã ceilalþi
apostoli, în aceeaºi noapte, L-au
pãrãsit. Iatã de ce imagine plinã de
mister facem amintire în aceastã zi a
Sãptãmânii Pãtimirilor. Singurul
Dumnezeu-Iubire, lãsat singur,
abandonat ºi trãdat de cãtre Apostolii
care, doar cu câteva ore mai înainte,
primiserã mandatul sacerdotal sã
sãvârºeascã Euharistia întru pomenirea
Sa. Aceºtia au devenit incapabili sã
privegheze alãturi de Dânsul în
Ghetsimani (cf Matei 26, 19-20), iar la
venirea lui Iuda însoþit de ceata
înarmatã, L-au pãrãsit ºi au fugit. Cei
care au jurat cã vor muri împreunã cu
El, indiferent ce va fi, iatã-i acum
neputincioºi în faþa primei confruntãri

cu ispita ºi în situaþia de a avea
posibilitatea sã aplice ceea ce au jurat.
Jurãmântul ºi-l vor respecta, dar numai
dupã ce vor fi înzestraþi cu putere
înnoitoare în vremea Cincizecimii.

Iisus, în Grãdina Ghetsimani, suferea
teribil ºi pentru cã în acest tablou al
abandonãrii se adãugase tãcerea
Tatãlui. Chiar ºi de El pãrea pãrãsit!
Cerul ferecat ºi întunericul nopþii
claustraserã pe Iisus în tristeþe profundã
ºi angoasã insuportabilã, ceea ce-L
fãcuse sã strige: Pãrintele Meu, de
este cu putinþã sã treacã de la Mine
acest pahar... (Matei 26, 19). Iisus ºtia
cã avea asupra Sa toate pãcatele lumii,
cãci de dragul ei Se fãcuse pentru noi
pãcat (II Corinteni 5, 21)

Întru aceasta se vede diferenþa dintre
gândirea noastrã empiricã ºi raþiunea
divinã. Este mai uºor a vedea greºelile
celorlalþi, decât propriile greºeli. Uitãm
prea uºor cã în fiecare dintre noi poate
fi un Ioan, apostolul iubirii, care viseazã
sã-ºi aºeze capul pe pieptul Lui Iisus,
arãtându-ºi iubirea faþã de El, dar care
în momentul dureros ºi plin de angoasã
Îl pãrãseºte. În fiecare dintre noi poate
fi un Iuda, care dã mai multã importanþã
banilor decât lui Hristos. În fiecare
dintre noi se poate ascunde unul dintre
acei apostoli somnoroºi (îngreunaþi de
somn) care, în Grãdina Ghetsimani, au
fost incapabili sã privegheze cu Iisus ºi
sã se roage mai puþin de un sfert de orã.
Oare nu poate sã se ascundã în noi un
Petru, care a jurat cã nu se va lepãda
de Iisus, iar în momentul încercãrii L-a
pãrãsit? Iatã care este legãtura noastrã
cu noaptea de Joi, de dinaintea pãtimirii
lui Iisus Hristos! Sã nu lãsãm pe Iisus
singur niciodatã, pentru cã El suferã nu
din cauza rãnilor ºi flagelãrilor pe care
le primeºte, ci din cauza neputinþei
noastre de a-L iubi.

 
Curãþia, condiþie necesarã

mântuirii

Dar în noaptea întunecatã
a Ghetsimanilor o razã de
luminã strãpunge întunericul ºi
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Tatãl trimite un înger ca sã-L
îmbãrbãteze. Aceasta ne face

sã înþelegem cã în întunericul lumii
Hristos a aºezat lumina Sa pe care nimic
ºi nimeni nu o va putea stinge. Lumina
lui Hristos lumineazã tuturor! El ºtia
cã aceastã luminã trebuia sã o aºeze în
cele mai dinlãuntru ale noastre pentru
ca în cãmara sufletului nostru,
întunecatã ºi plinã de slinul fãrãdelegilor,
la aceastã luminã, în mod conºtient, sã
putem vedea necurãþia fiinþei noastre
ºi sã o ºtergem prin metanoia. Hristos
Se dãruieºte pe Sine din iubire, ca sã
lumineze ºi sã hrãneascã sufletele
noastre. De aceea, tocmai în cea mai
întunecatã zi din viaþa Sa de pe pãmânt,
instituie Sfânta Euharistie prin care
avem posibilitatea sã devenim
consangvini cu El.

Aºadar, la ingratitudinea noastrã,
Iisus rãspunde cu iubire, iar între
multitudinea darurilor pe care El ni le-a
dat în mod gratuit ºi din iubire, în Joia
pãtimirilor, primim cel mai mare cadou:
mântuirea, care înseamnã unirea cu El
în dragostea divinã ºi care decurge din
participarea la ospãþul euharistic ºi
împãrtãºirea cu însuºi Trupul ºi Sângele
Lui. Dar pentru aceasta trebuie sã fim
curaþi. De aceea, înainte de instituirea
acestei taine mari, Iisus mai face un
gest: spãlarea picioarelor.

Prin spãlarea picioarelor apostolilor
Mântuitorul manifestã încã o datã
iubirea Sa faþã de om în raport cu
ingratitudinea acestuia. Iuda deja se
tocmise cu cei cãrora avea sã Îl vândã
pe Iisus, iar acum îºi punea picioarele
în vasul cu apã ca sã fie spãlat de Iisus,
ca apoi, la cinã, sã-ºi întindã mâna sã
primeascã pâinea din mâna Arhiereului
Cel veºnic. El, Stãpânul cerului ºi al
pãmântului, ca cel din urmã rob, Îºi
pleacã genunchii înaintea omului
pãcãtos ºi îi spalã picioarele. Prin acest
gest El vrea sã arate cã este Slujitorul
slujitorilor Sãi, ºi cã la rându-le aºa
trebuie sã facã ºi ei. Aºadar, Sfânta ºi
Marea Joi dinaintea Sfintelor Pãtimiri
este ziua în care noi trebuie sã
înþelegem cât de importantã este
virtutea smereniei jertfelnice, care
aduce rãscumpãrarea sufletelor din
robia pãcatului prin întâlnirea cu Hristos

euharistic. Dupã spãlare, adicã dupã
curãþirea pãcatelor, Hristos Îºi invitã
ucenicii la masã ºi le oferã pâine
euharisticã.

 
Hristos ne dãruie totul

Într-o familie, masa de prânz sau de
searã a fost întotdeauna mult mai mult
decât o necesitate fiziologicã. Membrii
familiei au ocazia atunci sã se reuneascã
în jurul mâncãrii biologice, dar în acelaºi
timp aceasta devine simbolul regãsirii
ontologice în cadrul familiei ºi în
comuniune cu Cel ce a creat bunãtãþile
pentru noi. Mâncarea este legãtura
coniventã între Dumnezeu ºi noi. Acelaºi
lucru l-a dorit Iisus în seara de dinaintea
calvarului Golgotei. Dorea sã mãnânce
Paºtele cu ucenicii Sãi. Era Cina iubirii
ºi a comuniunii permanente. „Aceasta
sã faceþi întru pomenirea Mea. Cã, ori
de câte ori veþi mânca din pâinea
aceasta ºi veþi bea din paharul acesta,
moartea Mea veþi vesti ºi învierea Mea
veþi propovãdui.“ Euharistia va uni pe
ucenici între ei ºi-i va pune în relaþie cu
Hristos, Care va deveni o prezenþã
constantã ºi inefabilã pânã la sfârºitul
veacurilor. Atunci când la Cinã îi invitã
pe ucenici sã mãnânce ºi sã bea din
Trupul ºi Sângele Lui, le recunoaºte în
acelaºi timp dreptul inalienabil de miniºtri
ai tainelor divine. Iatã aici cadoul iubirii
infinite a lui Iisus: sublima preoþie, în
virtutea cãreia apostolii ºi urmaºii lor vor
învãþa, vor conduce ºi vor sfinþi pe
credincioºi în perspectiva unirii cu Hristos
în viaþa veºnicã. Hristos face copãrtaºi
pe apostoli, iar prin ei ºi pe noi cei care
suntem grefaþi pe Trupul tainic al
Mântuitorului – Biserica – ºi la viaþa Lui
cea veºnicã. Pâinea ºi vinul, preoþia ºi
mântuirea, ne aºazã în prezentul continuu
al Lui Dumnezeu, adicã în viaþa cea
veºnicã, toate aceste daruri rezumându-
se, în fapt, la unul singur: IUBIREA.

În acea noapte a ingratitudinii
omului, Hristos ªi-a dat Trupul ºi
Sângele Sãu pentru viaþa ºi mântuirea
lumii, înainte ca Acesta sã se scurgã
din corpul Sãu pe lemnul crucii,
manifestându-ªi cea mai autenticã iubire
faþã de om. El nu a mai aºteptat ca

omul, întru rãutatea sa, sã-I curme viaþa
biologicã, rãstignindu-L, ci, prin
Euharistie, a arãtat rãspunsul la
ingratitudinea umanã, dându-le
oamenilor sã guste din potirul iubirii.
Rãstignit de oameni pe cruce ºi
vãrsându-ªi sângele pe lemnul acesta
de batjocurã, Hristos a vrut sã arate cã
El a murit iubind, iar sângele curs pe
cruce, acestui lemn de necinste i-a
conferit niºte daruri extraordinare,
transformându-l în lemnul de viaþã
dãtãtor, pentru cã Iisus, deºi mort pe
cruce, era viu ºi în moarte.

Vineri, când Iisus ªi-a dat sufletul în
Mâinile Tatãlui, nu mai avea nimic.
Dãduse totul de joi. Chiar ºi ultimul
obiect ce aparþinea acestei lumi,
cãmaºa. Când dãduse totul omului? Joi,
la Cina cea de Tainã: „Luaþi mâncaþi,
acesta este Trupul Meu... Beþi dintru
acesta toþi, acesta este Sângele
Meu...“ Prevenise pe ucenicii Sãi cã
avea sã facã acesta: „Eu Îmi dau viaþa
pentru oile Mele (cf Ioan 10, 15)... cãci
oile Mele ascultã de glasul Meu ºi Eu
le cunosc ºi ele vin dupã Mine ºi Eu le
dau viaþã veºnicã ºi nu vor pieri niciodatã
ºi din mâna Mea nimeni nu le va rãpi”
(cf. Ioan 10, 27-28). Înþelegem cã, din
necesitatea de a muri pentru oile Sale
cele cuvântãtoare, Iisus a fãcut un act
al libertãþii, iar aceastã libertate a creat
spaþiul-tablou al Învierii.

 
Iubirea divinã -

cel mai bun rãspuns
la ingratitudinea umanã

Cred cã este inutil doar sã ne uimim
de misterul iubirii hristice. La ce oare
ne serveºte sã acceptãm formal acest
mister, dacã nu îl lãsãm sã vorbeascã
despre El însuºi în noi. Hristos ne-a
arãtat cã ºi-a dat viaþa Sa din iubire
pentru noi, pentru ca noi viaþã sã avem
întru El, înviindu-ne. Ne-a invitat sã
facem ºi noi ca El, astfel ca, în fiecare
noapte de Paºti, sã cântãm în toatã
realitatea metaforei pascale: Azi m-am
îngropat cu Tine Hristoase, mâine
înviez împreunã cu Tine,
înviind Tu. Deci urmarea Lui
Hristos ºi comuniunea cu El
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trebuie sã fie permanentã ºi în
orice circumstanþã a vieþii.

De câte ori nu vedem noi în jurul
nostru cã Hristos Se rãstigneºte în
fiecare zi? Dacã în fiecare om, în
fiecare copil, în fiecare semen cãzut
bolnav sau în lipsuri nu vedem pe Hristos
rãstignit ºi nu ne rãstignim împreunã cu
El, adicã nu alegem sã participãm,
acþionând în diferite chipuri pentru a-l
ajuta pe cel în nevoi, atunci El nu înviazã.
Dacã împãrþim suferinþa cu celãlalt,
atunci participãm la taina iubirii lui
Dumnezeu, care este învierea ºi
împãrtãºirea cu El la Cina cosmicã din
transcendentul divin. Sfântul Serafim,
indiferent în ce perioadã a anului
bisericesc se afla, pe fiecare dintre cei
pe care îi primea în sihãstria din pãdurile
Sarovului îi întâmpina cu cuvintele:
Hristos a înviat, bucuria mea! Deci
Hristos învia de fiecare datã în cel care
venea sã Îi cearã sprijin. Aºadar, viaþa
noastrã poate fi conformã cu viaþa Lui
în mãsura în care ne-o dãruim celorlalþi
aºa cum ªi-a dãruit-o El. „Dãruind vei
dobândi“, spunea Nicolae Steinhardt.
Prin Liturghia instituitã de Hristos în Joia
cea sfântã, trebuie sã înþelegem cã
aceasta, în prima ei parte, înseamnã
jertfã, dãruire de sine, iar în a doua parte,
ea devine evharistos (euharistia), adicã
mulþumire în urma dãruirii totale a vieþii
pentru Cel care þi-a dat-o dintru început.

Este imposibil sã participãm la Sfânta
Liturghie fãrã ca viaþa noastrã sã devinã
liturghie, adicã fãrã sã trecem prin
dinamismul vieþii filantropice. Devine
oare inutil sã împãrþim pâinea euharisticã
fãrã sã fi împãrþit mai întâi pâinea
biologicã cu cei flãmânzi pe care îi
întâlnim în calea noastrã? Euharistia nu
este o masã din care fiecare cautã sã
se aprovizioneze, pentru ca apoi sã se
retragã în casa sa ca sã mãnânce singur,

neinvitând pe nimeni. Sã nu exagerãm
totuºi astfel! Euharistia nu poate fi
transformatã într-un restaurant caritabil
al flãmânzilor sau a scãpãtaþilor vieþii,
unde aceºtia pot sã vinã sã se
hrãneascã sau sã se îmbogãþeascã. Nu,
nicidecum! Euharistia este suma tuturor
bogãþiilor spirituale ºi materiale pe care
o dobândesc toþi cei curaþi cu inima. În
Bisericã, credincioºii, indiferent de
statutul pe care l-au dobândit în ordinea
umanã, sunt reuniþi în comuniune de
rugãciune, se împãrtãºesc nu din pâinea
biologicã, ci din cea teologicã. Dincolo
de spaþiul ecleziastic, ei vor prelungi
liturghia ºi vor cãuta ºi cealaltã pâine,
pe care trebuie sã o împartã, ºi pe
aceea, cu ceilalþi.

În concluzie, în Joia Mare fiecare
creºtin trebuie sã ºtie ce înseamnã
euharistie ºi, de asemenea, trebuie sã
înþeleagã cum prelungeºte euharistia în
viaþa sa, astfel încât Hristos sã nu Se
mai rãstigneascã încã o datã. De douã
mii de ani, în Joia cea sfântã, Hristos
ne-a arãtat cã iubirea divinã este cel
mai bun rãspuns la ingratitudinea
umanã.

 
Teme de reflecþie în Sfânta ºi

Marea Joi:
- La ingratitudinea omului Hristos

rãspunde cu iubire divinã.
- Iisus a simþit în Ghetsimani cã pe

umerii Lui apasã suma tuturor
pãcatelor lumii.

- Sã luãm aminte, fiecare dintre noi,
ca în noi sã nu se gãseascã un Iuda
trãdãtor.

- În Joia cea Mare Sângele
Mântuitorului Hristos a curs înaintea
celui care avea sã curgã pe cruce.

- În Joia cea Mare învãþãm cã viaþa
noastrã trebuie sã fie o permanentã
liturghie.

Dragul meu, ce-mi eºti aproape,
Ori prieten, ori copil,
N-o spun cu exces de zel,
Pune preþ pe ce-ai în suflet,
Nu pe portofel!

Frânturi de gânduri
Mi-e dor s-adulmec primãvara,
Mijind în florile de mãr
S-alerg desculþã prin grãdinã,
Mi-e dor sã mângâi o zambilã.
Doamne, mi-e dor!

Azi mã simt cea mai bogatã.
Cum, Doamne, sã-Þi mulþumesc!
Chiar de-oi fi în zi de post,
Cui mi-o cere, prietenia-mi dãruiesc,
Fãrã cost!

Prof. Carmen-Nemona NEAGU

Când auzi că «cei de pe urmă vor fi
întâi şi cei dintâi vor fi pe urmă», înţelege
pe cei părtaşi de virtuţi şi pe cei părtaşi de
dragoste. Căci iubirea e cea din urmă dintre
virtuţi, după rând, dar e cea dintâi dintre
toate, după cinste, vădindu-le pe cele care
s-au născut înaintea ei, ca fiind cele de pe
urmă (Marcu Ascetul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureşti, 1993, p. 315).

Trebuie aşadar să tăiem cu toată
sârguinţa din sufletul nostru «rădăcina
tuturor răutăţilor», care este iubirea de
argint, ştiind sigur că, dacă rămâne rădăcina,
lesne cresc ramurile (…) deci având înaintea
ochilor osânda lui Anania şi a Safirei, să ne
înfricoşăm a ne lăsa ceva nouă din averea
noastră veche. Asemenea, temându-ne de
pilda lui Ghiezi, a celui ce pentru iubirea de
argint a fost dat leprei veşnice, să ne ferim
de-a aduna pentru noi banii pe care nici în
lume nu i -am avut. Gândindu-ne apoi la
sfârşitul lui Iuda cel ce s-a spânzurat, să ne
temem a lua ceva din cele de care ne-am
lepădat, dispreţuindu-le. Iar peste toate
acestea, să avem de-apururi înaintea ochilor
noştri moartea fără de veste, ca nu cumva în
ceasul în care nu aşteptăm, să vie Domnul
nostru şi să afle coştiinţa noastră întinată cu
iubirea de argint (Casian Romanul, Filocalia
I, Ed. Harisma, Bucureşti, 1993, p. 144-145).

Oamenii au dat pierzării pe Daniel, dar
l-au scăpat leii, păzind ei pe cel osândit pe
nedrept din pizmă, ca şi dreptatea batjocorită
de oameni; în felul acesta au rostit ei jude-
cata cea dreaptă cu privire la cel osândit pe
nedrept. Astfel, virtutea bărbatului s-a făcut
oamenilor pricină de pizmă şi de duşmănie,
iar fiarelor prilej de sfială şi de cinste. În câte
fiinţe a fost semănată dorinţa după mai bine!
(Nil Ascetul, Filocalia I,  Ed. Harisma,
Bucureşti, 1993, p. 258).
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Pentru toþi membrii Bisericii, Sfânta
Scripturã reprezintã cuvântul viu al lui
Dumnezeu, numit de Sf. Ap. Pavel ,,sabie
ascuþitã, ce strãbate pânã la despãrþirea
sufletului ºi a duhului ºi a mãdularelor,
judecãtor nepãrtinitor al minþii ºi al inimii”
(Evr 4, 12). Adevãrul revelat mai întâi în
Vechiul Testament, prin aleºii lui
Dumnezeu (Ps 105, 23; Ier 1, 5) ºi arãtat
în mod desãvârºit ,,la plinirea vremii” (Ga
4, 4), prin Însuºi Fiul lui Dumnezeu
Întrupat, va fi tradus în grai omenesc,
pentru a înþelege voia divinã (In 5, 39). De
aceea, parcurgerea textului inspirat (II Tim
3, 16-17) nu e doar o simplã acþiune
filologicã sau operaþiune intelectualã care
se adaugã la existenþa zilnicã, ci parte
organicã a vieþii spirituale. Serghei
Bulgakoff observa cã ,,atunci când Biblia
va fi consideratã doar o carte, va înceta
de a mai fi Biblie”1, dorind prin aceasta
indicarea unui element de specificitate,
identificat de marele teolog în starea de
rugãciune, numitã cugetul lui Hristos (Flp
2, 5) ºi care dealtfel duce la înlesnirea
înþelegerii conþinutului biblic.

Cele mai frumoase ºi complete
descrieri ale rolului cuvântului
dumnezeiesc în viaþa fiecãrui creºtin,
aparþin perioadei Sf. Pãrinþi ai Bisericii
care au subliniat pedagogia divinã a
învãþãturii mântuitoare. Iatã ce afirmã, în
acest sens, Sf. Ioan Gurã de Aur: „Este
imposibil ca acela care stã de vorbã cu
Dumnezeu ºi Îl ascultã, sã nu
dobândeascã vreun folos, deoarece dupã
cum o livadã înfloritã are fel de fel de flori,
tot aºa ºi Dumnezeiasca Scripturã are
în ea virtuþile drepþilor, nu numai ca sã ne
desfãtãm ca de flori câtãva vreme de buna
lor mireasmã, ci ca sã culegem din ele
necontenit folos. Într-o grãdinã, numai ce
luãm o floare în mânã, floarea se ºi
veºtejeºte ºi-ºi pierde farmecul ei, aici
nu-i aºa, ci, când auzim de virtuþile
drepþilor ºi le aºezãm în sânurile minþii
noastre, putem sã ne desfãtãm, dacã
vrem, tot timpul de buna lor mireasmã.”2

Marele scriitor bisericesc Origen (254 d.
Hr.) vede în „Vechiul ºi Noul Testament
vehicule ce  transportã Logosul”3 ºi-L
aduce între noi, iar Nicolae Cabasila
vorbeºte despre Evanghelie ca loc al
întâlnirii cu Hristos, în care „ne sãturãm

Preot Dr. Dănuţ NICHITA

ochii ºi inima de Cel care ne atrage numai
spre El pentru a ne uni cu El.”4. Prin
urmare, transformarea Scripturii în pur
obiect de speculaþie înseamnã profanare,
cãci Pãrinþii vorbeau ºi gândeau prin ea,
iar apoi se rugau ca Dumnezeu sã li Se
descopere, pentru a-I cunoaºte voia.

Mai aproape de zilele noastre,
domnitorul ªerban Cantacuzino preia
aceeaºi idee, dezvoltatã metaforic în
Prefaþa Bibliei de la Bucureºti (1688),
tipãritã din proprie iniþiativã, la îndemnul
logofãtului Constantin Brâncoveanu:
,,Acest Dumnezãiesc Cuvânt mãcarã cã,
cu multe fealuri de nume se aratã nouã
Dumnezeiasca Scripturã, întâi apã vie
care stinge aþâþarea poftei cei spurcate,
sau pâinea vieþii, carea mâncând-o
sufletul, leapãdã stricãciunea morþii, sau
vin dulce care picurã în inimile celor ce-l
beau, bucuriile raiului […] sau cheaie care
ne deschide vistieria dumnezeieºtii
fericiri, sau piatra cea de mult preþ ce sã
zice cãrbune, care ne-au pus dragostea
lui Dumnedzãu ca un semn ca sã ne
cunoaºtem cã suntem ai Lui.” Concluzia
cãrturarului cantacuzin este aceea cã
adevãrul Scripturii nu ni se deschide doar
prin traducerea lui din altã limbã, ci mai
ales prin întruparea sa în existenþa fiecãrui
cititor, textul scris devenind astfel factor
de viaþã în Bisericã ºi nu lucrare externã
a acesteia (I Tes 5, 19), ci izvor spiritual
pentru fiecãrei comunitate.5

Tocmai aceastã practicã sau
modalitate de cunoaºtere personalã a
sensurilor supreme ale existenþei, prin
citirea individualã a Bibliei, a fost
introdusã în limbajul teologic prin expresia
Lectio Divina (tr. Lectura dumnezeiascã).
Vorbind prima datã despre ea, Origen (254
d. Hr.) crede cã ,,citirea ºi meditaþia
zilnicã a textului sfânt trebuie
acompaniate de lupta asceticã, prelungitã
în rugãciune. 6 Aceasta îi transformã pe
cititori în ucenici ai Mântuitorului,
luminându-le pe deplin orizontul spiritual,7
deoarece aici ºi acum desluºim vocea
Celui care ne spune ,,Eu sunt Calea,
Adevãrul ºi Viaþa” (In 14, 6). Contrar
anumitor pãreri, pline de subiectivism,
citirea Sfintei Scripturi nu priveºte doar
clerul sau cinul monahal, însãºi tradiþia
patristicã fiind cea care exprimã cel mai

bine aceastã cerinþã misionarã în viaþa
parohiei. Este adevãrat cã monahii, dupã
rugãciunile matinale, se retrãgeau în
chiliile lor, ocupându-se cu citirea cãrþilor
sfinte, întreruptã doar de prezenþa la
slujbele în comun: ,,Îndatã ce ieºeau de
la adunarea sfântã, unul se întreþinea cu
Isaia, altul cu Apostolii; unul vedea
scrierile altui autor, hrãnindu-se cu
cuvintele lui Dumnezeu mai dulci decât
mierea ºi fagurele”.8 Tot Sf. Ioan Hrisostom
îºi continuã descrierea, de data aceasta
printr-o mustrare la adresa mirenilor: „Eu
nu sunt cãlugãr, vor spune unii dintre voi.
Dar aici este greºeala voastrã, de a socoti
cã citirea Scripturilor nu priveºte decât
pe monahi, în timp ce aceasta vã este
mult mai necesarã vouã, celor care vã
aflaþi în mijlocul lumii. Mai rãu decât a nu
citi Scriptura nu este alta decât a socoti
citirea ei inutilã, sau practicã satanicã.” 9

Îndeamnã apoi pe pãrinþi la a-i obiºnui
pe copii cu lectura atentã ºi deasã a
Bibliei, deoarece „chiar dacã nu ar avea
ei nevoie de cunoaºterea Scripturilor,
totuºi e necesar de a fi pregãtiþi, ca la
oriºice ocazie sã poatã astupa gura
altora.”10

În special, Ortodoxia vorbeºte despre
întâlnirea personalã cu Hristos-Cuvântul
ºi aprofundarea mesajului, folosind
propriile facultãþi mintale, însã nimeni nu
poate deveni interlocutorul lui Dumnezeu
fãrã a se afla în unitate spiritualã cu
Biserica. Chiar ºi atunci când credincioºii
din parohie citesc acasã Biblia, nu
înceteazã de a fi în Bisericã, în calitate
de membri vii al acesteia, iar conºtiinþa
eclezialã îi ajutã în aprofundarea corectã
a textului. Este îndeobºte cunoscut faptul
cã teologia rãsãriteanã este una a
echilibrului, spre deosebire de alte ramuri
creºtine, ce aºazã Biserica deasupra
Scripturii, ca în cazul Bisericii catolice,
sau Scriptura mai presus de Bisericã,
fapt ce transformã Protestantismul într-o
religie a unei cãrþi, în loc de una a
Duhului. 11 Cunoaºterea tainelor Celui
Nepãtruns, în scopul dobândirii mântuirii
nu poate fi o realitate individualã în sine,
ci o parte din organismul teandric,
Biserica. Aceastã viziune
integratoare o întâlnim în special
la Apostolul neamurilor care
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precizeazã: „Voi sunteþi trupul lui
Hristos ºi mãdulare fiecare în
parte. ªi pe unii i-a pus

Dumnezeu în Bisericã: întâi apostoli, al
doilea prooroci, al treilea învãþãtori” (I Co
27-28). Prin urmare, Biserica, în calitatea
ei de locaº al Duhului Sfânt, asigurã
interpretarea corectã a textelor sfinte,
datoritã succesiunii apostolice ce
transmite sensul corect al Scripturii ºi
evitã haosul spiritual al cãrui martor este
apariþia sectelor. Reve-
laþia supranaturalã,
încheiatã de Dumne-
zeu în Hristos, aparþine
Bisericii devenitã me-
diul eficient de pãstrare
ºi propovãduire a Sf.
Scripturi ºi Tradiþiei.
Doar astfel poate fi
explicatã unitatea
fundamentalã între
cuvânt ºi Tainã, între
citirea Bibliei în parti-
cular ºi folosirea aces-
teia în lecturile litur-
gice, înlãturând orice
tip de fragmentare.12

Am întâlnit într-un text o anecdotã
despre filozoful scoþian Thomas Carlyle
(1795-1881), ai cãrui pãrinþi se aºteptau
sã devinã predicator. Într-una dintre
duminici, întorcându-se de la bisericã, s-a
plâns mamei sale de predicã slabã pe
care o auzise. De aceea i-a fãgãduit
acesteia cã dacã va ajunge preot în prima
sa predicã va relua cuvintele
Mântuitorului: „Aþi auzit toate cele spuse
aici, mergeþi de faceþi ºi voi asemenea”.
Însã mama gânditorului a continuat „Nu
crezi cã ar trebuie sã le spui ascultãtorilor
ºi cum sã facã toate acestea?” Aºadar,
cum sã citim Scriptura? Mai întâi, lectura
duhovniceascã a Scripturii necesitã
crearea unei anumit cadru, de obicei, un
loc retras, dominat de tãcere ºi lipsa
oricãrei gãlãgii cotidiene, deoarece
cãutãm ºi ascultãm pe Dumnezeu „Care
este în ascuns” (Mt 6, 6) O candelã
aprinsã sau o lumânare în sfeºnic ne pot
introduce în acest timp al meditaþiei, care
trebuie sã fie unul dedicat ºi o rãmãºiþã a
zilei ce trece. Exemplificator pentru
aceastã etapã poate fi tabloul aghiografic
al Sf. Ioan Gurã de Aur în care „Noaptea
târziu, când grijile scaunului arhiepis-
copal nu-l mai tulburau, se închidea în
camera sa de lucru ºi tâlcuia epistolele
Sf. Pavel. Camera nu avea alt mobilier
decât un pat modest, o masã ºi un

scaun, iar ca podoabã sfintele icoane.
[…] Dãduse poruncã sã nu fie tulburat
de nimeni în timpul lucrului sãu; nimeni
sã nu intre la el ºi nici sã treacã pe
dinaintea uºii lui.”13

Dupã aceastã pregãtire a spaþiului ºi
timpului, urmeazã momentul invocãrii
harul Sf. Duh prin binecunoscuta
rugãciune Împãrate ceresc, Mângâ-
ietorul…, pentru a dialoga cu Dumnezeu
Care ne grãieºte în paginile Scripturii.

Pentru a asculta lectura în mod „fizic”,
indicatã este citirea cu voce tare, ca atunci
când ne rugãm în intimitatea camerei
noastre, pentru a simþi mai mult prezenþa
Celui care ne vorbeºte. Urmãtorul stagiu
al acestui pelerinaj spiritual este
meditaþia, ca aprofundare a celor citite,
unde putem folosi instrumente auxiliare
(comentarii patristice, dicþionare biblice
º.a.), pentru pãtrundere temeinicã a
textului ºi desprinderea mesajului central.
Ultima treaptã este împãrtãºirea din
bucuria ºi contemplaþia prezenþei lui
Hristos (1 Ptr 1, 8) ce izvorãºte acea pace
interioarã, cu putere transfiguratoare în
viaþa cotidianã. Etapa este descrisã chiar
în paginile Bibliei: „ªi a venit Iisus în
Nazaret […] ºi dupã obiceiul Sãu a intrat
în ziua sâmbetei în sinagogã ºi S-a ridicat
sã citeascã. ªi I s-a dat cartea profetului
Isaia […] ªi închizând cartea ºi dând-o
slujitorului, a ºezut; iar ochii tuturor celor
din sinagogã erau aþintiþi asuprã-I” (Lc 4,
16-21).

În lumina descrierii acestei metode
practice de citire particularã a Sf.
Scripturi, trebuie sã constatãm cu regret,
lipsa contactului dintre credincioºi ºi
Biblie, în parohiile ortodoxe. Unul dintre
motivele principale, identificate de
lingvistul ºi teologul J. Breck, ar putea fi
familiaritatea Bibliei în experienþa

rãsãriteanã, aceasta oferind conþinutul
fundamental pentru slujbele liturgice,
rugãciunile individuale, iconografie º. a.
S-a calculat cã numai Dumnezeiasca
Liturghie conþine 98 de citate din Vechiul
Testament ºi un numãr de 114 din
Testamentul Nou. Apoi 3 citiri, de obicei
din Vechiul Testament, se folosesc la
Vecernie, la marile Praznice ale Bisericii,
o Evanghelie a Învierii se citeºte la Utrenia
fiecãrei Duminici iar Rugãciunea Tatãl

nostru este prezentã
cel puþin o datã la
fiecare slujbã. La fel,
dacã mergi la Spove-
danie, preotul va citi
rugãciuni care se referã
la David, Manase,
Petru, la desfrânata
care a plâns la picioa-
rele lui Hristos, la va-
meº ºi la fiul risipitor.
Într-adevãr, Biblia nu
constituie reperul prim
ºi imediat, ºi în nici un
caz unic, în cãutarea
rãspunsurilor la proble-

mele cu care se confruntã credincioºii
din parohie. Pentru argumentarea acestei
constatãri voi invoca numai faptul cã
ortodocºii nu aleargã la Sfânta Scripturã
când au o problemã sau când îi frãmântã
vreo întrebare, ci aleargã la bisericã ºi la
preot. Aceasta nu trebuie sã însemne,
nici pe departe, minimalizarea rolului
Sfintei Scripturi, deoarece nu întotdeauna
ne vine uºor sã asimilãm ceea ce auzim,
fãrã sã ºi citim. Iar prin lectura biblicã
putem înþelege ºi aprecia mai uºor
dragostea lui Dumnezeu ºi lucrurile
minunate pe care le-a fãcut pentru noi.

Sã urmãrim în continuare câteva
dificultãþi ce ameninþã o autenticã practicã
a lecturãrii Sf. Scripturi în parohie:

1. Amploarea luatã uneori în parohie
de latura social-caritabilã ºi activistã a
slujirii Bisericii, neglijând zidirea Trupului
mistic prin iniþierea membrilor lui în viaþa
ºi lupta duhovniceascã, precum ºi în
cunoaºterea Evangheliei Cuvântului.
Atunci când viziunea asupra misiunii
pastoral-sacramentale a Bisericii nu mai
este una unitarã, riscãm apariþia aºa-
ziselor grupuri profesioniste în interiorul
parohiei, dintre care unul ar putea fi
desemnat în mod greºit, „cel al bibliºtilor”,
format de regulã din creºtinii care
obiºnuiesc sã lectureze Scrip-
tura, „scutindu-i” pe ceilalþi sã
facã acelaºi lucru. Scriptura

Dumnezeiasca Liturghie
conþine 98 de citate

din Vechiul Testament
ºi un numãr de 114

din Testamentul Nou.
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posedã însã reverberaþia ecle-
zialã, iar vocaþia Bisericii,

ameninþatã de o astfel de abordare, este
aceea de a chema poporul lui Dumnezeu
prin cuvintele care rãsunã în Evanghelia
lui Hristos.

2. Ignoranþa în ceea ce priveºte
noþiunile primare ale credinþei, într-o lume
ce eliminã uneori total din conþinutul ei
cultural orice nuanþã creºtinã. Lucrul
devine cu atât mai grav cu cât un fel de
„analfabetism al credinþei”14 îl întâlnim nu
rareori printre credincioºii din parohie ce
ascultã Evanghelia în mod obiºnuit, ca
urmare a frecventãrii duminicale a
bisericii. Situaþia poate fi vãzutã ºi ca o
ºansã, cãci prin impunerea unei practici
personale a lecturãrii Scripturii, putem
dobândi un instrument eficient în
maturizarea spiritualã a noastrã, ce
presupune relaþia personalã cu Hristos
ºi aprofundarea ei prin rugãciune.

3. Un alt semn distinctiv al epocii în
care trãim este lenea intelectualã care
duce la dispariþia cititorilor ºi, mai grav
decât atât, în multe cazuri, la o pervertire
a lecturii. Alungatã din viaþa cotidianã,
cartea face loc Televiziunii ºi Internetului,
care anuleazã orice tip de dispoziþie
interioarã inclusiv cea de subiect rugãtor.
Creºtinii citesc Scriptura pentru a asculta
pagina biblicã, ceea ce presupune un
anumit efort ºi putere de concentrare,
pentru a dezvolta ulterior un dialog
nemijlocit cu Cel care ne vorbeºte.
Pasivitatea ce dezactiveazã viaþa
interioarã face foarte dificilã, însã nu
imposibilã, Lectio divina în unele dintre
parohii. Pentru o dinamizare a vieþii
spirituale, Biserica a încurajat în ultimele
decenii participarea laicilor la propo-
vãduirea dreptei credinþe prin educarea
tinerei generaþii în fricã de Dumnezeu ºi
respect faþã de valorile creºtine, atât prin
organizarea învãþãmântului religios în
ºcolile de stat, cât ºi prin organizarea
învãþãmântului teologic, la care au acces
toþi membrii ei.

4. De foarte multe ori, citirea Bibliei
este pusã sub semnul întrebãrii datoritã
dificultãþilor de limbaj întâlnite, ca urmare
a distanþei culturale ce-l separã pe
credincios de lumea ºi mentalitãþile
vremurilor descrise în textul inspirat.
Piedica reclamatã de cititor este însã una
artificialã, fãrã un suport demn de
menþionat, cãci aceeaºi alteritate a
textului este similarã cu cea întâlnitã
atunci când, spre exemplu, intri în dialog
cu celãlalt de lângã tine. Citirea umanitãþii

aproapelui cere tot timpul un efort susþinut
cãci omul, creat dupã chip divin,
reprezintã o tainã ce se descoperã într-o
multitudine infinitã de aspecte. De un real
folos în depãºirea oricãror bariere pot fi ºi
comentariile patristice ale Scripturii pe
care Ortodoxia le-a considerat
dintotdeauna ca fãcând parte din
Revelaþie, deci inspirate. Puterea
cuvântului s-a exercitat dealtfel ºi înainte
de a exista Scriptura, lucru demonstrat
în primul rând de scrisorile adresate de
Apostoli noilor comunitãþi întemeiate de
aceºtia.15 În aceastã cheie trebuie privite
criteriile exegetice cerute de parcurgerea
Sf. Scripturi ce descriu experienþe de viaþã
ce depãºesc pagina cãrþii, iar cel care
încearcã zilnic aprofundarea este martor-
misionar al Evangheliei, conform locului
ºi stãrii dobândite în Bisericã ºi societate.

5.  Presupunând cã toate piedicile
enumerate pânã acum au fost depãºite,
existã un risc foarte rãspândit, anume
acela de a nu conºtientiza contem-
poraneitatea mesajului creºtin cuprins în
Sf. Scripturã. Cum poate pãtrunde în viaþa
creºtinului din parohie un text care, printre
altele, are ºi o vechime istoricã deloc
neglijabilã? De aici rezultã imediat
reacþiile la întâlnirea cu Cartea Cãrþilor
cuprinzând o paletã bogatã de atitudini
dintre care le amintim pe cea elitistã ce
susþine cã lectura Bibliei este apanajul
doar al intelectualilor sau teologilor,
precum ºi pãrerea cã principala menire a
Scripturii este cea moralizatoare, cu
indicarea unui program comportamental
zilnic, refuzul unei interpretãri ,,în Duh”,
ce aminteºte de un anumit tip de
fundamentalism periculos sau reducerea
mesajului revelat la unul dintre
nenumãratele mituri ale mântuirii, fapt ce
contribuie la minimalizarea acestuia.

În concluzie, credincioºii din parohie
pot elabora, sub cãlãuzirea preotului, un
program misionar privitor la formarea
deprinderii de a parcurge zilnic textul Sf.
Scripturi ºi aceasta ca redefinire a actului
lecturii în sine drept proclamare a lui
Hristos. De altfel, toate paginile Scripturii
oglindesc în interiorul lor centralitatea
Mântuitorului.16 Conform acesteia nu
Scriptura Îl explicã pe Dumnezeu, ci
Acesta explicã Scripturile (Lc 22, 44-49),
iar timpul acordat lecturii este unul al
Bisericii, în urma cãruia primim curajul
de a vesti Evanghelia. Astfel, în calitate
de cititori fideli ai Bibliei, credincioºii pot
rãspunde provocãrilor neognostice
actuale, de tip Codul lui Da Vinci,

1  Serghei BULGAKOFF , Ortodoxia , Ed.
Paideia, Bucureºti, 1994, p. 42.
2 SFÂNTUL IOAN GURÃ DE AUR, Omilii la Facere
43, 1, în: Scrieri - Partea a doua, traducere
ºi note de Pr. Dumitru Fecioru, coll. Pãrinþi
ºi Scriitori Bisericeºti 22, EIBMBOR,
Bucureºti,1989, p. 105.
3 ORIGEN, Comentariu la Evanghelia dupã
Ioan, în: Scrieri alese - Partea a doua,
traducere ºi note de Pr. Prof. T. Bodogae,
Pr. Prof. Nicolae Neaga ºi Zorica Laþcu,
coll. Pãrinþi ºi Scriitori Bisericeºti, 7,
EIBMBOR, Bucureºti, 1982, p. 163.
4 NICOLAE CABASILA , op. cit., p. 201.
5 Diac.Asist. Ioan CARAZA, Trãirea Sfintei
Scripturi în Biserica Ortodoxã,  în:
Ortodoxia, XLVI (1994), nr. 2-3, p. 103.
6 Epistula ad Gregorium Thaumaturgum
4 (Sources Chretiennes 148, p. 192) apud
Jacques ROUSSE, La lectio divina, în
Dictionnaire de Spiritualite, coll 473.
7 Pr. Prof. Constantin GALERIU, Mântuitorul
nostru Iisus Hristos, Învãþãtorul nostru
suprem, în: Ortodoxia, XXXV (1983), nr. 1,
p. 34.
8 SFÂNTUL IOAN GURÃ DE AUR, Omilii la Matei
2, 5, în: Scrieri - Partea a treia, traducere
ºi note de Pr. Dumitru Fecioru, coll. Pãrinþi
ºi Scriitori Bisericeºti 23, Editura
Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureºti, 1994, p.
35.
9 IBIDEM, pp. 788-789
10  IDEM, Comentariile sau explicarea
Epistolei cãtre Efeseni, 21,  traducere de
Arhim. Theodosie Athanasiu, Iaºi, 1902,
p. 216.
11 Pr. Drd. Constantin DAVIDEANU, Sfânta
Scripturã ºi Biserica , în Mitropolia
Moldovei ºi Sucevei, LXIII (1987), nr. 4, p.
92.
 12 Eugen J. PENTIUC, The Old Testament
în Eastern Orthodox Tradition, Oxford
University Press, 2014, p. 21.
13  Pr. Dumitru FECIORU, Prefaþã  la vol.
SFÂNTUL IOAN GURÃ DE AUR, Scrieri - Partea
întâia, traducere ºi note de Pr. Dumitru
Fecioru, coll. Pãrinþi ºi Scriitori Bisericeºti
21, Editura Institutului Biblic ºi de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureºti,
1987, p. 6.
14  Enzo BIANCHI , Ascultând Cuvântul -
pentru lectura duhovniceascã a Scripturii
în Bisericã, Editura Deisis, Sibiu, 2011,
p. 148.
15 Pr. Prof Dumitru STÃNILOAE, Unitate ºi
diversitate în Tradiþia ortodoxã..., p. 340.
16 John BEHR, Formarea teologiei creºtine,
trad. de G. Neamþu, Editura Sophia,
Bucureºti, vol. I, 2004, p. 303.

recuperând legãtura organicã dintre
învãþãtura teoreticã ºi viaþa practicã,
deoarece textul biblic parcurs în familie
se lãmureºte apoi în context liturgic, prin
participarea la viaþa sacramentalã a
Bisericii. Prin urmare, citind Sf. Scripturã
ºi mergând la Bisericã omul poate reuºi
sã gãseascã rãspunsuri pertinente la
întrebãrile care chinuie sufletul sãu.
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Citind mãrturiile unor pãtimitori ai
lui Hristos în temniþele comuniste, am
rãmas cu acest sentiment puternic cã
aceºti martiri ai neamului nostru au trãit
chinuri cumplite pe care le-au suferit
cu o libertate deplinã a sufletului lor, o
libertate cu Hristos, Adevãrul, ce
trebuia mãrturisit cu preþul vieþii lor, cãci
spune Mântuitorul: „Dacã veþi rãmâne
în cuvântul Meu, sunteþi cu adevãrat
ucenici ai Mei; ºi veþi cunoaºte
adevãrul, iar adevãrul vã va face liberi”
(Ioan 8, 31-32).

Pãrintele Arsenie Papacioc, marele
duhovnic de la Techirghiol, mãrturisea:
„Când am intrat în închisoare, o lume
întreagã a murit pentru mine, dar am
descoperit în interiorul meu o altã lume,
infinit mai bogatã decât cea pe care o
lãsasem afarã”. Lipsit prin forþã de
rânduiala din mãnãstire, ºi-a fãcut
Mãnãstire în sufletul sãu, „închinoviind”
ºi alte suflete în aceastã lucrare, cãci
se rugau noapte de noapte, transmiþând
prin bãtãi uºoare în perete, din celulã în
celulã, „candela nestinsã” a
rugãciunii. „Dumnezeu, îngerul ºi
omul înþelept, spunea Pãrintele
Stãniloae în Filocalie, nu pot fi apucaþi
ºi þinuþi cãci sunt liberi ºi nehotãrniciþi.
Nu sunt ca obiectele sau ca anima-
lele. Numai omul pãtimaº poate fi
apucat ºi dus de belciugul patimii ca
animalele, de cãtre cei dibaci…
„Veghea e o miºcare, e încordare, e
privire atentã ºi plinã de bucurie la
bunãtãþile minunate ce se descoperã
celui ce s-a liniºtit din partea celor
din afarã. Cel ce se concentreazã la
ceva interior uitã de cele din afarã.
Ba uitã pânã ºi de trupul lui” (Filocalia
nr. 8). Aceastã miºcare dinãuntru
trebuie atent supravegheatã. În
libertatea de a face ce vrea, omul
adeseori se lasã înrobit de diferite
legãturi cu lumea aceasta vãzutã, prin
care uitã de lumea nevãzutã din

Libertate în închisoare
ºi închisoare în libertate

lãuntrul sãu. „Nu numai uºile spre cele
din afarã trebuie închise, ci ºi spre cele
rele care pot apãrea din obiºnuinþa cu
pãcatele sau din înrâurirea duhurilor
rele… Trebuie þinutã deschisã numai
poarta spre nesfârºitul dumnezeiesc,
spre iubirea curatã de Dumnezeu ºi de
oameni” (idem). „E un pãcat mãrunt,
care-l face toatã lumea…”, sau „e o
plãcere nevinovatã sã-mi fac micile
plãceri: sã-mi beau obiºnuita cafea, sã
savurez þigara, sã urmãresc serialul
preferat etc.” sunt doar câteva din
motivaþiile omului prin care îºi distrage
atenþia de la cele sufleteºti. Astfel, omul
se lasã atras în închisoarea patimilor,
legat în aceastã închisoare cu lanþurile
plãcerilor, paznic fiind obiºnuinþa rea, iar
munca silnicã fiind mustrarea conºtiinþei.
Într-o rugãciune a Bisericii noastre
spunem: „Hristoase, Cel ce opreºti
valurilor patimilor celor potrivnice ºi
potoleºti marea cea sãratã a acestei vieþi
ºi îmblânzeºti pornirile cele greu de
purtat ale plãcerilor, pãzeºte pe robii Tãi,

dãruindu-le sãnãtate sufleteascã ºi
trupeascã…” (Molitfelnic). Prin
priveghere, sufletul se dezbracã de omul
cel vechi, cãci prin rugãciune se
cerceteazã în toate cutele sufletului ºi
se scârbeºte de ceea ce e rãu în ele.
Lepãdând întunericul patimilor, pãtrunde
în adâncul lui curat ºi în el întâlneºte pe
Dumnezeu, viaþa cea nouã. Iatã cât de
frumos exprimã Pãrintele Profesor
Dumitru Stãniloae folosul rugãciunii
neîncetate în vederea dezrobirii: „În
întunericul nopþii, cel ce privegheazã se
dezbracã de întunericul patimilor, legat
de lucrurile vãzute ale lumii ºi de alipirea
pãtimaºã ºi deci oarbã de ele ºi se umple
de lumina lui Dumnezeu care îi apare
când nu se mai opreºte doar la lumea
vãzutã… Rugãciunea hrãneºte sufletul,
pentru cã aduce puterea lui Dumnezeu
în el, pentru cã prin dialogul cu
Dumnezeu i se comunicã sufletului
puterea ºi viaþa Lui. Dacã ar fi o simplã
lucrare a omului, ea n-ar putea hrãni
sufletul cu ceva ce nu e în el însuºi. În

general omul nu se poate înnoi prin
el însuºi. Cãci dacã fiinþa lui e rea,
de unde sã scoatã din ea o putere
prin care sã biruiascã aceastã
slãbiciune?” (Mica filocalie vorbitã).
Aºadar, în aceastã pãrelnicã libertate
de a face ce vrem, poate sã fie multã
robie ºi legare, dar starea de jertfire
a vieþii noastre lumeºti, a patimilor ºi
pornirilor spre pãcate, poate sã aducã
libertatea sufletului, oricât de grele
ar fi poverile necazurilor, ale bolilor
ºi neputinþelor pe care le avem de
purtat. Cãci ne spune Hristos: „Cã
cine va voi sã-ºi scape sufletul
(pentru viaþa aceasta trecãtoare) îl
va pierde; iar cine îºi va pierde
sufletul pentru Mine îl va afla”.
(Matei 16, 25)

Preot Valentin ILIE

Dor de þarã
Lung, întins pustiu mã fierbe,

Piatrã-n piatrã contopeºte,
Arde apa vâlvãtaie

Într-un suflet ce iubeºte.

Munþii – dor, câmpia doare
Orice frunzã ce adie

Plânge inima ºi moare
Þarã, þarã, bucurie!

Greu mã port pe drum de searã.
Veac în veci eu voi rãbda!

Vreau sã-mi vãd copacii iarã!
Vreau sã mor în þara mea!

Maria ILIE
24.05.2015
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã APOSTOL

Dupã terminarea Primului Rãzboi
Mondial, în timpul cãruia România a
trecut prin cele mai cumplite etape din
zbuciumata sa istorie, fiind foarte
aproape de crunta situaþie de a dispãrea
ca stat de sine stãtãtor, atunci când
rãnile grozãviilor petrecute în zona de
foc de pe vãile Oituzului, Trotuºului ºi
Caºinului ºi de pe se-
meþele înãlþimi care le
înconjoarã începeau sã se
cicatrizeze, Regina Maria
a efectuat o vizitã pe
aceste plaiuri de legendã
care-i prilejuiau unele
dintre cele mai emoþio-
nante amintiri. Gândurile
efectuãrii unei asemenea
vizite cu prilejul sãrbãtorii
Învierii Domnului Iisus
Hristos au însoþit-o timp de
doi ani, aºa cum Regina
însãºi mãrturiseºte: „Tot
timpul m-am gândit la
Paºtele din 1918, când, cu
inima plinã de tristeþe ºi
cumplitã urã faþã de cei
care îmi distrugeau þara,
am venit aici (la Oneºti
n.n.) cu micile mele lumâ-
nãri aprinse, jurând sã mã
întorc la un alt Paºte, dacã þara mea va
fi eliberatã. Acum România Mare este o
realitate ºi eu am revenit, îndeplinindu-mi
jurãmântul secret“.

Trenul regal a sosit în staþia Oneºti,
vineri, 9 aprilie 1920, ora 5:30. În zona
gãrii din Oneºti fuseserã puse în aplicare
mãsurile de siguranþã ce se impuneau,
fiind folosiþi militari din Compania de
onoare din Regimentul 27 Infanterie
Bacãu ºi Compania de jandarmi Bacãu.
La ora 13:15, Regina, împreunã cu
personalul de protocol care o însoþea, a
coborât pe peron unde i s-a prezentat
raportul de cãtre generalul comandant
al Garnizoanei Bacãu care a prezentat,
în continuare, persoanele oficiale. Dupã
trecerea în revistã a Companiei de
onoare, Regina pleacã spre Grozeºti,
una din localitãþile care au suferit cel mai
mult în timpul Rãzboiului. În ziua de 18

95 de ani de la vizita Reginei Maria
la Oneºti

octombrie 1916, satul a fost aproape în
întregime distrus, luptele se duceau pe
fiecare uliþã ºi pentru fiecare casã,
inamicul ajungând pânã la jumãtatea
acestuia.

Însoþitã de generalul Ballif, generalul
comandant al Garnizoanei Bacãu ºi
prefectul judeþului, în faþa bisericii din

Grozeºti, proaspãt reparatã, regina a fost
întâmpinatã de o numeroasã populaþie
din valea Oituzului ºi, aºa cum noteazã
în amintirile sale, „pretutindeni þãranii
erau înduioºãtor de bucuroºi sã“ o „vadã
ºi pe feþele tuturor se citea adevãrata
bucurie a recunoaºterii.“ Descrierea
satului, care a avut atât de mult de suferit,
este sugestiv fãcutã de Reginã care ne
spune: „Satul este încã distrus, dar în
multe locuri casele au fost reconstruite;
foarte mulþi trãiesc încã în mici colibe
de lemn, construite la întâmplare.“

Dupã o scurtã slujbã ºi o entuziastã
cuvântare a preotului Nalboc, prin care
acesta aratã „grija dusã de M.S.1 pentru
rãniþii ºi populaþia acestei regiuni“,
urându-i bun-venit, s-au împãrþit ajutoare
orfanilor, vãduvelor ºi invalizilor de rãzboi.
De la Grozeºti, Regina ºi personalul
care o însoþea s-a deplasat pe valea

Oituzului , la Ferãstrãu ºi Hârja2 acolo
unde, aºa cum spune Regina, nu a putut
merge în timpul Rãzboiului întrucât era
în mâinile inamicului. La ora 16:30, a
ajuns din nou la Oneºti unde era adunatã
populaþie din ºapte comune din apropiere
care a primit-o, aºa cum se consem-
neazã în Darea de seamã trimisã la

Ministerul de Rãzboi, cu
multã dragoste. S-au împãr-
þit ajutoare pentru populaþia
venitã din cele ºapte co-
mune învecinate. Vineri
seara, la ora 8:00, a mers
la biserica din Oneºti unde
a asistat la slujba din
Vinerea Mare. Atmosfera
aici a fost, aºa cum noteazã
Regina, „impresionantã,
simplã, cu nesfârºite ºi
repetate cântãri. Biserica
era plinã de soldaþi ºi þãrani.
Când, în final, procesiunea
de înconjurare a bisericii,
urmatã de o mulþime de
þãraºi ºi de soldaþi s-a
terminat, eu m-am dus ºi
am pus lumânãri aprinse pe
mormintele soldaþilor cãzuþi
în timpul Rãzboiului. Deºi
am mers la nesfârºit pu-

nând lumânãri aprinse pe morminte, nu
am putut pune pe toate, pentru cã erau
prea multe“.

Sâmbãtã, 10 aprilie, a fost o zi cu un
program încãrcat atât pentru membrii
delegaþiei cât mai ales pentru Reginã.
Generalul comandant al Garnizoanei
Bacãu, însoþit de prefect, s-a deplasat
la Slãnic ºi Vâlcele pentru a împãrþi
ajutoare celor nevoiaºi, iar Regina a
preferat sã viziteze locurile ºi oamenii
care-i prilejuiau multe amintiri emo-
þionante. Iatã cum Regina însãºi
consemneazã în jurnalul sãu: „M-am
trezit în iubitul meu Coþofãneºti. Cât de
plin de amintiri este acest loc, îmi
încãlzeºte sufletul. Am luat micul dejun
devreme ºi am ieºit cât am putut mai
repede sã mã duc la adorata
mea cãsuþã «Cele patru
vânturi».“ Pe traseu, Regina a

Regina Maria - mama rãniþilor
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fost întâmpinatã de mulþi
oameni ai locului, vechi
cunoºtinþe ale sale, ale cãror

necazuri le-a împãrtãºit pe timpul
Rãzboiului. Dupã o vizitã la cimitir, unde

a aranjat sã fie sãdite flori pe morminte,
s-a deplasat, urmatã de o cãruþã plinã
cu daruri, spre sãtucul sãu „special,
Boiºtea Galia“. Însemnãrile Reginei cu
acest prilej constituie un veritabil tablou
specific satelor de pe Valea Trotuºului
în ajunul Paºtelui. Într-o manierã
esenþializã, dar cuprinzãtoare, descrie
activitãþile febrile de înfrumuseþare a
locuinþelor ºi de pregãtire a tuturor
preparatelor specifice. A împãrþit daruri
în fiecare casã: „aºternuturi, sãpun,
haine, cicolatã, orez, þigãri, cãrþi ºi
minunate mãrgele de sticlã pentru fete.“
În cursul aceleaºi zile a vizitat Mânãstirea
Bogdana care sãlãºluieºte, aºa cum
spune Regina, „într-o liniºtitã frumuseþe“.
Seara, pe la ora 11:30, întreaga delegaþie
a plecat la Mânãstirea Caºin pentru a
participa la slujba de Înviere unde au
oficiat, pe lângã preot, ºi directorul
Episcopiei Romanului ºi protoiereul
Manoliu. Cea mai elocventã descriere a
atmosferei create la slujba de Înviere
aparþine tot Reginei astfel: „A fost unul
dintre cele mai frumoase evenimente pe
care le-am trãit vreodatã. Am fost
întâmpinatã de sute de þãrani cu
lumânãri aprinse în mâini ºi am urcat, în
procesiune, pânã la mãnãstire, urmaþi
de toate cele lumini. Am trecut pe sub
portalul greu din zidul înconjurãtor. Curtea
interioarã era, de asemenea, plinã de
þãrani care þineau în mâini lumânãri
aprinse, impozanta ºi înalta bisericã albã
ca neaua se înãlþa în decor ca un duh
uriaº. Prima parte a slujbei s-a þinut afarã
ºi mii de lumânãri luminau noaptea.

Cântãrile erau total nereuºite, dar
ceremonia a fost impresionantã, simplã
ºi deosebit de pitoreascã. Nu erau decât
soldaþi ºi þãrani, nici o notã discordantã.
Am intrat dupã aceea în bisericã pentru

cealaltã parte a sluj-
bei. Am stat pe înaltul
tron sculptat îmbrã-
catã în costum naþio-
nal roºu, cu o hainã
roºie strãlucitoare ºi
un voal alb pe cap,
þinând în mânã o
imensã lumânare.
Pentru cã eram în
costum naþional, nu
am fãcut nici eu notã
discordantã.“

Dupã slujba de
Înviere, Regina a servit
o gustare împreunã cu
ofiþerii ciocnind ouã

roºii, iar învãþãtorul Tudorache, ofiþer în
rezervã, a þinut o frumoasã cuvântare
arãtând sacrificiile fãcute „în acest
Rãzboi de M.S.“ ºi s-a trecut apoi la
masa trupei aranjatã în curtea mânãstirii
unde Regina a ciocnit ouã roºii cu soldaþii
din Compania de onoare. Cu acest prilej,
i-au fost prezentaþi M.S. ofiþerii ºi soldaþii
din Companie care au luptat la Cireºoaia
ºi o cunoºteau pe M.S. de când i-a
vizitat în tranºee.

Noaptea de Înviere s-a încheiat, aºa
cum Regina mãrturiseºte: „Eu, împreunã
cu cele douã fete, Ballif, un general din
Bacãu, prefectul, care întâmplãtor era
un tânãr foarte drãguþ ºi activ, el însuºi
invalid de rãzboi, colonelul Manolescu
ºi Pavelescu de la Cãile Ferate, ne-am
aºezat, în final, la o cinã foarte târziu ºi
am sãrbãtorit Învierea în mod tradiþional.
Le-am dãruit tuturor mici daruri ºi m-am
dus la culcare la ora
3:00. În ziua de Paºti,
duminicã, 11 aprilie
1920, Regina con-
semneazã: „Un prânz
vesel de Paºti cu
prefectul, care este
foarte drãguþ ºi pare
condus de dorinþa de
a-i ajuta pe oameni,
generalul care vor-
beºte atât de încet
încât nu-l poþi înþelege,
bãtrânul ºi rotofeiul
preot care a oficiat
Învierea ºi care a fost
trimis special de la

Roman, colonelul Manolescu ºi alþi doi
ofiþeri3.

La ora 13:30, M.S. ia parte la un
parastas, în cimitirul de la Curiþa, pentru
militarii morþi în rãzboi. Învãþãtorul din sat,
într-o scurtã ºi emoþionantã cuvântare,
mulþumeºte M.S. pentru grija ce-o poartã
celor morþi în acest Rãzboi. La ora 15:15,
împarte ajutoare la Caºin invalizilor,
orfanilor ºi vãduvelor, apoi urmeazã o
serbare ºcolarã la Casa Naþionalã,
conferinþa preotului satului, cântece,
jocuri, figuri alegorice reprezentând
România la 1859, 1877, 1916 ºi 1920 ºi
o horã tradiþionalã. De la Caºin, „înapoi
la Oneºti pentru o altã horã mare la casa
lui Miclescu unde se afla înainte marele
meu spital «Regina Maria». Erau acolo
Miclescu ºi o sorã mai în vârstã a lui,
Zoe Miclescu.“

La ora 19:30, trenul regal pãrãseºte
Oneºtii pentru a se deplasa la Bucureºti,
iar generalul de la Bacãu îºi încheie
raportul cãtre Minister spunând: „S-a luat
toate mãsurile ºi nu s-a neglijat nimic
pentru o bunã primire. Am credinþa cã
M.S. a rãmas mulþumitã.“

Bibliografie:
„Darea de seamã asupra vizitei M.S.

Regina în regiunea Oneºti, Mânãstirea
Caºin, Bâlca“.

A.M.R., fond M.R. Cabinetul Minis-
trului (fond 950), dosar 371, file 1000-
1002.

1 Majestatea Sa.
2 Satul a fost ars complet în ziua de 13
octombrie 1916.
3 Unul din cei doi ofiþeri era colonelul
Cacip, comandantul Regimentului 27
Infanterie Bacãu.

Regina Maria la Oneºti

Regina Maria în mijlocul soldaþilor, la Oneºti
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Dupã anul 1920, printr-un decret
regal, ziua Înãlþãrii Domnului nostru Iisus
Hristos la ceruri a devenit ºi Ziua eroilor.
Aceastã  decizie a fost respectatã pânã
în 1948 când autoritãþile comuniste au
mutat-o pe 9 Mai. Dupã Revoluþia din
1989, prin mai multe decizii – ºi ale

autoritãþilor statului ºi ale Sinodului  BOR
– s-a revenit la  reglementarea din 1920
când, de Ziua Înãlþãrii, este celebratã ºi
Ziua Eroilor.  Aceastã zi a devenit  Zi
Naþionalã.

 Domnul Col. (rtg) Ion Petrescu,
preºedintele subfilialei „Cultul  Eroilor”
Tg. Ocna, ºi domnul profesor Corneliu
Stoica au adus un pios omagiu celor care
s-au jertfit pe câmpurile de luptã pentru
apãrarea þãrii ºi a fiinþei sale naþionale ºi
ne-au reamintit de eroismul acestora.

Eu aº vrea ca, în cuvântul meu, sã
vã rog ca de fiecare datã când omagiem
eroii neamului sã ne îndreptãm gândurile
ºi cãtre cei care au suferit batjocura
lagãrelor de concentrare, deportãrilor,
închisorilor comuniste de la Piteºti, Aiud,
Gherla, Canal, Periprava ºi altele ºi
care, prin  felul cum s-au purtat ºi ºi-au
pãstrat credinþa în Dumnezeu, ne-au
lãsat o lecþie de demnitate, de credinþã
ºi de dragoste de þarã ºi neamul din care
au fãcut parte.

Toþi cei care ºi-au pierdut viaþa  în
acele lagãre sau închisori, nerenunþând
la demnitate, la bunãtate, la credinþã ºi la
dragostea de aproapele lor, sunt ºi ei eroi
sau martiri ai neamului. ªi lor  le suntem
datori cu recunoºtinþã ºi veºnicã neuitare.

Când vorbim despre eroi sau despre
martiri ai neamului n-o putem face
trunchiat, limitativ sau secvenþial, ci
trebuie sã-i aducem  în amintirea noastrã
pe toþi – ºi pe cei cãzuþi pe câmpurile de
luptã, dar ºi pe cei care, prin rezistenþa,
dârzenia ºi puterea lor de credinþã au

supravieþuit ororilor lagãrelor, închisorilor
comuniste, deportãrilor sau vitregiilor
rãzboaielor ºi ne-au lãsat aceastã dovadã
de demnitate ºi de dragoste faþã de þarã.

Zilele acestea am lãcrimat când am
citit o mãrturie a pãrintelui Dimitrie Bejan
«Oranki - Amintiri din captivitate» ºi vã
cer îngãduinþa sã vã fac pãrtaºi la aceastã
trãire. Iatã pasajul: „Urmele secetei din
anul 1946 s-au resimþit puternic, mai ales
în vara anului 1947. Flãmânzi, slãbiþi,
oamenii se umflau ºi apoi mureau, care
pe unde-i apuca sfârºitul.

În acea varã a lui 1947 eram la
Mãnãstârca. Lagãrul trecea prin mari
lipsuri alimentare, totuºi nu ne lipsea raþia
de pâine neagrã ca pãmântul, cu pleavã
de orz în ea.

Altãdatã, când plecam la lucru ºi ne
întâlneau copii de ºcoalã, ne strigau:
«moarte fasciºtilor». Cei mici fugeau de
noi, þipând speriaþi. Aºa li se spusese cã
noi mâncãm copii fripþi pe cãrbuni. Dar
a venit vremea aceasta de foamete ºi
copiii ºi-au învins spaimele. Cum ne
vedeau ieºind din lagãr, alergau înaintea
noastrã ºi cerºeau: «Dã-ne, nene, o
bucãþicã de pâine, cã murim de foame».
Mâinile lor mici, slabe, numai oase, se
întindeau tremurând spre noi. Scoteam

din buzunar o bucatã de pâine – era viaþa
noastrã – ºi le-o aruncam pe iarbã. Se
repezeau ca uliul asupra porumbelului.

Ce puteam sã facem noi pentru
potolirea flãmânzilor care creºteau la
numãr pe zi ce trecea? ªi ne-am hotãrât
sã-i ajutãm organizat. Eram 1500 de

români aici, toþi ofiþeri; ºi cuvântul de ordine
a plecat din bordei în bordei; dimineaþa, în
sacii de merinde duceam ajutorul nostru
flãmânzilor din pãdure. De pe buzele lor
plecau spre noi binecuvântãri: «Dumnezeu
sã vã rãsplãteascã... Vã mulþumim,
domnilor ofiþeri...»

Politrucul era de-a dreptul speriat
pentru aceastã pactizare a populaþiei
cu «inamicul».

Un bãtrân, la Iagoda, îmi spusese
deschis: «Voi sunteþi oameni întregi; voi
aveþi suflet. Stãpânirea noastrã-i fãrã
suflet».“

Câtã omenie, câtã demnitate, câtã
putere de sacrificiu! Iatã de ce cred
cã ºi acestor oameni le suntem datori
cu omagiere ºi smeritã recunoºtinþã.

Atunci când depunem o floare la
mormântul unui erou, la un monument sau
la o cruce a unui bunic sau strãbunic, sã
zicem în gând: Dumnezeu sã te
odihneascã! Ai suferit, ai rãbdat, ai luptat
ºi ai murit pentru noi. Îþi mulþumesc!

Dumnezeu sã ne binecuvânteze pe
toþi!

Cuvânt rostit la Tg. Ocna,
de  Ziua Eroilor,

de cãtre Col. (rtg) Gheorghe Pavel
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Stareþii ºi Stareþele din Arhiepiscopia
Romanului ºi Bacãului s-au întrunit în ziua
de 27 mai, curent, la Catedrala
arhiepiscopalã „Sfânta Cuvioasã
Parascheva“ din Roman, sub preºedinþia
Înaltpreasfinþitului Pãrinte Arhiepiscop
Ioachim, în cadrul Sinaxei monahale.

Întâlnirea a început cu
Dumnezeiasca Liturghie sãvârºitã în
Catedralã de cãtre pãrintele arhimandrit
Pimen Costea, Vicar administrativ al
Arhiepiscopiei Romanului ºi Bacãului,
împreunã cu un sobor de stareþi de la
mânãstirile de pe cuprinsul Eparhiei.

Un moment deosebit al acestei
comuniuni de rugãciune l-a constituit
hirotesirea întru protosinghel a
ieromonahului Teofil Poienaru,
duhovnicul mânãstirii „Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena“, Vermeºti. Dupã
terminarea Sfintei Liturghii, a urmat
ºedinþa Sinaxei în care s-au abordat
urmãtoarele probleme:

Sinaxa Stareþilor ºi a Stareþelor din Mânãstirile
ºi Schiturile Arhiepiscopiei Romanului ºi Bacãului

– disciplina în mânãstiri: primirea
de monahi sau monahii din alte eparhii,
pelerinajele în afara þãrii, corespondenþa
cu Centrul Eparhial prin sectorul
Exarhat.

– prelucrarea unor hotãrâri ale
Sfântului Sinod privind: responsabilitatea
monahilor care desfãºoarã activitãþi de
comunicare în spaþiul virtual.

– regulamentul autoritãþilor
canonice disciplinare ºi ale instanþelor
de judecatã ale Bisericii Ortodoxe
Române.

– situaþia clericilor din Eparhii care
tulburã pacea ºi unitatea Bisericii.

– necesitatea utilizãrii în toate
Eparhiile a Anuarului liturgic ºi tipiconal
editat de Institutul Biblic ºi de Misiune
Ortodoxã.

– finalizarea documentaþiei privind
Sfintele Moaºte.

– încheierea de noi contracte la
nivelul întregii Eparhii cu furnizorii de

energie electricã ºi de telefonie
mobilã.

Dupã ordinea de zi, au urmat
discuþii pe marginea programului propus.
Atât pãrinþii stareþi cât ºi maicile stareþe
ºi-au spus problemele cu care se
confruntã comunitãþile pe care le
conduc. Au mai luat cuvântul Arhim.
Pimen Costea, Arhim. Serafim Huzdup
ºi Arhim. Andrei Ioniþã.

În încheiere, Înaltpreasfinþitul
Ioachim a concluzionat: „Sunt ferm
convins cã fiecare din frãþiile voastre
vã faceþi conºtient datoria acolo unde
sunteþi rânduiþi sã vã jertfiþi cu timp ºi
fãrã timp pentru propãºirea binelui ºi a
rugãciunii.“

Dupã cuvânt, Înaltpreasfinþia Sa a
oferit în dar pãrinþilor stareþi ºi duhovnici
noile Antimise.

Protos. Claudiu Constantin
PANÞIRU
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Acesta este îndemnul Sfântului Ioan
Gurã de Aur pentru noi, cei ce trãim în
aceastã lume ºi suntem adesea ispitiþi
sã pãcãtuim. Având în vedere faptul cã
acest an a fost consacrat de cãtre
Sfântul Sinod al B.O.R. „An omagial al
misiunii parohiei ºi mânãstirii azi, anul
comemorativ al Sfântului
Ioan Gurã de Aur ºi al
marilor pãstori de suflete
din eparhii în Patriarhia
Românã”, am gãsit de
cuviinþã sã vã fac cunoscute
ºi Dumneavoastrã sfaturile
marelui Arhiepiscop al
Constantinopolului, Ioan
Gurã de Aur. Mai mult
decât atât, ne aflãm în
perioada postului Sfinþilor
Apostoli Petru ºi Pavel,
perioadã în care Biserica ne
îndeamnã la spovedanie ºi
împãrtãºanie, deºi aceasta
o putem face ori de câte ori
simþim nevoia sã ne eli-
berãm de pãcate...

În rândurile urmãtoare
redãm aceste poveþe...

„Ai pãcãtuit? Nu-þi cer
nimic altceva decât aceasta:
intrã în bisericã ºi spune-i cu
pocãinþã lui Dumnezeu:
«Am pãcãtuit». Fiindcã este
scris: «Mãrturiseºte-þi tu mai
întâi pãcatele, ca sã poþi fi
îndreptãþit» (Isaia 43, 26).
Mãrturiseºte-þi pãcatul pentru
a fi iertat. Nu e nevoie pentru
aceasta nici de eforturi, nici
de multe vorbe, nici de cheltuieli sau ceva
asemãnãtor.

ªi de unde ºtiu, mã vei întreba, cã
dacã-mi mãrturisesc pãcatul acesta va
fi ºters? Îþi rãspund: În Scripturã îl vei
gãsi atât pe cel care l-a mãrturisit ºi a
fost ºters, cât ºi pe cel care nu l-a
mãrturisit ºi a fost osândit.

Cain l-a ucis pe fratele sãu din invidie.
«Unde este Abel, fratele tãu?», l-a întrebat
dupã aceea Dumnezeu (Facere 4, 9). ªi
l-a întrebat nu pentru cã Acela, Care le
cunoaºte pe toate, nu ºtia asta, ci pentru
cã voia sã-l conducã pe ucigaº la
pocãinþã. Însã, Cain a rãspuns: «Nu ºtiu;
nu cumva sunt eu paznicul fratelui meu?»
(Facere 4, 9). «Fie, nu eºti paznic; de ce
însã ai devenit ucigaº? Nu l-ai pãzit; de

Ai pãcãtuit? Spune-I lui Dumnezeu
ce însã l-ai omorât? Cum îndrãzneºti sã
vorbeºti aºa? Glasul sângelui fratelui tãu
strigã spre Mine din pãmânt», a zis atunci
Dumnezeu (Facere 4, 10). ªi l-a pedepsit
imediat, nu atât pentru crimã, cât pentru
necuviinþa lui; cãci Dumnezeu nu-l
scârbeºte atât de mult pe cel care

pãcãtuieºte, cât pe cel care este
necuviincios... A fost pedepsit pentru
necuviinþa lui. A fost osândit pentru cã nu
ºi-a mãrturisit pãcatul. Dacã-l mãrturisea,
ar fi fost iertat. Aºadar prima cale a
pocãinþei ºi iertãrii pãcatelor este
mãrturisirea. ªi pentru a te încredinþa
cã este aºa, priveºte cum altuia,
mãrturisindu-ºi pãcatul, i s-a ºters.

Proorocul ºi împãratul David a cãzut
într-un pãcat îndoit, al adulterului ºi
crimei... Iar Dumnezeu ce-a fãcut? I l-a
trimis pe proorocul Natan. Proorocul a
venit la prooroc. Aºa li se întâmplã ºi
doctorilor. Când un doctor se îmbolnã-
veºte, are nevoie de un alt doctor. La fel
ºi aici. Un prooroc a pãcãtuit, alt prooroc
a adus leacul. A venit aºadar Natan, nu l-a

cercetat îndatã, ci a intrat la el, nici nu i-a
spus: «Nelegiuitule ºi neruºinatule, care
ai cãzut în adulter ºi crimã, cum de fiind
atât de cinstit de Dumnezeu ai cãlcat
poruncile Lui?» Natan n-a spus aºa ceva,
ca sã nu-l facã ºi mai necuviincios; cãci
pãcãtosul, când i se descoperã pãcatele,

este cuprins de necuviinþã.
Ce-i spune, deci? «Într-o
cetate erau doi oameni:
unul bogat ºi altul sãrac. Cel
bogat avea foarte multe
turme ºi cirezi, iar cel sãrac
n-avea nimic, în afarã de o
mieluºea micã, pe care o
cumpãrase ºi pe care a
þinut-o ºi a hrãnit-o; ºi ea a
crescut laolaltã cu el ºi
copiii lui: din pâinea lui
mânca ºi din paharul lui bea
ºi la sânul lui dormea» –
prin aceasta arãta cinstita
legãturã a bãrbatului cu
soþia lui. «La omul bogat a
poposit un cãlãtor, dar el nu
s-a îndurat sã ia din turma
lui ºi din cirezile lui ca sã
gãteascã pentru cãlãtorul
care venise la el, ci a luat
mieluºeaua omului sãrac ºi
a gãtit-o pentru oaspetele
sãu» (II Regi 12, 1-4). Iar
împãratul ce a rãspuns?
Crezând cã e vorba de
altcineva, s-a mâniat foarte
ºi i-a spus lui Natan:
«Vinovat de moarte este
omul acela care a fãcut
aceasta; de ºapte ori va

plãti mieluºeaua» (II Regi 12, 5-6).
Hotãrâre foarte severã. Aºa sunt însã
oamenii. Pe ceilalþi îi osândesc lesne, cu
mare severitate ºi asprime.

Ce face atunci Natan? Nu pune
pentru multã vreme leacuri alinãtoare
pe ranã ci, dupã câteva clipe, afundã
bisturiul adânc, ca sã-l îndurereze pe
împãrat. «Tu eºti omul care a fãcut
aceasta» îi spune. Iar David rãspunde
imediat: «Am pãcãtuit împotriva
Domnului» (II Regi 12, 13). Nu spune:
«Cine eºti tu, care mã cercetezi? Cine
te-a trimis sã-mi vorbeºti cu atâta
cutezanþã? Cum îndrãzneºti sã faci aºa
ceva?» ªi-a dat seama de
pãcatul lui ºi a recunoscut:
«Am pãcãtuit împotriva
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Domnului». Atunci ºi Natan îl
încredinþeazã: «ªi Domnul þi-a
îndepãrtat pãcatul». Domnul l-a

iertat, pentru cã s-a osândit pe sine. I-a
ºters pãcatul, fiindcã l-a mãrturisit cu
bãrbãþie. Aºadar, mãrturisirea este
prima cale care conduce la pocãinþã.

Existã însã ºi o altã cale,
tânguirea sau plângerea.  Nici
aceasta nu necesitã ostenealã. Nu-þi
cer sã cãlãtoreºti în largul mãrii, sã
ajungi pe þãrmuri îndepãrtate, sã mergi
pe jos drum lung, sã cheltuieºti bani,
sã te lupþi cu valurile sãlbatice. Dar ce?
Sã plângi pentru pãcat.

Ai însã ºi o a treia cale de pocãinþã.
Îþi pomenesc multe cãi, ca sã-þi fac, prin
mulþimea lor, mântuirea mai uºoarã.

Aºadar care este aceasta a treia
cale? Smerita cugetare. Smereºte-te,
ºi vei face sã disparã multele tale pãcate.
De asta te încredinþeazã Scriptura prin
parabola vameºului ºi a fariseului (Luca
18, 10-14): Au mers, zice, un fariseu ºi
un vameº la templu, pentru a se ruga.ªi
a început fariseul sã enumere una câte
una virtuþile lui. «Nu sunt ca ceilalþi
oameni», spune el, «rãpitori, nedrepþi,
adulteri, sau chiar ca acest vameº».
Mizerabilule ºi netrebnicule!  Ai osândit
pe toatã lumea. De ce l-ai rãnit cu
cuvântul tãu aspru ºi pe cel care se afla
lângã tine? Nu-þi ajunge lumea
întreagã, trebuia sã-l osândeºti
ºi pe vameº? Pe toþi i-ai
osândit; deci de nici unul nu þi-a
pãrut rãu? «Postesc de douã
ori pe sãptãmânã» a continuat,
«ºi dau zeciuialã din toate
câºtigurile». Ce vorbe de
mândrie!

Smerita cugetare este o
altã cale de pocãinþã; smerita
cugetare, care l-a îndreptãþit
atât de uºor pe vameº ºi i-a
dãruit împãrãþia cerurilor.

Sã vorbim acum despre o
a patra cale. Este milostenia,
împãrãteasa virtuþilor.

 «Mare lucru ºi de cinste
este omul milostiv», spune
Solomon (Proverbe 20, 6).
Mari sunt aripile milosteniei.
Sfâºie vãzduhul, trece pe lunã,
lasã în urmã soarele ºi ajunge
în ceruri. Dar nici acolo nu stã.
Trece ºi de ceruri, înconjoarã
puterile îngereºti ºi se aºazã
în faþa tronului Domnului. Aflã
asta din Sfânta Scripturã unde

îngerul acela, care i s-a arãtat cuviosului
ºi milostivului sutaº Corneliu, i-a zis:
«Rugãciunile ºi milosteniile tale s-au suit
spre pomenire înaintea lui Dumnezeu»
(Fapte 10, 4). Ce înseamnã acest lucru?
Cã, chiar dacã ai multe pãcate,
milostenia te apãrã în faþa lui Dumnezeu.
Nu-þi fie teamã, cãci nici o putere nu i se
poate împotrivi. Ea þine în mâini un
catalog ºi cere achitarea datoriilor.
Pentru cã Însuºi Hristos a spus: «Cel
ce face un bine unuia dintre aceºti foarte
mici fraþi ai Mei, Mie Mi l-a fãcut»
(parafrazã la Matei 25, 40).

Prin urmare, oricâte pãcate vei avea,
milostenia ta are mai mare greutate ºi
le þine piept tuturor.

Ai la îndemânã ºi o a cincea cale
de pocãinþã, uºoarã ºi ea, prin care poþi
scãpa de povara pãcatelor. Este
rugãciunea.

Sã te rogi în fiecare ceas. N-o
întrerupe. Nu fi nesârguincios. Nu înceta
sã chemi iubirea de oameni a lui
Dumnezeu. Iar Acela, dacã stãruieºti, nu
te va nesocoti, ci îþi va ierta pãcatele ºi îþi
va da tot ce îi ceri. Dacã te ascultã,
mulþumeºte-I ºi continuã sã te rogi. Dacã
iarãºi nu te ascultã, nu numai cã nu
trebuie sã deznãdãjduieºti, ci trebuie sã
te rogi ºi mai stãruitor. Nu spune: «Am
fãcut multe rugãciuni ºi nu s-a întâmplat

Preot Constantin
GENES

nimic», cãci ºi asta spre binele tãu se
face. Adicã, deoarece Dumnezeu ºtie cã
eºti nesârguincios ºi nepãsãtor ºi cã,
dacã vei dobândi prin rugãciune cele de
care ai nevoie, vei înceta sã te mai rogi,
amânã sã-þi dea ceea ce-I ceri, pentru a
te face stãruitor în rugãciune ºi pentru a
comunica mai des cu El. Întrucât dacã
nu te rogi atunci când te afli într-o situaþie
grea, ce vei face când toate-þi vor merge
bine? Aºadar Dumnezeu Se preface cã
nu te aude, spre binele tãu, ca sã te facã
sã nu pãrãseºti rugãciunea. De aceea,
continuã sã te rogi, nu fi nesârguincios.
Nu subaprecia puterea rugãciunii care
poate izbândi multe.

Ai pãcãtuit? Vino în bisericã ºi ºterge
pãcatul tãu. Ori de câte ori cazi pe un
drum, tot de atâtea ori te ºi ridici; astfel,
ori de câte ori pãcãtuieºti, de atâtea ori
sã te ºi pocãieºti. Nu deznãdãjdui, nu fi
nesârguincios, ca sã nu-þi pierzi
nãdejdea în bunãtãþile cereºti care s-au
pregãtit pentru noi. ªi chiar dacã ºi la
bãtrâneþe ai pãcãtuit, pocãieºte-te ºi vino
în bisericã. Aici este spital, nu tribunal .
Aici se dã iertare, nu þi se cere a
rãspunde pentru pãcate.

Spune-I lui Dumnezeu, «Þie unuia
am greºit ºi rãul în faþa Ta l-am fãcut»
(Psalm 50, 4), ºi te va ierta. Aratã-I
pocãinþã ºi te va milui. Cãci unele depind

de noi, iar altele de Dumnezeu.
Dacã noi facem ceea ce
depinde de noi, va face ºi
Dumnezeu ceea ce depinde de
El. Toate acestea sunt mici.
Mari, mai presus de puterile
noastre, sunt cele pe care ni
le va da Dumnezeu, raiul ºi
Împãrãþia Cerurilor, în care fie
sã intrãm cu toþii, cu harul Lui.”

Acest fragment, extras din
cartea „Problemele vieþii” a
Sfântului Ioan Gurã de Aur
apãrutã la Editura Egumeniþa,
a fost publicat în ziarul Lumina
din 17 ianuarie 2015 de Cristina
Sturzu sub titulatura: „Intrã în
bisericã pentru pocãinþã” iar
pentru bogãþia ºi frumuseþea
învãþãturilor cuprinse în el le-am
redat în întregime cu speranþa
cã vor ajunge la inima  tuturor
cititorilor.

Slavã lui Dumnezeu pentru
toate!

CUVÂNTUL  CA  O  STRAJÃ.
LA  TG. OCNA

Anin ºoptit Columna pe hronic de noroc –
Iubire pentru vatrã cu sângele preaplin;

Mai veghetori, Luceferi se prind cu zorii-n joc,
Cu doina ºi cu hora ce Ocnei le închin.

Din brazdã urcã dorul luminile-n arcade -
Cântãri de biruinþã - prin veacuri le strãbate
Tot viscolul din fluier, în Pasuri sau Posade,

Mãtasea din Cuvinte, în slove încrustate.

Eroii dorm sub lespezi cu numele de pâine,
Mioarã din vechime ni-i patima prin grâu;

Ne adâncim prin muguri la trecerea spre Mâine –
Cu Mãguri de poveste, cu rãzvrãtiri de râu...

Azi, tânãr curcubeul istorii poartã-n ape,
Izvoarele de ierburi ºi salbe de lãstuni,

Cu cerbi-stejari obârºii sã-mi adape,
În leagãne carpate, rostirea din strãbuni!

Dan SANDU
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Cuvintele frumoase, istorioarele înţelepte
şi pline de tâlc, rostirile duhovniceşti luminează
judecata spre înţelegere, mişcă inima spre
simţire şi determină voinţa spre lucrare. Când
sunt rostite de către oameni dăruiţi de Dumnezeu
şi providenţiali, ele capătă mai multă putere,
greutate şi sens, devenind paradigmatice şi
ziditoare. Omul are nevoie de hrana cuvântului
pentru că este suflet viu”... „Omul chip” nu poate
trăi fără cuvânt ziditor şi mântuitor.

Timpul în care astăzi trăim cere mărturia
„cuvântului cu putere multă”. Creştinul zilelor
noastre, „bombardat”, asaltat, uneori agresat cu
avalanşă de informaţii, ştiri „bombă” sau
„breaking news”, reclame, publicitate agresivă,
mesaje peste mesaje, oferte şi promoţii (la
televizor, telefon, tabletă, internet, pe stradă, în
supermarketuri şi oriunde), are nevoie de liniştea
şi pacea cuvântului înţelept, de balsamul
cuvântului care alină, bucură, luminează şi-l ajută
să redescopere calea. La vreme de încercare,
necaz sau suferinţă, un „cuvânt bun”, o pildă, o
istorioară pot deveni salvatoare, mângâietoare
şi mântuitoare. Un astfel de cuvânt poate fi mai
folositor decât mulţime de alte „leacuri”. Când
sunt momente de grea încercare în viaţă, când
ni se pare că totul se închide şi nu mai întrevedem
soluţii, putem încerca „reţeta cuvântului pentru
suflet”...

Unde îl găsim? Desigur, în Scriptură, în
Evanghelia citită şi tâlcuită în Biserică, în vieţuirea,
mărturia şi mărturisirea sfinţilor, în scrierile
insuflate de Duh ale părinţilor îmbunătăţiţi, în
rostirile şi trăirea marilor duhovnici ai Ortodoxiei,
a slujitorilor devotaţi şi jertfelnici, în oameni dăruiţi
prin care Dumnezeu lucrează mântuirea lumii.

O fărâmă din cuvintele unui astfel de
„lucrător” devotat şi dăruit am dori să le aşternem
în rândurile ce urmează...,  una din cele mai
cunoscute istorioare relatată de cel pe care
evlavia poporului îl numeşte „Sfântul Ardealului”
– părintele Arsenie Boca – un fragment din
bogata şi impresionanta moştenire spirituală pe
care ne-a lăsat-o spre folos duhovnicesc. Este
o povestioară intitulată „Pilda (povestea)
ceşcuţei de ceai”, un balsam duhovnicesc
pentru orice suflet necăjit, întristat sau suferind.
Şi povestea ne spune:

„O familie a plecat într-o excursie în
Anglia pentru a cumpăra ceva dintr-un
frumos magazin de antichităţi, pentru
celebrarea celei de a 25-a aniversări de la

CUVÂNT PENTRU SUFLET
căsătorie. Şi soţiei şi soţului le plăceau
antichităţile şi produsele din argilă, obiecte
ceramice, în special ceştile de ceai. Au
observat o ceaşcă excepţională şi au
întrebat:

– Putem să vedem ceşcuţa aceea? Nu
am văzut niciodată ceva atât de frumos!

 În timp ce doamna le oferea ceea ce
ceruseră, ceşcuţa de ceai a început să
vorbească:

– Voi nu puteţi să înţelegeţi. Nu am
fost de la început o ceşcuţă de ceai. Cândva,
am fost doar un bulgăre de argilă roşie.
Stăpânul m-a luat şi m-a rulat, m-a bătut
tare, m-a frământat în repetate rânduri, iar
eu am strigat:

– Nu face asta! Nu-mi place! Lasă-mă
în pace!, dar El a zâmbit doar şi a spus cu
blândeţe: Încă nu!

 Apoi, ah! Am fost aşezată pe o roată
şi am fost învârtită, învârtită, învârtită.
Opreşte! Ameţesc! O să-mi fie rău!, am
strigat. Dar Stăpânul doar a dat din cap şi a
spus, liniştit: Încă nu.

 M-a învârtit, m-a frământat, m-a lovit
şi m-a modelat până a obţinut forma care i-a
convenit, iar apoi m-a băgat în cuptor.
Niciodată nu am simţit atâta căldură!

 Am strigat, am bătut şi am izbit uşa...
– Ajutor! Scoate-mă de-aici! Puteam

să-L văd printr-o deschizătură şi puteam
citi pe buzele Sale, în timp ce clătina din
cap dintr-o parte în alta: Încă nu!

Când mă gândeam că nu voi mai
rezista încă un minut, uşa s-a deschis. Cu
atenţie, m-a scos afară şi m-a pus pe raft...
am început să mă răcoresc. O, mă simţeam
atât de bine.

– Ei, aşa este mult mai bine, m-am
gândit. Dar, după ce m-am răcorit, m-a luat,
m-a periat şi m-a colorat peste tot…
mirosurile erau oribile. Am crezut că mă
sufoc.

– O, te rog, încetează, încetează!,  am
strigat.

El doar a dat din cap şi a spus: – Încă
nu! Apoi, deodată m-a pus din nou în
cuptor. Numai că acum nu a mai fost ca prima
dată. Era de două ori mai fierbinte şi simţeam
că mă voi sufoca. L-am rugat. Am insistat.
Am strigat. Am plâns... eram convinsă că nu
voi scăpa! Eram gata să renunţ. Chiar
atunci, uşa s-a deschis şi El m-a scos afară

şi, din nou, m-a aşezat pe raft, unde m-am
răcorit şi am aşteptat şi am aşteptat,
întrebându-mă:

Oare ce are de gând să-mi mai facă?
 O oră mai târziu, mi-a dat o oglindă şi

a spus: Acum uită-te la tine!
Şi m-am uitat. Aceea nu sunt eu; aceea

nu pot fi eu... Este frumoasă. Sunt
frumoasă!

El mi-a vorbit blând: Vreau să ţii minte,
ştiu că a durut când ai fost rulată,
frământată, lovită, învârtită, dar, dacă te-aş
fi lăsat singură, te-ai fi uscat. Ştiu că ai
ameţit când te-am învârtit pe roată, dar, dacă
m-aş fi oprit, te-ai fi desfăcut bucăţele, te-ai
fi fărâmiţat. Ştiu că a durut şi că a fost foarte
cald şi neplăcut în cuptor, dar a trebuit să
te pun acolo, altfel te-ai fi crăpat. Ştiu că
mirosurile nu ţi-au făcut bine când te-am
periat şi te-am colorat peste tot, dar, dacă
nu aş fi făcut asta, niciodată nu te-ai fi călit
cu adevărat. Nu ai fi avut strălucire în viaţă.
Dacă nu te-aş fi băgat pentru a doua oară
în cuptor, nu ai fi supravieţuit prea mult,
fiindcă acea întărire nu ar fi ţinut. Acum
eşti un produs finit. Acum eşti ceea ce am
avut în minte prima dată când am început
să lucrez cu tine...”

Tot cuvintele părintelui Arsenie tâlcuiesc
frumos şi înţelept istorioara, spunând morala
ce decurge din ea: „Dumnezeu ştie ce face cu
fiecare dintre noi. EL este Olarul, iar noi
suntem argila Lui. El ne va modela, ne va face
şi ne va expune la presiunile necesare, pentru
a fi lucrări perfecte care să împlinească buna,
plăcuta şi sfânta Sa voie. Dacă viaţa pare grea
şi eşti lovit, bătut şi împins aproape fără milă;
când lumea îţi pare că se învârteşte
necontrolat; când simţi că eşti într-o suferinţă
îngrozitoare, când viaţa pare cumplită, fă-ţi
un ceai şi bea-l din cea mai drăguţă ceaşcă,
aşază-te şi gândeşte-te la cele citite aici şi
apoi discută puţin cu Olarul”.  

Este cineva în suferinţă sau boală? Este
cineva în nevoie, necaz sau strâmtorare? Este
cineva în neputinţă sau păcat? Este cineva
întristat au necăjit? Suspină cineva sau plânge?
Este cineva singur şi uitat de semeni?  Să se
lase în mâinile Olarului şi în dragostea Lui…

A consemnat,
Pr. Ioan Vasile Panţîru
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În anul 2006, Parohia Slãnic
Moldova edita primul numãr al revistei
parohiale „Izvorul numãrul unu”, cu
încurajarea ºi angajarea pãrintelui
Petru Roncea, redactor principal,
fondator al nou nãscutei, pe atunci,
„Sarea pãmântului”. În privinþa
încurajãrii cred cã a fost mai mult o
sãmânþã aruncatã în vânt deoarece
colaboratorii unei reviste ca „Sarea
pãmântului”, proveniþi din cele patru
sau cinci parohii ale Târgului-Ocnei, nu
puteau fi echivalaþi numeric de „scriitorii”
unei singure parohii. În privinþa angajãrii,
pãrintele Petru Roncea a luat în spate
ºi crucea tehnoredactãrii, cu programe
sofisticate de machetare, a unei
posibile reviste la Slãnic.

Mai mult, pãrintele Petru pregãtise
ºi o meditaþie pentru o astfel de revistã,
ºtiind cã hramul parohiei din Slãnic
este Sfântul Ilie, patronul ºi ocrotitorul
întregii vãi a Slãnicului, în a cãrui zi de
prãznuire s-a descoperit primul izvor de
apã vindecãtoare. Nu numai cã
sãmânþa aceea a încolþit, dar a mai
fãcut ºi rod zece ani, încât ne aflãm
astãzi la un numãr omagial: „Izvorul
numãrul unu” – zece ani de apariþie
continuã. Nu pot sã spun cã pãrintele
Petru a avut o temã impusã pentru
articolele publicate la Slãnic. A fost mai
degrabã o autoimpunere de a scrie
numai despre Sfântul Ilie, cu rãdãcina
în dragostea sa faþã de acest sfânt al
Vechiului Testament, la fel de popular
ca Sfântul Nicolae, însã ºi misterios
totodatã, capabil sã incite imaginaþia
credincioºilor din toate timpurile.

Cele zece meditaþii despre viaþa ºi
activitatea Sfântului Ilie, publicate în
„Izvorul numãrul unu”, sunt de fapt zece
faþete ale unui diamant ce rãsfrânge în
lume o luminã aparte cu nuanþe
puternice, specifice luptei dintre bine
ºi rãu din Vechiului Testament, dar ºi
cu nuanþe preluate din tabloul Celei de-a
Doua Veniri a Mântuitorului. Acum, la
zece ani de apariþie continuã a „Izvorului
numãrul unu”, pãrintele Petru s-a gândit
sã adune aceste meditaþii într-o carte
apãrutã la Editura „Filocalia”, împo-
dobind-o cu un „cuvânt de bucurie” în
care identificã lucrarea anuarului cu

O nouã carte scrisã de pãrintele Petru Roncea:
„Zece meditaþii la Sfântul Ilie Tesviteanul”

lucrarea Duhului
Sfânt: „Acest anuar
ºi-a croit de-atunci
albie în creasta stân-
cii, adâncind defileu
spre strãpungerea
inimii ºi-ntru deose-
birea gândurilor lãun-
trice. De-acum nu se
mai pune problema
sã opreºti apa a mai
curge. N-ai cum opri
ºuvoiul Duhului, cât
El vrea sã Se reverse
peste însetaþii lumii.
N-ai voie sã opui
glasului ceresc ne-
volnicie f ireascã.
Cine s-a luptat vreo-
datã cu Dumnezeu
ºi sã iasã învingãtor?
«Izvorul numãrul
unu» tot mai graþios
îºi poartã-n miez de
noapte clipocirile de
neastâmpãr, neliniº-
tind somnolenþele
veacului. Sufocãrile
zilelor le astâmpãrã-
n rãcoarea Cuvân-
tului. Ai nevoie de
Apa cea Vie ºi-n
clipele de alienare, când te crezi
nemuritor. Ea însãºi te readuce la viaþã
din marele leºin al lumii.” Pe prima
paginã a cãrþii a tipãrit ºi o dedicaþie:
„Cartea este un omagiu celor trei preoþi
din Slãnic Moldova, pãrintele Ilie
Mircea, pãrintele Ilie Cãtãlin ºi pãrintele
Ilie Valentin, care au editat, timp de
zece ani, 2006-2015, anuarul «Izvorul
numãrul unu» în «Perla Moldovei»” ºi
continuã în introducere: „Lor (preoþilor
menþionaþi n.n.) le dedic aceastã
culegere de meditaþii aºezate ca pietre
pentru altarul carmelit al Sfântului Ilie
în fiecare numãr din cele zece apãrute
pânã acum.” Pãrintele Petru nu uitã
nici credincioºii parohiei Slãnic: „E
aceastã culegere de meditaþii asupra
vieþi i  ºi minunilor Sfântului I l ie
Tesviteanul ºi un semn al dragostei
noastre faþã de enoriaºii parohiei
«Sfântul Ilie» din Slãnic Moldova care-ºi

vor cinsti ocrotitorul în 20 iulie 2015”,
iar cartea, tipãritã integral pe banii
autorului, va f i  împãrþitã gratuit
participanþilor la Sfânta Liturghie din
ziua „Sfântului Ilie” 2015 în biserica din
Slãnic.

În „buna tradiþie” a Duhului Sfânt,
rãspunsul nostru, al preoþi lor ºi
credincioºilor din Slãnic, la dragostea
pãrintelui Petru Roncea nu poate fi
decât rugãciunea fierbinte cãtre
Dumnezeu pentru mântuirea sufletului
sãu, a familiei sale ºi a enoriaºilor sãi.
Recomandãm aceastã carte ºi
credincioºilor din alte parohii, celor care
au ca ocrotitor pe Sfântul Ilie, celor care
vor sã aprofundeze subiectul vieþii
acestui mare sfânt ºi în general tuturor
celor interesaþi de lucrarea dumne-
zeiascã în lume.

Preot Cãtãlin ILIE
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„Biruit-au gândul” ºi spre  ultimele
zile ale lunii  lui „florar” o mare dorinþã a
unui grup de intelectuali din judeþul Bacãu
s-a împlinit: Consiliul Local Slãnic Moldova
a acordat titlul de „Cetãþean de onoare”
(post mortem) profesorului universitar
Valeriu Filimon, personalitate a literaturii
române ce s-a nãscut pe aceste
meleaguri. Preoþii Cãtãlin Ilie ºi Petru
Roncea, profesorii Dan Sandu (care a

O  mare cinste pentru Valea Slãnicului
fost studentul profesorului
Valeriu Filimon, iar ulterior a
devenit unul dintre cei mai buni
prieteni ai sãi) ºi ªtefan Epure,
prezent mereu la evenimentele
ce aduc o înrâurire asupra
comunitãþii, au vãzut împlinirea
acestui vis prin hotãrârea
Consiliului Local Slãnic
Moldova. Într-un cadru so-
lemn, preºedintele de ºedinþã,
profesorul Dante Cotescu a
dat citire expunerii de motive
pentru acordarea titlului de
„Cetãþean de onoare” profe-
sorului universitar Valeriu
Filimon, cunoscut filolog, poet
ºi eseist, menþionând cã „nu
întotdeauna avem prilejul de a
face astfel de fapte pentru o
mare personalitate a Slãnicului
Moldovei”. Consilierul local
Alexandru Dumitru a declarat:

„Este foarte bine cã  s-a realizat ceea ce
s-a realizat. Valeriu Filimon meritã aºa
ceva. Aduc mulþumiri profesorului Dan
Sandu, el fiindu-i student, pentru ca apoi
sã poarte o bogatã corespondenþã  cu
universitarul Valeriu Filimon. O carte cu
aceastã corespondenþã se aflã ºi la
Biblioteca Orãºeneascã Slãnic Moldova.
Apreciez ºi implicarea pãrintelui Cãtãlin
Ilie alãturi de familia de preoþi din care

face parte. Ei nu  numai cã slujesc cu
credinþã religia, ci sprijinã ºi cultura pe
aceste meleaguri”. Primarul oraºului-
staþiune Slãnic Moldova, Andrei ªerban,
a venit cu propunerea ca ªcoala
Gimnazialã din Slãnic sã poarte numele
acestui profesor universitar. Pãrintele
Cãtãlin Ilie a mãrturisit cã „este un gest
frumos, iar la Casa parohialã, unde s-a
nãscut Valeriu Filimon, a fost pusã  o placã
memorialã”.  În unanimitate consilierii
locali din Slãnic Moldova au aprobat
 acordarea titlului de „Cetãþean de
onoare” lui Valeriu Filimon,  tipãrindu-se ºi
o diplomã ce pecetluieºte acest
eveniment. Profesorul oneºtean ªtefan
Epure l-a felicitat pe primarul oraºului-
staþiune Slãnic Moldova, Andrei ªerban,
ºi pe consilierii locali de aici, iar profesorul
Dan Sandu a rostit un cuvânt de
întâmpinare întru bucuria acestui moment:
„Sã reiterãm faptul cã azi pãºiþi în istorie
ºi sã devoalãm câteva lucruri despre
acest profesor universitar, cãruia i-am fost
student, prieten ºi «frate de cruce». El s-a
nãscut pe  meleagurile slãnicene  la 12
octombrie 1931, fiind fiu al preotului militar
Clement Filimon, ce a slujit la Slãnic pânã
în anul 1941. Valeriu Filimon a studiat la
ªcoala din Slãnic Moldova, apoi a urmat
Liceul Militar din Chiºinãu (ce s-a
desfiinþat) ºi ºi-a continuat
studiile la Liceul «Gheorghe

Valeriu Filimon

ªedinþa Consiliului Local Slãnic Moldova în cadrul cãreia
s-a acordat titlul de Cetãþean de onoare lui Valeriu Filimon
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Lazãr» din Bucureºti. A debutat
în pagina de poezie a revistei

«Flacãra» ºi a fãcut parte din prima
promoþie a ªcolii de Literaturã «Mihai
Eminescu», avându-i colegi de seminar
pe Aurel Rãu, Dumitru Micu, Dionisie

ªincan, Ilie Purcaru, Alexandru Andriþoiu
(coleg de bancã). În anul universitar
1971-1972,  a înfiinþat primul curs de 
Poeticã. Nu este membru de partid ºi asta
îi creeazã probleme profesionale. Cu greu
este admis la examenele doctorale,

deoarece regimul comunist nu permitea
ca un fiu de preot sã urmeze aceste
cursuri. Din anul 1982 a preluat
conducerea Cenaclului literar «George
Bacovia» ºi este autor al mai multor cãrþi.
Este o cinste pentru noi, dar este o cinste

pentru Dumneavoastrã ºi pentru Valea
Slãnicului care va avea un mentor spiritual
de asemenea calibru. Rãmân al
Dumneavoastrã târg-ocneanul Dan
Sandu, «profesor de vorbe» …Avem aici
o corespondenþã de peste 120 de scrisori.

Dacã nu era Pãrintele Cãtãlin Ilie, cãruia
îi mulþumesc, aceste scrisori poate nu
vedeau lumina zilei niciodatã. S-a ostenit,
aproape un an de zile, sã le descifreze, sã
le buchiseascã… ºi astãzi s-a întâmplat,
astãzi, cum spunea Valeriu Filimon, «s-a 
plinit vremea!»” Aceastã manifestare a
fost apreciatã de primarul Slãnicului
Moldovei, Andrei ªerban, de profesorul
Dante Cotescu (preºedinte al ºedinþei)
care a propus ca în momentul în care se
va dezveli placa de la casa parohialã, în
momentul în care ªcoala din Slãnic va
primi acest nume de Valeriu Filimon,
conform propunerii Domnului Primar, sã
se facã o întâlnire ºi sã se reia discuþiile
despre Valeriu Filimon.

Toate momentele deosebite, ce se
înscriu în istoria meleagurilor slãnicene,
au fost imortalizate  în numeroase
fotografii dupã cum la fel de profunde
au fost ºi clipele de reculegere din faþa
plãcii memoriale, ce este aºezatã la Casa
parohialã din Cerdac în memoria
profesorului universitar Valeriu Filimon.
Aici, în splendoarea unui frumos peisaj
conturat „în liniile  vegetale” ale
înãlþimilor împãdurite, profesorul Dan
Sandu a rostit cu mâna la inimã cuvintele
„Frate Valeriu, am împlinit un vis, sã te
bucuri de unde ne priveºti!”  

Rãzboiul
Izbit de plumbul
tras în ochiul de soare,
s-a prãvãlit
cântecul de privighetoare…
Copacii vineþi,
înrãmuraþi în fier,
ºi-au zvârlit umbrele
pânã la cer.
ºi noaptea,
ochiul de lunã-a cãzut
într-o urmã de potcoavã
în lut.

Stampã
În cãmeºuica lipitã de trup
am suit culmea dealului
                                   sã petrec
sãgeþile cocorilor lunecând în albastru,
la vremea când albinele amuþesc în stup,
când recruþii,
                      peste margini de sat,
prin bocete cântã ºi trec.
Cerul îmi pare de-atunci
                             albastrã lalea întoarsã
sub care mã vãd cu palmele mici
fluturând ºi acum a pãrere de rãu.

prof. ªtefan Epure, pr. Petru Roncea, prof. Dan Sandu, pr. Cãtãlin Ilie

Valeriu Filimon, Tãrâmuri imaginare – Poezii,
Edit. Paco, Bucureºti, 2001, pag. 11

Ion MORARU
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De îndatã ce condiþiile atmos-
ferice au permis, constructorul a
continuat lucrãrile la proiectul
„Extinderea infrastructurii de apã ºi apã
uzatã în judeþul Bacãu” materializate în
oraºul nostru în construirea unei reþele
de canalizare de aproximativ 27 km pe
52 de strãzi ºi construirea unei noi staþii
de epurare a apelor uzate. Lucrãrile
sunt în plinã desfãºurare, pe 8 dintre
strãzi fiind realizate pânã la aceastã datã
toate racordurile precum ºi refacerea
sistemului carosabil. Se lucreazã cu 12
echipe, constructorul asigurându-ne cã
se încadreazã în termenul de realizare,
în condiþiile în care va primi la timp
avizele de la CFR ºi de la Societatea de
Drumuri Naþionale pentru execuþia
lucrãrilor pe zone unde intersecteazã cãi
de comuni-caþie ale acestor societãþi.
Am intervenit, ori de câte ori am fost
solicitaþi de cãtre cetãþenii oraºului, la
proiectant, respectiv executantul
lucrãrilor, pentru amplasarea conve-
nabilã a cãminelor de racord.

Au fost predate constructorului
amplasamentul pentru organizarea de
ºantier ºi amplasamentul pentru zidul de
sprijin aferente staþiei de epurare a apelor

Continuãm lucrãrile începute
uzate, obiectiv ce se va realiza în cadrul
proiectului susmenþionat. A fost realizatã
organizarea de ºantier, se lucreazã în
aceastã perioadã la consolidarea malului
râului Trotuº iar în perioada urmãtoare,
în mãsura în care beneficiarul va obþine
avizele cerute prin Certificatul de
urbanism, vom preda ºi amplasamentul
pentru staþia de epurare.

Lucrãrile de reabilitare la DJ 116
(str. Gãlean) au fost reluate ºi se
desfãºoarã conform graficului pe o
porþiune de aproximativ 1,3 km, acolo
unde drumul nu a fost afectat de lucrãrile
de canalizare. Au fost achiziþionate
tuburile pentru toate podeþele, s-a realizat
unul dintre aceste podeþe, s-a efectuat
supralãrgirea strãzii ºi scarificarea
acesteia. Dupã definitivarea lucrãrilor de
canalizare, vom preda constructorului
drumului ºi celãlalt tronson aºa încât, pânã
la sfârºitul anului, sã se termine asfaltarea
în totalitate a acestei importante artere
de circulaþie.

La centrul de informare turisticã
din Parcul Mãgura sunt în desfãºurare
activitãþile de dotare a spaþiului cu
echipamente ºi mobilier, achiziþii
realizate în cadrul proiectului „Dotarea
Centrului Naþional de Informare ºi

Promovare Turisticã Tg. Ocna, judeþul
Bacãu“ finanþat cu fonduri europene
prin Programul Operaþional Regional
2007–2013. Toate aceste lucrãri ºi
activitãþi se desfãºoarã conform
graficului aprobat de Autoritatea
Naþionalã pentru Turism, iar termenul
de finalizare va fi respectat.

În cartierul Poieni, cu mijloace,
personal ºi fonduri proprii, am reabilitat
strãzile Elisei Ursac, Vânãtori de Munte
ºi Cimitirul Eroilor prin executarea unor
lucrãri de scarificare ºi consolidare aºa
încât circulatia rutierã ºi pietonalã sã se
desfãºoare ºi pe aceste artere în condiþii
civilizate. Asemenea lucrãri vor continua
în perioada urmãtoare pe alte strãzi
deteriorate.

La sfârºitul anului 2013 a fost
obþinuþã Licenþa de explorare a celor 7
izvoare de apã mineralã din Parcul
Mãgura, cu valabilitate  pe o perioadã de
2 ani. Analizele realizate în anul I de
explorare au dus la concluzia cã sistemul
de colectare a apelor pluviale din amonte
de izvoare s-a deteriorat ca urmare a
uzurii in timp – realizarea acestuia
dateazã din anul 2007, apa de ploaie
pãtrunzând în cãminele de colectare
modificând astfel compoziþia apei. Pentru
prevenirea acestei deficienþe, am
procedat la executarea unor lucrãri de
reparaþii la sistemul de colectare a apelor
pluviale, executarea unor capace etanºe
la rezervoare ºi la cãminele de vizitare,
prevenind orice fel de infiltraþii. La
izvoare se fac zilnic mãsuratori de debite,
mãsuratori pluviometrice, se urmãreºte
compoziþia fizico-chimicã, microbio-
logicã, radioactivitatea etc. La expirarea
licenþei de explorare, în funcþie de rezul-
tatele analizelor ºi indicaþiile terapeutice,
vom intra în posesia L icenþei de
exploatare, apa acestor izvoare devenind
astfel utilizabilã în diverse proceduri
terapeutice în baza de tratament din
Parcul Mãgura.

În Parcul Mãgura se lucreazã în
prezent la definitivarea sistemului de
irigare a spaþiului verde, la plantarea
florilor, înlocuirea mobilierului urban ºi a
echipamentelor de joacã
pentru copii, deteriorate, cu
altele noi. Au fost executate

(urmare din p. 1)
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de asemenea, lucrãri de
reparaþii la piscinele din Centrul
balnear, iar începând cu data de

5 iunie acestea sunt deschise publicului.
În cel mai scurt timp, se vor relua

lucrãrile la pietonalul de pe strada
Victoriei ºi în funcþie de disponibilitatea
tehnicã a constructorului sperãm cã
lucrãrile se vor termina în aceastã varã,
iar acest spaþiu sã fie redat cetãþenilor
îmbunãtãþit ºi înfrumuseþat, aºa cum am
promis la începutul lucrãrilor.

Cât priveºte asfaltarea strãzilor prin
Programul Naþional de Dezvoltare
Localã, peste 7 km, proiectarea tehnicã
este realizatã, însã pânã la aceastã datã
nu am primit nici o sumã pentru lucrãrile
de execuþie. În funcþie de fondurile pe
care le vom primi cu aceasta destinaþie,
vom organiza procedurile de licitaþie ºi

va fi desemnatã societatea construc-
toare. Facem precizarea cã sumele
necesare asfaltãrii vor fi acoperite din
fonduri de la Ministerul Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei Publice
precum ºi de la  bugetul local.

În ºedinþa Consiliului Local din
luna mai 2015, au fost aprobaþi
indicatorii tehnico-economici pentru
montarea unei centrale termice la
ªcoala nr. 3, lucrãrile la acest obiectiv
de investiþii vor începe imediat ce va fi
desemnatã societatea constructoare.
Cu aceastã investiþie, toate spaþiile de
la aceastã ºcoalã vor beneficia de
sistem de încãlzire modernizat.

În cartierul Vâlcele au fost realizate
în mai multe puncte sprijiniri ale malului
pârâului Vâlcica precum ºi reparaþii la
unele podeþe ºi decolmatarea unor

ºanþuri. Dupã definitivarea lucrãrilor de
canalizare ºi în acest cartier, vom
continua acþiunile de pietruire a strãzilor
pe care s-a intervenit precum ºi pe toate
celelalte care vor necesita balastare ºi
reparaþii.

Cele câteva din activitãþile
noastre prezentate le vom completa
în perioada ce urmeazã cu altele,
dorind sã rãspundem în cel mai scurt
timp cerinþelor cetãþenilor oraºului
nostru. Primarul oraºului - domnul
ec. ªtefan ªilochi, viceprimarul -
domnul ing. Maricel David,
administratorul public - domnul ec.
Cristian Ciubotaru împreunã cu
consilierii locali vor cãuta sã gãseascã
rezolvare, pe cât posibil, tuturor
solicitãrilor, asigurându-vã de toatã
disponibilitatea ºi promptitudinea.

pierdut banii, în cuantum de 8.730 de euro, ca fiind
un cetătean israelian turist venit la tratament în Mina
Salina. Proprietarul banilor a dat detaliile necesare
prin care s-a putut confirma că suma de bani îi aparţine,
acesta i-a mulţumit târgocneanulul care i-a găsit pentru
gestul făcut, cât şi poliţiştilor, pentru operativitatea de
care au dat dovadă.

Faza locală a concursului:
„Cu viaţa mea apăr viaţa”

la Târgu-Ocna
Miercuri, 29 aprilie, la Sala de Sport de la

Colegiul Naţional C. Negri s-a desfăşurat faza locală
a concursului de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr
viaţa”. La concurs sau înscris  un echipaj de la
Şcoala nr. 2  şi un echipaj liceal,  de la Liceul
Tehnologic . Probele în numar de două au constat
într-un chestionar cu 15 întrebări tip grilă, transportul
asistat al unui accidentat aşezat pe targă pe distanţa
de 50 m.

În urma desfăşurării concursului la clasele
gimnaziale clasamentul s-a prezentat astfel: pe primul
loc a fost Liceul Tehnologic (clasele IX – XII) şi
 Şcoala nr 2 (clasele V – VIII), acestia vor reprezenta
oraşul la faza judeţeană.

,,Ziua Veteranilor de Război”,
la Târgu-Ocna

Prin Hotărârea de Guvern nr. 1222/2007, s-a
stabilit ca ziua de 29 aprilie să fie declarată „Ziua
Veteranilor de Război”. Primăria oraşului Târgu-
Ocna a organizat pe 29 aprilie, de la ora 12.00, în

sala de şedinţe, un simpozion dedicat veteranilor de
război. Invitaţii speciali ai evenimentului au fost: gen.(r)
Vasile Jenică Apostol – preşedinte al Asociaţiei
Cadrelor Militate în Rezervă şi Retragere Bacău,
col.(r) Petrescu Ioan – preşedinte al Asociaţiei Cultul
Eroilor, Filiala Târgu-Ocna, col (r) Gheorghe Pavel,
profesor Corneliu Stoica – Colegiul „Costache Negri”
Târgu-Ocna, reprezentantul Asociaţiei Naţionale
Cultul Eroilor, Filiala Onesti – col. Corneliu Cristea.
Sunt invitaţi de asemenea şi profesorii de istorie şi
elevii unităţilor de învăţamânt local. În 2015 se
împlinesc 25 de ani de la constituirea Asociaţiei
Naţionale a Veteranilor de Război si 70 de ani de la
încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. 

Palmares impresionant pentru CS
SSILUM MARTIAL ARTS Târgu-Ocna

La începutul lunii mai, mai precis în perioada
2-3 mai, a avut loc, în localitatea Miercurea Ciuc,
„CAMPIONATUL NAŢIONAL DE TAEKWONDO
WTF”, ediţia a XVIII-a, pentru copii, juniori mici şi
cadeţi. S-au înscris la start peste 350 de sportivi,
legitimaţi la 33 de cluburi din întreaga ţară. Oraşul-
staţiune Târgu-Ocna a fost reprezentat de Clubul
Sportiv SSILUM MARTIAL ARTS Târgu-Ocna
cu 17 sportivi,  reuşind să obţină 7 medalii, dintre
care 2 de aur, 2 de argint şi 3 de bronz şi locul 2
pe echipe. Pe primul loc cu medalii de aur au fost
Camara Denis (Cadeţi 41 Kg), Apostu Mario
(Copii 1 M – 25 Kg), iar pe al doilea loc s-au situat
Spoială Antonio (Junior mici M – 30 Kg), Ciubotaru
Mara (Copii 1 Fete 25 Kg). Pe cea de-a treia
pozitie a podiumului au urcat Munteanu Ştefan
(Junior mici M – 35 Kg), Bresug Miruna (Copii 1

Fete +40 Kg) si Cojocaru Rareş (Copii 1 M + 35
Kg). Totodată, în cadrul programului „Elev de nota
10”, program prin Federaţia Română de
Taekwondo WTF, au fost premiaţi primii 10 sportivi
încadraţi între clasele V-VIII,  cu situaţia şcolară
cea mai bună. Lotul a avut pregătit şi încurajat de
către sensei Şilochi Florinel.

Activităţi de ecologizare
marca SNPAP Târgu-Ocna

Elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor
Târgu-Ocna au participat, pe 16 mai 2015, la acţiuni
de ecologizare în parcurile din oraşul-staţiune
Târgu-Ocna şi pe malurile râului Trotuş.

Călătorie între Cer şi Pământ,
la o nouă ediţie

Pe 16 mai 2015, a avut loc a treia ediţie a
concursului de ciclism mountain bike  „Călătorie
între Cer şi Pământ”, la Târgu-Ocna, Bacău.
Concursul este special datorită traseului care se
desfăşoară atât la suprafaţă, pe drumuri forestiere
şi poteci, cât şi în subteran, prin tunelurile din mina
de sare Trotuş. Organizatorii evenimentului sunt
Societatea Naţională a Sării SALROM, Primăria
Târgu-Ocna, Asociaţia Sportivă Adventuremania
şi Asociaţia Sportivă Transalpin Bike.

Ziua Eroilor, celebrată
la Târgu-Ocna – 2015

Joi, 21 mai, la Târgu-Ocna a fost o triplă săr-
bătoare: manifestări dedicate Zilei Eroilor,
Hramul Bisericii Sfinţilor Impăraţi

Actul cultural merge înainte
(urmare din p. 1)
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interior Sfânta Sofia - Istanbul

Constantin şi Elena (Cartierul Ţărăncuţa),
Hramul Mânăstirii Măgura Ocnei (Inălţarea
Domnului).

Ziua Eroilor este marcată odată cu Ziua Înălţării
Domnului, respectiv a patruzecea zi după Paşti , şi
este una dintre cele mai importante sărbători
naţionale ale poporului român, în memoria celor
căzuţi de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă,
pentru credinţă, libertate, dreptate şi pentru
apărarea ţării şi întregirea neamului.

Şcoala 2 şi Liceul Tehnologic,
la etapa judeţeană

„Cu viaţa mea apăr viaţa”
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  „Mr.

Constantin Ene” Bacău, în colaborare cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, a organizat,
în perioada 26-27  mai 2015, etapa judeţeană a
concursului cercului de elevi „Cu viaţa mea apăr
viaţa” . Au participat elevi, din ciclul gimnazial, cât
şi cel liceal, iar oraşul Târgu-Ocna a fost
reprezentat de un echipaj de la Şcoala nr 2 (clasele
V-VIII) şi un echipaj liceal de la  Liceul Tehnologic.
La gimnaziu, locul I a fost adjudecat de Şcoala nr.
2 Târgu-Ocna (clasele V-VIII), elevii calificându-se
la etapa interjudeţeană, iar locul III a fost adjudecat
de Liceul Tehnologic Târgu-Ocna.

Seminarul Naţional
„AUTOAPĂRAREA – EDUCAŢIE

ŞI SPIRIT”– ediţia a IV-a
Joi, 5 iunie 2014, pe baza sportivă din Parcul

Măgura a oraşului Târgu-Ocna, a avut loc festi-
vitatea de închidere oficială a celei de-a IV-a  ediţii a
Seminarului Tehnic Naţional „AUTOAPĂRAREA –

EDUCAŢIE ŞI SPIRIT”, organizat de Şcoala
Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare
în colaborare cu Federaţia Română de

Taekwondo şi Primăria oraşului-staţiune Târgu-
Ocna. La această ediţie au participat delegaţii formate
din specialişti în autoapărare, pregătire fizică şi
militară din cadrul următoarelor instituţii: Federaţia
Română de Taekwondo WTF, Statul Major al
Forţelor Terestre reprezentat de Batalionul 265
Poliţia Militară, Bucureşti, Jandarmeria Română
reprezentată de Gruparea Mobilă de Jandarmi
„Burebista” – Braşov  Academia Forţelor Aeriene
„Henri Coandă” Braşov, Inspectoratul Teritorial al
Poliţiei de Frontieră Iaşi, Inspectoratul Judeţean de
Jandarmi Bacău, Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Bacău,Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău,
Detaşamentul cu destinaţie specială „Pantera” din
cadrul  Departamentului Instituţiilor Penitenciare din

Republica Moldova. Evenimentul s-a bucurat de
prezenţa comisarului  de penitenciare Dănuţ Ilie –
Direcţia Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar,

subcomisarului de penitenciare Raluca Maria
Stuparu – şef serviciu formare profesională din
cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi
directorii unităţilor penitenciare din judeţul Bacău.
Din partea administraţiei locale, a fost prezent
economist Ştefan Şilochi, primarul oraşului-staţiune
Târgu-Ocna, şi economist Cristian Aurelian
Ciubotaru, administrator public al oraşului. La finalul
seminarului au fost înmânate plachete, diplome de
onoare şi certificate de participare pentru cei implicaţi
în eveniment.

O delegatie din Calvignasco (Italia),
în vizită la Târgu-Ocna

O delegaţie din Calvignasco (Italia) a sosit în
oraşul-staţiune Târgu-Ocna, în cadrul unui
schimb de experienţă. Primarul comunei
Calvignasco alături de patru consilieri locali
au vizitat pentru prima dată oraşul nostru
în vederea unor parteneriate locale între
oraşul Târgu-Ocna şi comuna Calvignasco
Italia. Oaspeţii au vizitat Grădiniţa Piticot,
Şcoala nr 1, Colegiul Naţional C. Negri,
obiective turistice locale.

 Primăria Târgu-Ocna
recompensează elevii cu talent

Miercuri, 17 iunie 2015, un grup de 50 de
elevi premianţi din Târgu-Ocna, judeţul Bacău,
au vizitat Academia Română, Palatul
Parlamentului şi Muzeul Ţăranului Roman din
Bucureşti. Vizita a reprezentat o recompensă
oferită elevilor de la Liceul „Costache Negri“,
Liceul Tehnologic şi Şcolile nr. 1 şi nr. 2, pentru
implicarea şi responsabilitatea lor civică. Grupul
a fost însoţit de prof. Gabriela Oprea, director
Liceul Tehnologic Târgu-Ocna,
prof. Alina Vamanu, prof. Zina

Ziua Eroilor, 2015

Seminarul Naþional
„Autoapãrarea - educaþie

ºi spirit“ - ediþia a IV-a
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frescã în Sfânta Sofia -
Istanbul

Sfânta Sofia ºi Istanbulul - vedere parþialãPãrintele Neculai Munteanu Muntmarg,
un ctitor nedreptãþit

Preot Cãtãlin ILIE

Sfinţirea bisericii din Slănic Moldova la 15
august 1929 este un moment important în istoria
parohiei de la poalele muntelui Nemira. După ce
părintele Filip Doiculescu redă „spre folosinţă
religioasă”, cu greu, în anul 19221, biserica distrusă
parţial de luptele Primului Război Mondial, a venit
la Slănic eruditul preot Neculai Munteanu
Muntmarg. Născut la Scorţeni, în data de 22
septembrie 1903, părintele provenea dintr-o familie
deosebită pentru vremea aceea, tatăl său fiind
notar, adică secretar al Primăriei, dar a fost şi
primar. Preoteasa părintelui Munteanu, Maria, era
din familia Verdeş, învăţătoare, fiică de învăţător –
Nicolae Verdeş, autorul unui manual de geografie
al judeţului Bacău pentru ciclul primar şi a unei
monografii a şcolii din Dofteana, tipărită în anul 1935.
Datorită meritelor deosebite ale acestui învăţător,
în anul 1936 Ministrul Instrucţiunii Publice i-a
transmis mulţumiri pentru modul în care a ştiut să-
şi ducă la îndeplinire menirea şi a condus şcoala
Dofteana. Bunicul preotesei a fost protopop.

Studiile le-a făcut la vestita Facultate de Teologie
de la Cernăuţi şi a fost hirotonit pentru parohia Slănic.
Aici găseşte o biserică mică, în „formă de navă
simplă, cu un acoperiş de şindrilă în două ape,

rotunjit în dreptul altarului. Biserica nu avea cupolă
aeriană. Turla de lemn vizibilă deasupra pridvorului

servea de clopotniţă. Cel puţin cinci ferestre luminau
interiorul său în care se pătrundea prin uşa situată

în peretele dinspre miazăzi”2. Politicianul Moise
Pacu duce o intensă campanie pentru construirea
unei noi biserici „prin presă şi’n parlament, când a
socotit că în Slănicul moldovenesc, faţă de atâtea
clădiri măreţe şi faţă de mulţimea vizitatorilor, mica
bisericuţă «Sf. Ilie», sărăcită de sf. icoane, sărăcită,
în urma războiului, de cele trebuincioase cultului
divin, nu mai putea face faţă, nu mai putea rămâne
ca o adevărată clădire de rugă şi de înălţare
sufletească”3. Slănicul este menţionat în anuarul
Socec al anului 1924 (vol II, pag. 48) cu doar 215
locuitori în toate cele 4 sate componente.
Comparativ, satul natal al părintelui Munteanu,
Scorţeni (prezentat la aceeaşi pagină cu Slănicul),
avea 4111 locuitori, tot în 4 sate. Dacă la acestea
mai adăugăm că biserica din Cerdac a fost
distrusă complet în 1916, vedem că cei 215
locuitori, între care vor fi fost şi catolici, nu puteau
ridica o nouă biserică în staţiune. Potrivit tradiţiei
locale, se întâmplă însă că unui proprietar de vile
în Slănic, Axente Pandrea, originar din Brăila, i se
sinucide unicul fiu, Nicolae. Astfel familia Axente şi
Maria Pandrea se hotărăşte să ridice
o nouă biserică în staţiune, în speranţa
că fiul lor va dobândi iertare de la

Tănase. Tinerii oaspeţi au fost
întâmpinaţi de acad. Bogdan C.

Simionescu, vicepreşedintele Academiei
Române, şi au fost conduşi în vizită ghidată prin
Aula Academiei, Muzeul Academiei Române şi
Clubul Academicienilor de doctor în istorie Dorina
Rusu care le-a povestit despre istoria şi importanţa
Academiei Române ca instituţie fundamentală
pentru ştiinţa şi cultura Statului Român, înfiinţată
cu un secol şi jumătate în urmă. În cadrul Bibliotecii
Academiei Române elevii au fost conduşi în Sala
de lectură „Ion Bianu“ şi într-unul din cele mai
vechi depozite de carte, cu un număr de 125.000
de volume, unde au putut vedea prima carte
înregistrată în Biblioteca Academiei, în anul 1867
(o Biblie bilingvă, latino-franceză, de la 1730),
cărţi liliput sau gigant, dicţionare, enciclopedii.

Vizita s-a încheiat la Sala de referinţe, unde
elevii au aflat cum se poate regăsi o carte între
milioanele de cărţi ale Bibliotecii, prin intermediului
catalogului clasic sau al celui electronic, şi cum
să-şi alcătuiască singuri o bibliografie pornind de
la surse ştiinţifice de informare.

Excursie la
Bucureºti pentru
elevii cu talent
din Târgu-Ocna
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Dumnezeu. Informaţia aceasta a fost
ocultată de preoţii din Slănic, dar s-a
păstrat în memoria populară. Cel care

s-a ocupat de organizarea şan-tierului şi de
coordonarea lucrărilor a fost tânărul preot Neculai
Munteanu. Când a plecat din Slănic, la 28
octombrie 1928, în satul său natal, unde a fost
preot până prin 1982, avea doar 25 de ani.

Părintele Munteanu a fost şi un neobosit
publicist. A fost secretar de redacţie la ziarul Bacăul
în perioada 5 ian. – 18 mai 1925 (Bacăul – ziar
agricol, industrial, comercial şi al
intereselor generale. Apare 27 aprilie
1924 – 31 ianuarie 1944). În articolele
„Către abonaţii şi cititorii noştri” şi „Ce
vrem?” , din 22 dec. 1924, N.C.
Muntmarg dă noi precizări cu privire la
preocupările şi orientarea ziarului.
Iscăleşte materiale din prima serie a
ziarului, dar şi din a II-a şi a III-a. A publicat
şi în ziarul Moldova (ziar independent al
intereselor generale. Apare până în 17
dec. 1925). Este unul dintre cei mai
fervenţi colaboratori ai ziarului Curentul
Bacăului  (Organ independent
săptămânal. Apare: 28 iunie 1929 – 21
august 1939). Publică şi la Glasul nostru
(Revistă de cultură şi educaţie. An. I, nr.
1, ianuarie 1931). Din cuprinsul primului
număr: „Spre un drum cultural” de N.C.
Munteanu Muntmarg.4

Ca un fapt inedit avem primul răspuns
din partea unei redacţii, adresat lui N.C.
Munteanu: „Rândurile de mai sus le-am
scris c’o zi înainte de a primi articolele
dtale pentru care sunt desperat că nu le
pot trimite la maşină. Explicaţia cred că
e de prisos. Necontestabila d-tale aplicaţie are
încă nevoe de multă ucenicie. Aceasta în ceea
ce priveşte proza. Stihurile nu se mulţumesc
numai cu intenţia de a fi scrise ci au nevoe de o
şlefuială cumplită pentru a face să vibreze inima
cetitorului. De altfel să ştii că nu-i nici simplă,
nici cu multe mulţumiri’ cărarea plină’ de spini
pe care încerci să mergi. Îţi aducem mulţumirea
noastre pentru intenţiile bune ce le ai şi de a ne
da concursul prin colaborare şi de a răspândi
gazeta, în cercul de cunoscuţi”  (Cultura
poporului, anul I, nr. 18, 29 august 1921, p. 6)5.
Să fie aceasta prima încercare a viitorului preot
şi publicist Munteanu de a publica, fiind
respins, la doar 18 ani? Credem că N.C.
Munteanu este acelaşi cu Nicolae C. Munteanu
(cum va semna în „Cultura poporului” nr. 24), fiind
foarte puţin probabil să existe doi publicişti: unul
cu numele N.C. Munteanu şi unul Nicolae C.
Munteanu în aceeaşi perioadă şi mai ales la

aceeaşi revistă – Cultura poporului – unde din
anul 1923 dispare semnătura N.C. Munteanu sau
Nicolae C. Munteanu şi va apărea numai N.C.
Muntmarg (nr. 40) sau N.C. Munteanu-Muntmarg
(nr. 164, 235 ş.u.). La 20 de ani, tânărul publicist îşi
găsise deja un pseudonim cu rezonanţă:
Muntmarg!

După o „şlefuială cumplită” a textelor sale, a
publicat, în final, peste 30 de articole în revista care
l-a respins iniţial. Cultura poporului, anul X, nr.
310 din 2 februarie 1930, are la Poşta redacţiei

(pag. 4) un mesaj pentru părintele Munteanu
Muntmarg: „«Durerea de la O» e şi a noastră,
credeţi-ne că o împărtăşim, dar lungimea articolului
ne îndurerează şi mai mult, totuşi… mulţumiri”.
Deci părintele are un articol respins pentru că este…
prea lung!6 Însă tot la pag. 4 este un pamflet scris
de Ionică Mărunţiş, intitulat Cronica Rimată, în
care alături de ceilalţi publicişti de la Cultura
poporului, părintele este criticat pentru că ar dori
s-o invite pe nou aleasa Miss România în colectivul
de redacţie al revistei: „Protestează Delabatoş…
Muntmarg, mug ca’ntr’un mister/ Spune tainic:
Vreau să-mi fie soră’n «Drumul către cer»…”
ceea ce arată că părintele este văzut ca o prezenţă
constantă a revistei menţionate. Publică articole
pe teme din toate domeniile, de la recenzii pentru
cărţi de poezie7 la dezbaterea problemei românilor
bănăţeni din Serbia8 sau ia atitudine faţă de
necredinţa conducătorilor acestei ţări în articolul
„Ţara se frământă…” publicat în „Isus Biruitorul”

(editat de părintele Iosif Trifa), nr. 24 din 13 oct.
1935 9: „Ţara se frământă, ţara este adânc
bolnavă. Păcatul s-a întins ca lepra peste trupul
acestui neam care în trecutul lui a fost mai aproape
de Dumnezeu, pentru că şi conducătorii lui
credeau mai mult în Cel Atotputernic”.

Un alt fapt inedit legat de părintele Munteanu
este publicarea în Cultura poporului – de la nr.
283 din 16 iunie 1929 la nr. 333 din 6 iulie 1930 – a
unui anunţ pentru ajutorarea construirii bisericii din
Cerdac, unde semnează „Preşedinte de onoare

al comitetului de construcţia Bisericii «Sf.
Gheorghe» din Slănic (Cerdac)” şi
contabilizează sumele colectate. El ajută
– între anii 1929 şi 1930 – la construirea
bisericii din Cerdac, deşi era paroh la
Scorţeni din 1928!

Părintele Munteanu a fost un
neobosit propovăduitor al Evangheliei,
publicând, în afară de articole, mai multe
broşuri a câte 8 sau 36 de pagini: „Lupta
Oastei Domnului”, 1939, „Până când
veţi iubi deşertăciunea?”, 1940, „Vino
la Iisus”, 1941, „Calea Crucii – Calea lui
Iisus” sau „La 20 de ani de Oaste”, 1943
etc., toate tipărite la Tiparul Tipografiei
Arhidiecezane Sibiu. „Îmi este inima
plină de adâncă durere! Am crezut că
după sfatul duhovnicesc şi rugăciunea
ferbinte pe care am făcut-o, în
nenumărate rânduri, înaintea Domnului
Iisus pentru adevărata ta întoarcere pe
calea mântuirii şi după făgăduinţa dată
de atâtea ori atât în sfânta biserică, în
care liturghisesc cu temere de
Dumnezeu, cât şi în casa mea de preot,
tu vei rămâne cu adevărat în slujba

Domnului” spunea într-una din aceste broşuri
pentru care în anul 1947 a fost încarcerat la
închisoarea de la Târgu-Ocna. „Deşi
subiectele erau religioase, ele erau un atac la
regimul comunist instaurat în Uniunea Sovietică”
afirmă nepoata părintelui, Livia Liliana Sibişteanu
din Bacău, doctor în istorie.

Om de aleasă cultură, are întrevederi cu poetul
George Bacovia, pe care l-a cunoscut la o
„consfătuire redacţională” a ,,Ateneului cultural”, în
casa lui Gr. Tabacaru pe când era student şi
secretar de redacţie al ziarului „Bacăul”10. Publică
„De vorbă cu poetul Bacovia”  în „Curentul
Bacăului”, nr. 117, seria a II-a, an III din 13
septembrie 1931, p. 3, iar în Cultura poporului,
anul IX, nr. 283 din 16 iunie 1929, pag. 3, are
articolul „Bacovia şi Gr. Tabacaru sau Poetul
versului de plumb şi Pedagogul de
inimă”. Bacovia l-a vizitat la Scorţeni şi
cunoaştem episodul în care părintele

Pãrintele Muntmarg
cu soþia Maria
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1 N.C. Munteanu-Muntmarg, Viaþa în
Slãnicul Moldovei. Oameni ºi fapte în
„Cultura poporului”, Anul IX,nr. 280 din 26
mai 1929, pag. 1
2 Epifanie E. Cãzãrescu, Paramedicalia.
Prozã scurtã paramedicalã ºi de alte

origini cu nuanþã literar istoricã , Carte
îngrijitã de Camelia Corban ºi Aspasia
Oþel Petrescu, Editura pentru ªtiinþã S.I.T,
2007, pag. 175.
3 N.C. Munteanu-Muntmarg, art. cit.
4 Gheorghe Pãtrar, Publicaþiile periodice
bãcãuane (1867 – 1967), Bibliografie
monograficã, Biblioteca Municipalã
Bacãu.
5 Colecþia revistei Cultura poporului poate
fi cercetatã la adresa http://
documente.bcucluj .ro/web/bibdigi t /
periodice/culturapoporului/
6 Cultura poporului, anul X, nr. 314, 2
martie 1930, publicã în sfârºit pe prima
paginã, articolul respins iniþial „Durerea
de la Oradea Mare”  a pãrintelui N.C.
Munteanu-Muntmarg, probabil micºorat
7 Poetul C.R. Criºan ºi volumul sãu de
versuri – Cântarea mântuiri i mele ,
„Cultura poporului“, anul VIII, nr. 235, 24
iunie 1928, p.2
8 Românii bãnãþeni din Serbia, în Cultura
poporului, anul IX, nr. 302, 1 decembrie
1929, p.1
9 Traian Dorz, Istoria unei jertfe, vol II,
Editura «Oastea Domnului» – Sibiu,
1999, p. 217-218
10  Constantin Cãlin, Un incident
necunoscut, în „Vitraliu”, Periodic al
Centrului Cultural Internaþional „George
Apostu” – Bacãu, anul XVIII, nr. 3-4 (35),
noiembrie, 2010, p. 48
11 Ibidem
12 Despre care vorbeºte ultimul numãr al
foii „Ecoul” (aparte în perioada: 1.08.1937
– 19.09.1937, în 7 numere): „O ZI
ISTORICÃ ÎN ISTORIA OASTEI… 12 SEPT.
1937“
13 Biserica nouã s-a construit în jurul
bisericii vechi. Când a fost terminatã
biserica nouã, s-a demolat biserica
veche, în interiorul celei noi. Informaþia a
fost culeasã de pãrintele Mircea Ilie, în
data de 7.07.1995, de la Gheorghe
Seghete, de 90 de ani, din Slãnic.
14 Constantin Cãlin, art. cit.

Noaptea a spart o sticlã de parfum-
aproape
luna poetului îºi aruncã
umbra prin lume”...se face uitare/
înger negru de absenþã .../” vã rog
sã nu mai credeþi aceste versuri
sunt purã minciunã”...a lor e
minciuna”...
veþi spune
„ai mei sunt sãracii plângând”...
„...amãgit þipãtul nopþii lovit de
trotuar...”
aceste versuri
sunt purã minciunã-desigur

luna poetului se vinde
cu degetele zdrobite cu obrazul sulemenit
gata sã bea pentru orice victorie
închipuitã
o poete gârbov copac într-un ev mediu
contemporan politruci fãrã haz vipuri
mârlane
pulberea statuilor tristã.
„...gâturi de lebãdã se bãlãcesc
în cernealã cu emoþie
atunci poemele mele sunt semne de
întrebare...”

OMUL CU UMBRA ZDROBITÃ

Dan SANDU

Munteanu l-a scăpat pe Bacovia de
arestare, pe motiv că poetul ar fi fost

„bolşevic”11. Parohia Slănic deţine o fotografie cu
părintele Munteanu alături de scriitorul bulgar
Yunekov din Sofia, o dovadă că părintele
Munteanu avea legături cu oameni de cultură şi
din alte ţări.

Un capitol aparte din viaţa părintelui Munteanu
Muntmarg este activitatea sa în cadrul Oastei
Domnului. Nepoata sa, Livia Liliana Sibişteanu,
afirmă că bunicul său „era în «Oastea Domnului»
pe vremea când era paroh la Slănic”. Oastea
Domnului avusese primul congres în anul 1923,
intitulat „Adunarea celor care s-au hotărât
împotriva beţiilor, sudalmelor şi al altor păcate”
şi era în plină activitate de „luminare a satelor”. În
anul 1937, pe 12 septembrie, îl găsim la Sibiu,
într-un mare sfat al Oastei12 după ce, în prealabil,
la adunarea Oastei de la Scorţeni (parohia
părintelui Munteanu la acea dată) s-a hotărât o
nouă încercare pentru refacerea unităţii Oastei.
Sfatul se deschide având în frunte pe părinţii:
Iosif (Trifa), Vladimir, Munteanu, Bogoride,
Damian, Ungur şi Bujoreanu, iar „cel dintâi
vorbeşte părintele Munteanu, care deschide
cuvântările cu o mişcătoare vorbire pentru sco-
pul binecuvântatei înţelegeri” pentru care s-au
adunat.

La Slănic a lăsat o adevărată catedrală în
raport cu bisericile de lemn de prin împrejurimi,
depăşind-o în dimensiuni doar bisericile celor
două foste mănăstiri, Precista şi Răducanu, din
Tg. Ocna. Clădirea bisericii13, aşa cum s-a
păstrat până în ziua de astăzi, este din piatră de
Slănic şi cărămidă, acoperită cu tablă. Are formă
de cruce, cu două turle, una la intrare care
serveşte şi de clopotniţă. Intrarea în biserică se
face printr-un portic înălţat pe trepte de piatră şi
sprijinit pe patru stâlpi ciopliţi în piatră. Cel care s-a

ocupat de sfinţirea bisericii, în 1929, şi care
editează o broşură cu biografia familiei Pandrea
şi cuvântările ţinute la slujba de sfinţire este preotul
Clement Filimon numit deseori „ziduitorul”,
ctitorul-preot al bisericii. Cum din toamna anului
1928 (28 octombrie), când părintele Munteanu
s-a mutat la parohia Scorţeni, şi până la 15
august 1929 (ziua sfinţirii) nu se poate construi o
biserică, susţinem că adevăratul ctitor al bisericii
este părintele Neculai Munteanu Muntmarg.
Cercetând fotografia de la sfinţire, constatăm cu
regret că nu a participat la acest moment de
încununare a jertfei sale, iar istoria l-a uitat pe
nedrept, deşi prin efortul său de a strânge bani
cu ajutorul revistei „Cultura poporului” poate fi
numit pe drept cuvânt şi ctitor al bisericii din
Cerdac, de a cărei construcţie s-a ocupat noul
preot Clement Filimon. Viaţa şi activitatea
părintelui Munteanu ar putea fi un bun subiect
pentru teza de licenţă sau de doctorat a tinerilor
teologi de astăzi, care aleg de multe ori subiecte
abstracte, ce sunt accesibile doar specialiştilor.

Părintele Neculai Munteanu Muntmarg a
trecut la cele veşnice în data de 20 decembrie
1989, la aproape şapte ani după prezbitera sa,
Maria, fiind îngropat în faţa bisericii din Scorţeni,
unde a rămas în memoria parohienilor ca fiind
preotul ce avea pe frontispiciul casei parohiale14

strofa a doua din poezia „Inscripţie pe o uşă” de
Tudor Arghezi: „Când vii, păşeşte slobod, râzi şi
cântă./ Necazul tău îl uită-ntreg pe prag./ Căci
neamul trebuie să-ţi fie drag/ Şi casa ta să-ţi fie
zilnic sfântă”.



Tragedia copiilor,
ca ºi aceea a raiului pãmântesc,

stã în orgoliul nostru
de a-i creºte pe copii

nu dupã natura primordialã,
ci dupã chipul ºi asemãnarea noastrã

desfigurate de pãcat.
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Târgu-Ocna - vedere panoramicã

În alergarea dupã modele, am aflat
unul la îndemâna tuturor: copiii! Valoarea
copiilor este mare pentru cã ei înºiºi sunt
exemple vii pentru cei maturi a ceea ce
trebuie sã ajungã fiecare: starea de
nevinovãþie ºi de neprihãnire. „A unora ca
aceºtia este Împãrãþia cerurilor“ (Mt 19,
14), le zicea Mântuitorul ascultãtorilor Sãi
care nu vedeau aceasta în copiii ce
nãvãleau sã-L înconjoare cu bucurie.

Oare ce efect poate avea influenþa
celor maturi în pãstrarea nealteratã a
acestor exemple nevinovate? Se pare cã
tragedia copiilor, ca ºi aceea a raiului
pãmântesc, stã în orgoliul nostru de
a-i creºte pe copii nu dupã
natura primordialã, ci
dupã chipul ºi asemã-
narea noastrã desfigurate
de pãcat. Ce înseamnã
asta altceva decât com-
promiterea viitorului Bise-
ricii prin pervertirea naturii
curate din sufletul copiilor
într-una asemãnãtoare cu
a noastrã, despre
care credem cei
mai mulþi dintre noi
cã este cea sãnãtoasã.
Ar trebui poate ca, în loc ca adultul sã
fie modelul dupã care trebuie sã se
formeze copilul, acesta din urmã sã-i fie
propus lui însuºi ca model ºi mãsurã a
propriei dezvoltãri ulterioare. Însuºi
Mântuitorul a zis: „De nu vã veþi întoarce
ºi nu veþi fi ca pruncii nu veþi intra în
Împãrãþia Cerurilor“ (Mt 18, 3) Asta
înseamnã, prin urmare, cã o potrivitã
creºtere duhovniceascã a copiilor este
aceea în care se reuºeºte pãstrarea
puritãþii copilãriei în omul de mai târziu,
în viaþa familiei ºi a Bisericii.

De felul cum iubim copiii ºi ne ocupãm
de creºterea lor în toate privinþele – ºi asta
o putem observa fiecare din felul cum se
adunã sau nu copiii în jurul nostru –, ni
se cântãreºte modul în care transmitem
cãtre lume iubirea lui Dumnezeu. Dacã
este în aceastã lume ceva care
oglindeºte dragostea de oameni a lui
Dumnezeu Care plouã milã cereascã ºi
peste cei buni ºi peste cei rãi, aceasta
este iubirea de copii. Nichifor Crainic,
cucerit de nostalgia Paradisului (cartea
însãºi în care scrie urmãtoarele se
numeºte Nostalgia Paradisului), spunea

cã „Raiul e zona spiritualã a iubirii
universale. Sub aceastã formã de
perfecþiune lãuntricã el ar fi posibil chiar
în aceastã lume. ªi copiii sunt cei care
întruchipeazã în ei înºiºi aceastã stare
de model pentru cei vârstnici care au
pierdut-o odatã cu copilãria. De aceea,
copiii au un rol important în Bisericã ca
model de urmat pentru cei maturi, în
privinþa aceasta.  Iatã, de exemplu, copiii
nu urãsc, ei ºtiu sã iubeascã. ªi iubirea
lor cheamã iubirea noastrã, a tuturor. Oare
a mai rãmas în noi, cei maturi, ceva iubire

dumnezeiascã? Câtã luminã din raiul
spiritual a mai rãmas în noi se poate
vedea din atitudinea noastrã faþã de copii.
Sunt oameni care au oroare faþã de copii.
Duhul diabolic al pãcatului a stins în ei
orice scânteie de iubire. De la unii ca
aceºtia nimic bun nu se mai poate
aºtepta fiindcã ei urãsc ºi ultima rãmãºiþã
a raiului pe pãmânt. Cei care iubesc copiii
pentru copii, dincolo de legãtura de sânge,
dovedesc încã în sufletul lor afinitãþi cu
Raiul“.

O, ce grijã trebuie sã avem de
copi i i  noºtr i  ca sã zãdãrnicim
represiunea continuã a adulþilor
asupra puritãþii copilãriei lor. Oare
mulþimea faptelor potrivnice iubirii ºi
nimicnicia cuvintelor obscene vãzute
ºi auzite de copii nu sunt încercãri
satanice de nimicire a naturii divine
din ei? E de fapt o exercitare cu
nebãgare de seamã a educaþiei ce
provoacã, citândul-l iarãºi pe Nichifor
Crainic, „multiple deviaþii în compor-
tamentul copiilor, desfigurându-i cu

timpul, adicã reducându-i la chipul ºi
asemãnarea educatorului“.

Cei care fac activitãþi teoretice ºi
practice cu aceste vlãstare fragede pot
mãrturisi ce aluat bun þin în mâna lor. Pe
mãsurã ce ºcoala nu mai face educaþie
creºtinã, accentul bunei educaþii cade pe
Bisericã. Dupã mãsura în care preotul
este abordabil, plictiseala generatã de
ecranul TV sau al calculatorului etc. va
putea fi vindecatã de prietenia unei
apropieri pãrinteºti pe care sã o simtã
copiii faþã de preot. Dialogul dintre preot
ºi copii în faþa Sfântului Altar ºi a

comunitãþii parohiale devine avan-
garda uimirii generale a celor

din bisericã care observã
evidenta bucurie duhovni-
ceascã a acestora. Cum
comuniunea euharisticã
trebuie revitalizatã în viaþa
noastrã duhovniceascã,
copiii sunt mediul potrivit
de reaºezare în normali-
tatea vieþii sacramentale a

întregii comunitãþi
parohiale. ªi în
aceastã direcþie,

atragerea copiilor spre
cuminecarea duminicalã – vorbim de

perioada preºcolarã ºi nu doar – va
accentua în sufletul lor legãtura ontologicã
cu Hristos, ei devenind ºi prin aceasta
exemple de împlinire euharisticã. Însãºi
restabilirea liturgicã a familiilor nu se
poate face poate mai eficient decât
punând înaintea adunãrii Bisericii modelul
desãvârºit al apropierii cum nu se poate
mai adevãrate dintre copii ºi Hristos.

Mare este taina copiilor! Pe aceºtia
trebuie doar sã-i determinãm sã-ºi mute
faptele credinþei de la teama de
Dumnezeu la sentimentul de încredere,
veneraþie ºi respect faþã de Dumnezeu.
De la onestitate, la generozitate, ceea
ce înseamnã nu ieºirea din cuminþenie,
confundatã adeseori cu indiferenþa, ci
activarea dorinþei de caritate, de alinare
a suferinþelor colectivitãþii, de participare
la acþiunea socialã a Bisericii. Dar
rugãmintea Mântuitorului: „Lãsaþi copii
sã vinã la Mine ºi nu-i opriþi...» strecoarã
ºi tristeþea Lui faþã de împotrivirea
adulþilor în educarea spiritualã a copiilor.

Preot Petru RONCEA
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Reabilitarea strãzii Tiseºti

Rolul sării în alimentaţie a fost
întotdeauna un subiect de controversă.
Unele persoane privesc sarea ca pe un
condiment sigur pentru sănătate, inofensiv
în cantităţi mici, indispensabil pentru
echilibrarea nivelului de sodiu şi potasiu din
organism, în timp ce altele privesc sarea ca
pe un factor de risc pentru sănătate. Mulţi
dintre noi nu ne imaginăm mâncarea fără sare.
Nici nu trebuie. Aşa cum spune şi spotul pe care îl
vedem zilnic la televizor, trebuie să evităm
EXCESUL de sare, nu să renunţăm de tot la ea.
Dar oare ştim noi cu adevărat de ce consumul
excesiv de sare e dăunător?

După definiţia din DEX, sarea este „o substanţă
cristalină, sfărâmicioasă, care constituie un
condiment de bază în alimentaţie şi este folosită în
industria conservelor, în tăbăcărie, în industria
chimică etc; clorura de sodiu (NaCl).” NaCl este
format din: 39,4% Na şi 60,6%  Cl.

Într-un foarte cunoscut basm românesc, o fată
de împărat îi spune tatălui ei că îl iubeşte ca „sarea
în bucate”. Ştiinţa confirmă astăzi înţelepciunea
ascunsă în vorbele aparent ciudate ale fetei: sarea
reprezintă, cu adevărat, un element absolut
indispensabil vieţii fiziologice a omului.

Sarea constituie unul dintre cei mai eficienţi şi
mai răspândiţi conservanţi alimentari. Trebuie
reţinut că, până la apariţia frigiderelor, sarea, în
mari cantităţi, era aceea care se folosea
pentru conservarea alimentelor. Sarea a fost
conservantul strămoşilor. Banala sare este poate
singurul minereu care serveşte şi ca aliment. Fără
el, mâncarea n-are gust, iar industria chimică n-ar
fi fost ceea ce este.

DAR SAREA NATURALĂ, ADEVĂRATĂ, NU
A FOST, NU ESTE ŞI NU VA FI NICIODATĂ
ACELAŞI LUCRU CU CLORURA DE SODIU
(NaCl), O SUBSTANŢĂ OBŢINUTĂ PRIN
PROCESAREA CHIMICĂ ŞI MECANICĂ ŞI
DENATURAREA SĂRII GRUNJOASE.

De mii de ani, omul a folosit pentru alimentaţia
sa şi a animalelor sale numai sare naturală,
grunjoasă, sub formă de cristale mari, numită
şi sare gemă. Drobii sau bulgării de sare se
zdrobeau, se pisau manual, în casă, în piuă, pe
măsură ce aceasta se consuma. Care este însă,
mai exact, diferenţa dintre sarea naturală, gemă,
şi sarea de masă, fină şi extrafină?

1. SAREA NATURALĂ, GEMĂ, GRUN-
JOASĂ, NERAFINATĂ, NEIODATĂ este cea
care se ia direct din zăcăminte. Ea conţine, pe
lângă clorura de sodiu (NaCl), peste 80 de
substanţe minerale şi oligominerale, care îi dau
extraordinare proprietăţi vindecatoare şi gustul
său inconfundabil.

2. SAREA DE MASĂ, FINĂ ŞI
EXTRAFINĂ se află pe rafturile tuturor
supermarket-urilor şi pe mesele tuturor
restaurantelor. Ea se prezintă sub forma unor
granule mici, de culoare albă, sau a unui praf
alb, super-prelucrat şi super-procesat chimic şi
este obţinută, în general, prin recristalizarea
artificială a sării geme şi măcinare după granulaţia
dorită. Acest proces sărăceşte foarte mult, aproape
complet, sarea de elementele minerale şi
oligominerale (mai cu seamă magneziul şi calciul),
mărind, în mod artificial, concentraţia de clorură
de sodium (NaCl). Sarea rafinată nu numai că
nu are nici o calitate terapeutică şi nu mai dă cu
adevărat gust alimentelor gătite, dar provoacă,
în plus, hipertensiune.

Prezentăm mai jos un tabel care evidenţiază
sărăcia în minerale a sării extrafine, comparativ
cu sarea gemă, naturală. Observaţi că sarea
gemă are un procent dublu de Calciu şi cel puţin
triplu de Magneziu şi, chiar dacă este vorba de
cantităţi aparent infime, în economia extrem de
fină a metabolismului uman, contează ENORM.

Compoziţie:
         Sare gemă                 Sare extrafină
NaCl      97.50                             98.50
CaCl2      0.20 0.10
MgCl2      0.10 0.03
CaSO4     1.00 1.20
MgSO4     0.04 -
Substanţe insolubile în apă
                1.20 0.06

România este teritoriul unei bogăţii naturale
adesea ignorate, pentru că reflexul nostru este
să ne uităm dincolo de graniţe şi să facem turism
în grădina altora. Zona saliferă din ţara noastră
este uriaşă. România este o ţară bogată în sare
şi ar putea da sare la toată planeta. Încă şi azi mai
este prosperă extracţia acestui minereu. Sarea
naturală, gemă, se găseşte încă în România din
abundenţă, în zăcăminte de suprafaţă (munţi de
sare), în vreme ce în alte ţări europene (Austria,
Franta), ea este exploatată numai din zăcăminte
subterane.

Ea se întinde pe o fâşie lată de kilometri, care
începe pe malul drept al Oltului, la Ocnele Mari, şi
cuprinde toată partea subcarpatică a Munteniei
şi Moldovei cu saline în exploatare sau închise la
Doftana, Slănic Prahova, Târgu-Ocna, Cacica,
în Bucovina. Sarea din ţara noastră a fost
întotdeauna de calitate excepţională. Pentru
puritatea sa, era foarte căutată în trecut, este şi
astăzi. Comerţul cu sare a fosat cândva în
România cam ce este astăzi comerţul cu petrol,

deşi cerea multă manoperă. Nu conta: manopera
o depuneau ocnaşii. Fără ocnaşi, viaţa la suprafaţă
ar fi fost grea. Fireşte nu se mai extrage sarea cu
ocnaşi. Mecanizarea, automatizarea şi robotizarea
s-au impus, în cele din urmă.

Sarea de bucătărie, un condiment banal,
accesibil tuturor, are importante proprietăţi
terapeutice. Astfel, gargara cu o soluţie
obţinută din jumătate de linguriţă de sare
amestecată cu 200 de ml de apă poate fi un
bun remediu împotriva durerilor de gât. De
asemenea, un amestec de sare şi bicarbonat de
sodiu, aplicat pe dinţi cu ajutorul periuţei, ajută la
menţinerea unui alb natural al danturii, susţine
sănătatea gingiilor şi poate îndepărta tartrul.

La dietă nu prea ajută, pentru că facilitează
retenţia apei în corp. Dacă, după o zi de muncă,
vă simţiţi picioarele obosite, acestea pot fi ţinute,
câteva minute, într-un lighean în care a fost dizolvată
o mână de sare grunjoasă. Soluţia formată din apă
şi sare mai poate ajuta la diminuarea mâncărimilor
şi roşeţii pielii, apărute în urma înţepăturilor de albine
sau de ţânţari. Un amestec de ulei de măsline,
gălbenuş de ou şi sare de bucătărie poate fi folosit
drept mască de faţă, ce poate face minuni pentru
pielea îmbătrânită şi lipsită de vitalitate.

Dar sarea are rol important în fiziologia
muşchilor şi conţine minerale importante pentru
sănătatea stomacului. Sarea intră şi în reacţia de
formare a acidului hidrocloric din stomac ajutând
stomacul să digere mâncarea, în loc să se digere
pe sine din cauza acidităţii.

Stimulează contracţia musculară şi previne
crampele musculare. De asemenea, păstrează
calciul şi alte minerale în fluxul sangvin. Are nutrienţi
esenţiali pentru sistemul digestiv, în procesele de
digestie şi absorbţie intestinală.  Digestia la nivel
bucal este, de asemenea, influenţată de sare. Ea
stimulează o enzimă numită „amilaza salivară“, care
permite percepţia gustului. Prea multă sare poate
duce la creşterea presiunii arteriale, la boli de inimă
şi de rinichi.

Poate cel mai vechi obicei de ospitalitate al
românilor este cel al întâmpinării oaspeţilor cu pâine
şi sare, în semn de dragoste, de bunătate şi de
respect.

Ştiaţi că...
...ar trebui să consumaţi maximum 6 g de sare

pe zi?
...sarea gemă este una dintre cele mai

răspândite substanţe din natură?
...cuvântul salariu îşi are rădăcina în cuvântul

sare?
...sarea a fost denumită „aurul alb“?

Ing. Drd. Presb. Nicoleta VARTOLOMEI
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Monumentul Eroilor
de la Poieni

Era un om cu multã credinþã ºi în
casa lui ducea o viaþã fericitã: soþia ºi
cei trei copii erau buni ºi ascultãtori;
toate treburile mergeau foarte bine.
Într-o searã, pe neaºteptate, i-a murit
fata. Mare jale ºi plânset mult s-au
coborât peste casa lui, dar el nu cârtea
cu nimic împotriva lui Dumnezeu. Dacã
deschidea cineva vorba despre
moartea fetei, el rãspundea:

– Viu este Domnul! Aºa a fost
voia Lui ºi noi nu putem face nimic,
trebuie sã ne supunem ºi sã rãbdãm.

Peste puþinã vreme durerea iar s-a
abãtut peste casa lui: i-a murit bãiatul
cel mare. Plâns, durere ºi jale multã,
dar el, care credea nestrãmutat în
Hristos cel Înviat din morþi, nu-ºi
pierdea cumpãtul; avea aceeaºi purtare
de om rãbdãtor care ºtie sã lase toate
pe seama lui Dumnezeu. Acelaºi
rãspuns da tuturor:

– Viu este Domnul! Aºa a fost
voia Lui. Rãbdare, ascultare ºi
împlinirea Sfintei Evanghelii.

Dupã doi ani de la moartea fiului,
peste casa lui iar a venit necazul: de
data aceasta i-a murit soþia. Plânsul ºi
durerea din casa lui parcã nu mai aveau
sfârºit; totuºi el nu spunea nimic rãu
împotriva lui Dumnezeu. Singurul fecior
care-i mai rãmãsese, în vârstã de 18
ani, folosind un prilej când tatãl sãu era
mai puþin ocupat, i-a vorbit:

–  Tatã, suferinþa a venit cu
grãmada peste casa noastrã. Þi-am
vãzut întristarea adânc întipãritã pe

Viu este Domnul!
faþã, te-am vãzut cu lacrimi în ochi ºi
te-am auzit suspinând, dar ai rãmas
statornic în credinþã. Tuturor celor ce
cãutau sã te mângâie ºi  sã te
îmbãrbãteze în grelele încercãri, le
rãspundeai: „Viu este Domnul! Aºa
a fost voia Lui!” Mi-ai sãdit în inimã,
din copilãrie, aceeaºi credinþã în
Domnul Hristos, am pãstrat aceastã
credinþã ºi am trãit, precum bine ºtii,
dupã Sfânta Evanghelie. Acuma, însã,
sunt la grea cumpãnã, se petrece
ceva ciudat în sufletul meu; un început
de îndoialã se ridicã în mintea mea.
Dacã Domnul Hristos este viu, dacã
El vegheazã asupra noastrã, dacã El
revarsã dragostea ºi ajutorul Lui
peste toþi credincioºii Sãi, de ce a
lãsat, de ce a îngãduit sã vinã în casa
noastrã atâta suferinþã, într-un timp
aºa de scurt?

Dupã multã gândire, a rãspuns
tatãl, zicând:

– Dragul ºi singurul meu copil,
ceea ce se întâmplã cu tine acum,
gândurile îndoielnice în credinþa Învierii
Domnului nostru Iisus Hristos care-þi
frãmântã mintea sunt atacul diavolului.
Acesta, folosind prilejul de durere din
casa noastrã, vrea sã te sminteascã
de pe calea cea dreaptã, vrea sã te
rãzvrãteascã împotriva lui Dumnezeu,
vrea sã te despartã de Hristos-
Domnul nostru ºi de Sfânta Bisericã,
spre a te putea câºtiga de partea lui.
Nu te lãsa amãgit! Stai neclintit pe
piatra credinþei în Hristos cel Înviat din Preot Dr. Dumitru I. BODALE

morþi! Suferinþi ºi necazuri vin peste
toþi oamenii, nu numai peste noi.
Acestea, însã, sunt pentru încercarea
noastrã, pentru întãrirea credinþei
noastre ºi nu pentru slãbirea ei sau
lepãdarea ei! Adu-þi aminte, adeseori
noi am citit, adeseori noi am auzit la
bisericã tãlmãcirea cuvintelor
Domnului Iisus: „Sã nu se tulbure inima
voastrã; credeþi în Dumnezeu, credeþi
ºi în Mine” (Ioan 14, 1); „Acestea vi
le-am spus, ca sã nu vã smintiþi în
credinþa voastrã” (Ioan 16, 1); „În
lume necazuri veþi avea; dar îndrãzniþi.
Eu am biruit lumea” (Ioan 16, 33).
Deci, rãmâi în aceeaºi statornicie a
credinþei! Nimic sã nu te poatã clinti
de pe temelia adevãrului Învierii
Domnului Iisus Hristos din morþi, de
pe temelia adevãrului prezenþei Sale
în lume, a dragostei Sale ºi a purtãrii
Sale de grijã pentru noi.

– Îþi mulþumesc, tatã bun ºi iubit.
Am înþeles tot ce mi-ai spus. Mã voi
strãdui sã înãbuº durerea inimii mele
pentru moartea mamei. Mã voi strãdui
sã-mi pãstrez credinþa, mã voi ruga
Tatãlui Ceresc sã mã ajute ca sã pot
trãi ºi pe mai departe, tot restul vieþii
mele, în lumina Învierii lui Hristos–
Domnul ºi Dumnezeul nostru, de la
Care voi cere, cu zdrobire de inimã,
sã risipeascã norii de îndoialã ce s-au
ridicat la orizontul vieþii  mele
creºtineºti.


