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Preot Petru RONCEA

Picioare mântuite…
Un vrednic preot ardelean din perioada interbelică,

Părintele Iosif Trifa, începe şirul istorioarelor sale din cartea
„600 istorioare religioase“ cu una grozavă, intitulată: «Urechi
mântuite...» Ajungând în rai, un om al lui
Dumnezeu a văzut un munte de urechi. Ce-i cu

Pace Vouă!
*scrisoare pastorală la Sărbătoarea Învierii

Domnului nostru Iisus Hristos* - 2016
 
Iubiţi fii duhovniceşti,
Hristos a înviat!
Paştile este sărbătoarea credinţei stabilite în timp de Însuşi

Cel ce a înviat din morţi, dar ştiută încă din veşnicie, în sânurile
Preasfintei Treimi, Dumnezeul nostru, Cel ce a făcut cerul şi
pământul, cu toată podoaba lor.

Dacă la naşterea lui Iisus Hristos în timpul istoriei îngerii
cântau: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ
pace, între oameni bunăvoire”, anunţând prin aceasta
împlinirea profeţiilor mesianice ce vorbeau despre Mesia Cel
ce reaşază pe om în relaţie de iubire cu Dumnezeu, acum, la
Paşti, în prima zi a săptămânii, Iisus înviat intră la ucenicii Săi

† Ioachim
Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului

Protoiereu Ioan BÂRGĂOANU

Vă prezentam în numărul anterior al revistei activităţile
şi proiectele pe care ne-am propus să le realizăm în acest
an. Iată că, după o iarnă săracă în zăpadă care nu ne-a dat
bătăi de cap, a venit primăvara, un anotimp al reînnoirii, în
care multe din cele propuse au început să prindă contur.
Câteva din activităţile desfăşurate de Primăria oraşului Tg.
Ocna, le prezentăm în continuare.

Pe str. Gălean, au fost efectuate lucrări de stabilizare
şi compactare şi, imediat ce condiţiile atmosferice vor deveni

Ce am realizat
din ce
ne-am
propus

Sfânta Liturghie este o realitate concretă în care
prezenţa lui Hristos-Dumnezeu cel Înviat este efectivă, deci
deschisă transcendentului, ceea ce înseamnă că viaţa
veşnică începe încă de aici, prin „prezenţa ontologică a lui
Hristos în Biserică“ (Thomas Spidlik, Spiritualitatea
Răsăritului creştin).

Prezenţa hristocentrică este temeiul comuniunii tainice
cu Dumnezeu.

Învierea lui Hristos deschide nouă „Uşile Raiului“; uşile
cereşti nu pot fi deschise decât de Cel pentru Care nu există

Lumină şi Euharistie

(continuare în p. 5)
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asta? – întrebă el nedumerit, la care răspunsul veni
ca un trăsnet: Sunt urechile unora dintre oameni

care au auzit Cuvântul lui Dumnezeu, dar acest Cuvânt n-a
mers mai departe, în inimă. De aceea li s-au mântuit doar
urechile. Istorioara este instructivă, nu se vor afla urechi
rupte în Rai, Doamne păzeşte! Pe vremea lui, scriitorul
observase că poporul asculta, era religios, mergea la
biserică, dar cei mai mulţi dintre oameni nu puneau la inimă
cuvintele Evangheliei. Însă şansa mântuirii acelora încă era
mare, căci aceia măcar cu urechile ascultau, din evlavie,
slujbele Bisericii.

Trecând însă anii, au venit marile tulburări peste credinţa
neamului nostru cu infiltrările încredinţărilor străine şi, mai
apoi, duhul secular s-a rostogolit ca un tăvălug al iadului
peste ce-a mai rămas neatins de tulburările dinainte, astfel
că azi peste întreaga Biserică se resimte plutind un duh al
neascultării Cuvântului care face şi mai anevoioasă
întoarcerea la Hristos a oamenilor. Enorm de mulţi sunt
astăzi aceia care nici măcar cu urechile nu mai aud mesajul
Evangheliei lui Hristos. Deşi mulţi merg acolo unde se
predică Evanghelia, atâţia n-au urechi de auzit, cum spune
Scriptura. Poate că dacă astăzi ar ajunge cineva să se
mântuiască, atunci în Rai s-ar putea să afle un munte de
picioare mântuite, nu de urechi, că adesea doar picioarele
se mai jertfesc cărându-ne în faţa lui Hristos, cu Care însă,
de cele mai multe ori, nu prea avem legături.

O, cât de necesar este ca, stând în biserică, să luăm
aminte la Cuvântul lui Dumnezeu! Dar Dumnezeu ne
binecuvântează nu doar prin cuvinte. El are nesfârşite căi
de revelaţie, şi ochi şi urechi trebuie să avem pentru fiecare
din acestea. Ignorându-le pe celelalte în favoarea cuvintelor,
am trăi în cea mai grea înşelare. Şi poate că n-ar fi de
prisos să facem o chemare de schimbare a conceptelor
despre mântuire ca s-o câştigăm într-adevăr. Altfel, s-ar
putea ca, peste ani, cineva să întocmească o altă istorioară
cu titlul: «Picioare mântuite», în care să se regăsească,
simbolic, starea sufletelor noastre după moarte. Un munte
de picioare care s-au ostenit purtând trupuri nesimţitoare
la chemările dragostei lui Dumnezeu. Ale căror urechi n-au
auzit, prin urmare nici la inima lor nu s-a suit doina Golgotei.
Şi dacă e să ne referim la noi, cititorii acestei reviste „Sarea
pământului“, de se va întâmpla cu adevărat să ni se pară
prea anevoioasă învăţătura Bisericii şi ne-am măguli mereu
cu faptele strămoşilor fără să punem noi înşine început
sănătos vieţii celei duhovniceşti, s-ar putea ca răspunsul la
întrebarea: Ce-i cu aceste picioare aici? să cadă ca o ruşine
veşnică peste numele noastre în veci.

Părintele Iosif Trifa încheia prima din cele şase sute de
istorioare cu următoarele cuvinte: „Cititorule! Eşti tu un
creştin numai cu urechile, sau şi cu faptele tale? Fă-ţi tu
singur socoata!“

Îţi zic şi eu acum, cititorule, poate te-ai întristat citind aceste
rânduri, dar cele scrise mai sus sunt o istorioară din care ai
putea învăţa şi tu ceva. Să nu-ţi fie întristarea spre mânie, ci
spre pocăinţă. Şi nu ţi se vor mântui doar picioarele, sau doar
urechile, ci desăvârşit te vei bucura în sânul lui Avraam.

Dacă cineva se nimereşte între oamenii care
grăiesc deşertăciuni, să se socotească pe
sine însuşi vinovat de asemenea cuvinte;
chiar dacă nu are vreo vină proaspătă, are
vreuna mai veche (Marcu Ascetul, Filocalia I,
Ed. Harisma, Bucureşti, 1993, p. 304).

De bucate numai atât să ne slujim, cât să trăim,
nu ca să ne facem robi pornirilor poftei.
Primirea hranei cu măsură şi cu socoteală dă
trupului sănătatea, nu îi ia sfinţenia. Regula
înfrânării şi canonul aşezat de Părinţi acesta
este: Cel ce se împărtăşeşte de vreo hrană
să se depărteze de ea până mai are încă poftă
şi să nu aştepte să se sature (Casian Romanul,
Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureşti, 1993, p. 133-
134).
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ascunşi de frică în Foişorul Cinei şi îi
binecuvintează cu pacea Lui. Această
pace este mai mult decât o înţelegere între
oameni, este o regăsire interioară, o
împăcare între Dumnezeu şi om realizată
în persoana lui Hristos mai întâi prin
asumarea şi restaurarea firii umane şi apoi
împărtăşită oamenilor. Aceste cuvinte
„Pace vouă!” poartă cu ele
semnificaţiile unui sentiment copleşitor
izvorât din simţirea prezenţei lui Hristos
înlăuntrul omului, care dezleagă
înţelesurile ascunse ale sensului existenţei
noastre şi aşază pe om în relaţie filială,
reintegratoare, cu Părintele său. Este o
pace care nu seamănă cu cea pe care
şi-o împărtăşesc reciproc oamenii şi care
este născută din raţiuni de etică strict
socială, neavând fundament divin. Este
o pace care urmăreşte mai mult decât
înţelegerea amiabilă dintre persoane, este
semnul văzut al prezenţei lui Dumnezeu
în omul neliniştit care se află într-o
continuă căutare a sursei tainice a
existenţei sale. De altfel, înainte cu două
zile de timpul pătimirilor Lui, Hristos
avertizează omenirea spunând: „Pace vă
las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu
precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se
tulbure inima voastră, nici să se
întristeze!” (In 14, 27).

Aşadar, iubiţii mei, în această zi
solemnă de Paşti vă îndemn părinteşte
să căutaţi această pace şi s-o urmaţi. Este
pacea pe care o aduce Hristos, prin care
se risipeşte orice întuneric şi întristare,
orice teamă şi nesiguranţă, orice angoasă
izvorâtă din meditaţia la perenitatea
morţii. Hristos S-a întors din moarte şi a
aşezat la temelia credinţei noastre
adevărul că viaţa continuă în veşnicie, iar
moartea nu este decât o trecere spre
împreuna petrecere cu Dumnezeu.

Iubiţi fii întru Hristos,
Noi trăim într-o societate încărcată

de griji şi de frică: teama pentru ziua de
mâine, teama că nu vom avea ce pune
pe masă copiilor să mănânce, teama că
ne vom pierde serviciul, teama inspirată
de insensibilitatea şi bravurile marilor
puteri mondiale, teama de şomaj, teama
de instabilitate monetară, teama de criza

economică, teama de scăderea
neliniştitoare a demografiei, teama de
terorişti, teama de invazia migranţilor din
ţările arabe şi asiatice, teama de ridicarea
cotei individualismului, a corporatismului,
teama de o revoluţie biologică etc. Omul
poartă cu sine o frică nejustificată şi
nedefinită izvorâtă din propriile temeri şi
dintr-o insuficientă încredere în
Dumnezeu. Biserica lui Hristos, fondată
pe adevărul inalienabil al Învierii, este silită
să-şi creeze drum într-o astfel de
societate asemenea fiilor ei, ca instituţie
ce nu poate fi insensibilă la toate acestea.
Ea însăşi poartă cu sine responsabilitatea
faţă de fiii ei ce se confruntă cu mutaţiile
sociale, politice şi economice ale lumii,
care împing pe unii să se crispeze în
bastioane ale credinţei fundamentaliste,
iar pe alţii să fie asimilaţi, cu riscul de a-şi
pierde identitatea culturală şi spirituală,
în iureşul acestor schimbări.

Biserica, Trupul lui Hristos, este, de
asemenea, atentă la atacurile care pot
surveni din partea sectelor anarhice
teroriste ale Islamului şi nu numai, şi
conştientă de credinţa slabă a fiilor ei lipsiţi
de noţiunile religioase elementare şi care
adoptă tot felul de practici, aşa-zis
moderne, fetişiste, care aduc teama faţă
de realizarea unei noi ordini mondiale şi
a unei religii sincretiste, unde trebuie să
facă faţă psihanalizei decapante sau unei
paleontologii ce justifică ateismul, apariţia
omului fără Dumnezeu. Viaţa
secularizată este deci maladivă şi
relativistă, căci încearcă să separe pe om
de Dumnezeu, să înlocuiască religiosul
cu umanismul degradant şi obsesional,
iar mistica prin tehnică.

 
Iubiţi fii,
În prima zi a săptămânii, duminică,

trecerea lui Hristos prin uşile încuiate, la
ucenicii ascunşi de frica iudeilor, şi rostirea
salutului irenic „Pace, vouă!” îi
determină pe aceştia să înţeleagă faptul
că Hristos înviat este mai mult decât
Învăţătorul sau Nazarineanul, este
Stăpânul vieţii şi al morţii, este Dumnezeu
adevărat, iar lumina harului de pe chipul
Său este semnul prezenţei Duhului Sfânt
ce iradiază pacea în sufletele celor ce se
deschid. Când L-au văzut, ucenicii s-au

bucurat şi nimeni nu s-a îndoit de
identitatea prezenţei Sale dumnezeieşti,
doar Toma, care lipsea de la această
întâlnire de taină, tocmai ca prin rezultatul
îndoielii sale să pecetluiască adevărul
Învierii. Un Toma îndoielnic poate fi
oricare dintre noi. Îndoielile apostolilor
privind învierea s-au risipit prin vederea
Celui înviat. Cu toţii au simţit o mare
bucurie. Cu toţii voiau să-L vadă, să-L
întrebe sau să-L contemple. Cine ar
putea descrie sentimentul bucuriei lor la
vederea lui Hristos înviat, mai ales după
ce fuseseră martori la calvarul Golgotei,
moartea şi punerea în mormânt? Iisus le
zice de două ori „Pace, vouă!”, căci ei
aveau acum nevoie de a se regăsi sub
pacea Lui şi a se simţi din nou iertaţi şi
iubiţi, dar toate acestea, spune Sfântul
Apostol Pavel, vin de la Dumnezeu:
„Toate sunt de la Dumnezeu, Care ne-a
împăcat cu Sine prin Hristos şi Care
ne-a dat nouă slujirea împăcării.
Pentru că Dumnezeu era în Hristos,
împăcând lumea cu Sine Însuşi,
nesocotindu-le greşelile lor şi punând
în noi cuvântul împăcării”(II Cor 5,
18-19). După ce le transmite pacea, le
dă apoi pe Duhul Sfânt înainte de
Rusaliile universale de la Cincizecime:
„Luaţi Duh Sfânt, cărora veţi ierta
păcatele se vor ierta lor, iar cărora le
veţi ţine, ţinute vor fi” (In 20,23).
Simţea Hristos înviat că cei îmbrăcaţi cu
atâta teamă, acei pescari, aveau
nevoie de forţa nevăzută a
harului necreat ca să fie scoşi

Pace Vouă!
(urmare din p. 1)
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din acel coşmar şi să facă din ei
stâlpii Bisericii, imensul edificiu
divin care să nu poată fi distrus

nici de porţile iadului, până la sfârşitul
veacurilor.

Iată că prin ei am primit, primim şi
vom primi şi noi această forţă pentru a nu
mai avea teamă de ce ne va face nouă
lumea, pentru a nu mai cădea într-un
catastrofism ambiant, care uneori
interpretează convulsiile dramatice
existente ca pe un sfârşit al lumii sau ca
pe un început al Apocalipsei. Este
adevărat că asistăm la o neputinţă de a
schimba viaţa planetară, însă să nu uităm
de capacitatea nelimitată a omului de a-şi
transforma destinul.

De-a lungul istoriei sale bimilenare,
Biserica a supravieţuit multor schimbări.
Deci nu aveţi teamă, va supravieţui şi
astăzi! Speranţa noastră este moştenirea
lăsată de Hristos înviat şi anume pacea
Lui. Simţind prezenţa lui Hristos în viaţa
noastră, retrăim bucuria martorilor Învierii,
îndepărtăm teama de necunoscut, iar la
orizont vedem profilându-se Pământul
Făgăduinţei.

Da, retrăim această bucurie pascală,
în fiecare Liturghie duminicală şi mai ales
în noaptea Învierii, chiar dacă nu L-am
văzut înviat, asemenea apostolilor. Ca şi
Toma, nici unul dintre noi cei de azi, nu
am fost martori ai Învierii lui Hristos.
Aceasta este explicaţia pentru care mulţi
dintre noi încearcă şi astăzi să probeze
raţional acest adevăr fundamental.

Atunci, în ziua Învierii, apostolii i-au
povestit lui Toma despre bucuria retrăită
sub gestul de pace al lui Iisus înviat. Toma
însă voia probe, pentru că nu avea destulă
credinţă. Aşa suntem tentaţi să spunem
şi noi în secolul al XXI-lea: „Vreau să-L
văd pe acest Hristos, vreau să-I pun mâna
în coastă, să-I fac o radiografie, să-I fac
un RMN, o scanare”. Constatăm că omul
secolului al XXI-lea nu este necredincios,
însă şi-a asumat o credinţă rentabilă,
uneori fetişistă; omul contemporan vrea
o credinţă cu probe. De aceea cade în
alte extreme, se precipită spunând că este
om al experienţelor ştiinţifice, dar crede
şi în predicţiile horoscopului, în
numerologie, ocultism şi paranormal sau
cade într-o credulitate totală faţă de un
guru. În fond, s-ar putea vorbi chiar despre
o ignoranţă stearpă şi fără orizont în ceea
ce priveşte acceptarea şi practicarea

adevărului de credinţă. Nu ne cunoaştem
îndeajuns de bine splendorile şi profun-
zimea credinţei. Dacă am face un sondaj,
am putea constata cât de puţin cunoaştem
practicile liturgice ale Bisericii noastre şi
simbolismul lor. Dacă l-am întreba
aleatoriu pe un creştin de ce vine de Paşti
în miezul nopţii la biserică şi aprinde
lumânarea, care este semnificaţia acestui
gest, ar putea să ne răspundă că aşa-i
tradiţia sau că aşa a văzut la părinţii săi.
Deci, nu suntem fără credinţă, însă avem
o credinţă sărăcăcioasă, lipsită de
profunzime, o credinţă superstiţioasă, care
constă în a repeta maşinal nişte gesturi, o
credinţă fetişistă, care pretinde că
Dumnezeu utilizează o baghetă magică
ori de câte ori avem nevoie de intervenţia
Lui în activităţile noastre curente sau
trimite un slujitor să arunce un praf
otrăvitor peste grădina vecinului care nu
sărbătoreşte Paştile odată cu noi.

Da, iubiţii mei, este necesară o
analiză introspectivă pentru a vedea ce
fel de credincioşi suntem. Să nu cădem
în naivitatea că Dumnezeu există atâta
vreme cât este rentabil. Ce-ar fi să se
spună: veniţi Duminică la biserică şi veţi
câştiga negreşit marele „pont” la loto. Ce
înghesuială ar fi în biserici! Cu siguranţă
atunci nu se va mai putea rosti sloganul:
Vrem spitale şi şcoli, nu catedrale, ci
invers!

Omul, aşa zis modern, nu are teamă
de Dumnezeu, ci de exigenţele învăţăturii
dumnezeieşti asupra lui. Avem teama de
a fi obligaţi să ne schimbăm micile noastre
capricii şi plăceri efemere. De aceea
inventăm tot felul de alibiuri pentru a ne
justifica îndoieile. Se ajunge să se spună,
mai ales de către tineri, că instituţia
Bisericii este retrogradă şi are un limbaj
depăşit, că Biserica posedă bogăţii cu care
s-ar putea eradica sărăcia, construi şcoli,
spitale şi autostrăzi etc. Însă, constatăm
cu regret că această instituţie – Biserica
– este folosită drept ţap ispăşitor pentru
ca unii să se poată deculpabiliza de
mediocritatea spirituală şi slaba credinţă
în care ei înşişi se regăsesc.

 
Dragii mei,
Credinţa nu se probează ştiinţific,

ea este o cunoaştere a semnelor
dumnezeieşti prezente în om şi în afara
lui, pe care acesta în mod firesc le poate
înţelege asumându-şi o viaţă nouă trăită

împreună cu Hristos. De două mii de
ani, salutul păcii lui Hristos se repetă
de miliarde de ori. În fiecare Liturghie
preotul trimite pacea lui Hristos asupra
credincioşilor, de şapte ori, făcând
acelaşi semn pe care L-a făcut Hristos
în prima zi a săptămânii când a intrat la
apostolii încuiaţi în casă. Simţiţi în acest
semn acea pace care nu vine de la
oameni, ci de la Dumnezeu! Această
pace v-o trimitem din nou şi anul acesta
asupra voastră, a celor încredinţaţi nouă
spre păstorire. Vă trimit pacea lui
Hristos, nu a mea, iubirea Lui, nu a mea,
iertarea Lui, harul Lui, puterea Lui. Fiţi
receptivi şi încercaţi să experimentaţi
în viaţa voastră viaţa autentică în
Dumnezeu.

În cuvântul meu pastoral transmis
cu prilejul Crăciunului invitam tinerii la
dialog, vă invit şi acum, în Hristos înviat.
Voi, tinerilor, sunteţi plini de entuziasm.
Trăiţi-vă pozitiv tinereţea! Sunteţi tentaţi
să trăiţi experienţe şi senzaţii tari. Vă
invit să încercaţi şi experienţa trăirii în
Hristos înviat, în ziua Învierii şi în zilele
următoare. Nu vă fie teamă, Dumnezeu
nu vă pedepseşte pentru stângăciile
voastre, căci El vă iubeşte! Nu uitaţi că
experienţele pe care le trăiţi voi în afara
Bisericii sunt palide substitute ale
marilor experienţe interioare care ar
trebui să aibă loc în sufletul vostru. Este
vorba de acea sete de viaţă a fiinţei
umane. Satisfacerea deplină a
aspiraţiilor materiale ale omului modern
nu este, din nefericire, corelată cu o
împlinire a aspiraţiilor sale sufleteşti.
Există lucruri care dacă nu se fac la
tinereţe nu vor mai fi făcute nici la
bătrâneţe. Ce nu poate împlini
dinamismul tinereţii, nu va putea realiza
sedentarismul bătrâneţii. Iar aflarea lui
Dumnezeu este bine să fie împlinită la
tinereţe. Aceasta pentru ca întreaga
viaţă ulterioară să aibă o ancoră în cer.
Întâlnirea cu Dumnezeu este momentul
ce poate schimba şi transfigura întreaga
viaţă, este pragul şi temelia pe care
punem edificiul întregii noastre fiinţe.

Anul acesta este dedicat de
Sfântul Sinod educaţiei religioase a
tinerilor creştini, tocmai pentru faptul
că educaţia constituie o latură funda-
mentală a personalităţii
omului, iar din complexul
preocupărilor existenţiale
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umane nu trebuie să lipsească
segmentul care îl individu-

alizează pe om ca partener de dialog
cu Dumnezeu, totodată arătând prin
aceasta şi vocaţia sa. În acest sens,
în Eparhia Romanului şi Bacăului se
derulează programe şi parteneriate
educaţionale prin care se încearcă
familiarizarea tinerilor cu activitatea
cultural-filantropică a Bisericii şi
implicarea lor ca membri activi ai
acestei instituţii divino-umane.
Preocuparea Bisericii pentru
sănătatea spirituală a fiilor ei este o
prioritate şi pentru eparhia noastră, de
aceea vă îndemn pe toţi, tineri de toate
vârstele, să vă deschideţi mintea şi
inima cuvântului lui Dumnezeu care
poate înnoi viaţa noastră şi să
preamăriţi pe Hristos Cel ce a biruit
moartea şi ne-a deschis nouă uşa
Împărăţiei Cerurilor mulţumindu-I şi
cântându-I imne de slavă.

Aşadar, cu toţii, în straie de
sărbătoare, în această zi de mare Praznic,
să intonăm acest imn de preamărire a lui
Hristos înviat:

 
Când focul din ceruri pământul aprinde,
Iar apele-n spuză se fac,
Raza pascală-n viteza luminii
Vesteşte: 
Hristos a înviat!

Lumina suavă aprinsă de Paşte,
Veniţi de-o primiţi imediat!
E focu-nvierii, Hristos dăruieşte,
Cântaţi-I:
Hristos a înviat!

Slăviţi-L făpturi, slăviţi-L noroade,
Slăviţi-L cu suflet curat!
Lăsaţi să pătrundă în voi focul sacru,
Simţiţi că:
Hristos a înviat!

Când Cerul coboară, Pământul se-nalţă,
Văzduhul în slavă-i scăldat,
Îngeri şi oameni tocmesc sărbătoare
Cântând:
Hristos a înviat!

Hai, vino şi tu, cu candela stinsă,
Nu sta nicicum izolat.
Domnul te iartă, îţi dă din lumină,
Doar crede...!
Hristos a înviat!

(urmare din p. 1)

uşi, „El fiind Însăşi Uşa“ către Tatăl,
intrarea oamenilor la Dumnezeu.

Aşadar credinciosul numai
deschizând „Uşile Bisericii“, adică
primind tainele de impregnare ale Învierii
lui Hristos, poate deschide Uşa Raiului
prin Hristos-Dumnezeu Care este
prezent în Dumnezeiasca Liturghie.

Lumina Învierii lui Hristos este
prezentă în Liturghie, având loc o epifanie
şi o dezvăluire crescândă a prezenţei
lui Hristos cel Întrupat, Răstignit, Înviat
şi Înălţat, dar şi Cel ce va să vină ca să
judece viii şi morţii, a Cărei Împărăţie a
Luminii nu va avea sfârşit.

Lumina lui Hristos este lumină a
Învierii. Lumina care se comunică
omului duhovnicesc; este strălucirea
Existenţei infinite a lui Dumnezeu.

Lumina dă perspectiva unui
progres infinit, posibilitatea
de a vedea nemărginirea Lui
– a trăi această nemărginire
care nu poate fi cuprinsă
niciodată. Lumina Învierii lui
Hristos este astfel temeiul
sau axa de la care întreaga
istorie îşi găseşte sensul,
lumina prin care se lumi-
nează marginile firii şi ale
vremurilor, realitatea care
realizează vocaţie de nemu-
rire a umanităţii.

Viaţa şi lumina lui
Hristos este Viaţa şi lumina

veşnică. Hristos este Paştile întregii
creaţii, căci El trece primul prin porţile
încuiate ale morţii şi înviază din moarte,
arătându-ne calea spre Împărăţia
nemuririi.

O cântare a Bisericii spune: „Acum
toate s-au umplut de lumină: şi cerul şi
pământul şi cele de dedesupt. Deci să
prăznuiască toată făptura Învierea lui
Hristos, întru Care s-a întărit.“

Astfel, Lumina lui Hristos este, în
acelaşi timp, puterea zidirii de a vedea
şi implicit de a iubi pe Dumnezeu.

În concluzie, starea de permanentă
înviere nu o putem trăi decât în Biserica
lui Hristos prin Sfânta Liturghie.

Trăirea creştină autentică se
dobândeşte prin practicarea virtuţilor
creştine care sunt lumini din Lumina lui
Hristos.

Hristos a Înviat!

Lumină şi Euharistie

Vânt de toamnă, ziua mea
Vrei să mi-o grăbeşti cumva?
Sau copacii dezgoleşti
Să păşesc pe ce clădeşti,
În loc să păşesc curat
Pe pământul îngheţat?

Vânt tomnatic, nu cumva
Să mă colorezi ai vrea?
În octombrie să cad
Lângă trunchiul unui brad,
În noiembrie să zac
În pământ să mă prefac…

Vântule, iubirea mea
În gutui s-o pui ai vrea?
Să o pui ca pe un dar
Lângă gustul dulce-amar?
Sau gutuie să mi-o faci
Şi în puf să o îmbraci?

Bruma nu te-a îngheţat?
Ploile nu te-au udat?
Crengile te-au sfâşiat,
Frunze te-au împovărat…
Ochii mei, doar ei te-au plâns
Cenuşiu când ai ajuns!

Întrebare

Maria ILIE , septembrie 2015

Lespedea Sfântului Mormânt al Domnului
din Ierusalim, (foto: preot Petru Roncea)
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Activitatea Sf. Ierarh şi importanţa
deosebită a operei literare a acestuia au
lăsat o urmă adânca în viaţa religioasă a
Moldovei, dându-i acesteia un nou impuls,
iar despre aceasta s-a scris foarte mult,
cu toate că biografia ierarhului cărturar
este de multe ori controversată. În a sa
monumentală lucrare Istoria Literaturii
Române, George Călinescu evidenţiază
personalitatea mitropolitului Dosoftei, ca
una care domină întreaga cultură
românească de la sfârşitul sec. al XVII-
lea, prin acea ,,curgere mieroasă a limbii,
densitate de lichid a frazei şi încărcare a
textului original cu un anumit sens
coloristic”.1 Dealtfel sec. XVII rămâne
legat în istoriografia noastră de nume
ilustre – Grigore Ureche, Miron Costin,
Ioan Neculce, Dimitrie Cantemir – ce
simbolizează curajul unor oameni care,
după cum afirmă cercetătorii, au folosit
pana ca un paloş ce se izbeşte de o
stâncă neatinsă până la ei, anume limba.2

Cu origini posibil greceşti sau
aromâne, Dumitru Barilă vede lumina zilei
la Suceava, în anul 1624, în preajma
prăznuirii Sf. Dimitrie al Tesalonicului. Pe
baza unei documentări plină de acrivie,
specifică erudiţiei sale, patriarhul Iustin
descrie profilul ilustrului ierarh astfel:
,,Patria lui Dosoftei a fost Moldova, iar
Suceava cetatea sa. Cunoaşterea
desăvârşită încă din tinereţe a limbii
poporului, folosirea formelor locale din
graiul românesc al nordului Moldovei în
scrierile lui, dragostea pentru pământul
strămoşesc, ca şi strădaniile sale de
introducere a limbii române în Biserica
noastră, întăresc mărturiile cu privire la
originea sa românească.”3 Încă de tânăr,
Dosoftei se dedică studiului, având drept
urmare creşterea vârstei spirituale,
tunderea în monahism şi înălţarea rapidă
în ierarhia bisericească. Stareţ al
Probotei, Dosoftei ajunge la numai 34 de
ani pe scaunul de la Huşi (1658), peste
un an episcop de Roman, iar la 43 de ani
este ales mitropolit al Moldovei pe
scaunul de la Iaşi, în timpul celei de a

Sf. Ierarh Dosoftei (1624-1693)
(Un ierarh în slujba tiparului şi a neamului)

Preot Dr. Daniel NICHITA

Râvna pentru îndestularea
sufletului

doua domnii a lui Gheorghe-Duca Vodă
(1668-1672).4 Toate acestea, nu înainte
de a fi fost mai întâi martor la nume-
roasele evenimente istorice ale capitalei
Moldovei, determinate de uriaşa mişcare
culturală din timpul predecesorului său,
mitropolitul Varlam, în preajma căruia se
pare că a stat câtva timp.5 După doar trei
ani de şedere la Iaşi, mitropolitul Dosoftei
a fost nevoit să se refugieze în Polonia,
împreună cu fostul domnitor Ştefan
Petriceicu, din cauza deselor conflicte
dintre poloni şi turci, revenind pe scaun
la începutul anului 1675. Având aceeaşi
râvnă dumnezeiască şi sfântă, stăruie
pentru descoperirea în grai românesc a
cărţilor bisericeşti, adevărate comori ale
Ortodoxiei, pentru ca apoi, datorită
vremurilor vitrege, să fie dus din nou în
toamna anului 1686în Poloniaregelui Jan
Sobieski, unde va şi muri de altfel.

Poliglot desăvârşit, retor şi poet,
Dosoftei traduce pentru prima dată în
româneşte, la mănăstirea Probota (1650)
Istoriile lui Herodot, Patericul grecesc,
Mântuirea păcătoşilor şi fragmente din
Viaţa şi minunile Sf. Vasile cel Nou. Tot
acum cercetează diferite hrisoave şi
cronografii vechi, cunoaşte Letopiseţul lui
Grigore Ureche precum şi alte lucrări ale
unor istorici poloni. În cei 11 ani de
episcopat în scaunul de la Roman
continuă să lucreze la revizuirea textului
vechitestamentar, făcută de spătarul
Nicolae Milescu, şi să înceapă dificila
muncă de traducere a Psaltirii, concre-
tizată în cele 8634 de versuri, într-o vreme
în care limba română nu era pe deplin
formată.6 Ales în 1671 pe scaunul de la
Iaşi, mitropolitul Dosoftei nu dispune de
condiţiile necesare scoaterii la iveală de
noi tipărituri, fiind nevoit să folosească
pentru apariţia Psaltirii în versuri (1673)
tiparniţa de la mănăstirea ucraineană a
Unievului. Nemulţumit însă cu literele
turnate în ţară de meşterul său Stanciu
şi nici cu ceea ce-i ofereau alte centre
ortodoxe, Dosoftei îl roagă pe 23 martie
1679 pe acelaşi Nicolae Milescu să
intervină pe lângă patriarhul Ioachim al
Moscovei, ca să-i trimită ,,un teasc de
tipografie şi câteva slove cu care se
tipăresc cărţi. Adresându-se Mitropolitului

Moldovei, Patriarhul Moscovei scrie
următoarele: „A binevoit Dumnezeu a
aşeza ierarh înţelept oamenilor... pe
preasfinţia ta, care-i păstoreşte bine printr-o
înţeleaptă cârmuire, că şi mai departe de
noi a pătruns obşteasca laudă pentru a
ta urmare în Hristos.”7 Tot acum, mitro-
politul a primit înştiinţarea că i s-au trimis
lucrurile, cu care să poată imprima cărţile
de care aveau nevoie preoţii şi locuitorii
Moldovei.

În această nouă tipografie, instalată
în spaţiul destinat ei din incinta bisericii
Sf. Nicolae Domnesc din Iaşi, s-a tipărit
,,acmu întâi”, în 1679,Liturghierul ,,pentru
toată semenţia românească de
pretutindeni, care se află într-u această
limbă pravoslavnică.“ În Prefaţa lucrării,
mitropolitul i se adresează domnitorului
de atunci, Gheorghe Duca, ce avea multă
trecere în faţa sultanului: ,,Măria Ta,
milostive Doamne, te nevoeşti pentru ţara
Măriei tale s-o duci la bine şi trupiaşte şi
sufletiaşte, pentru înţelesul svintelor cărţi,
să-s înţeleagă pre limba sfintei şi
dumnedzăiască liturghie, întru caria iaste
hrana cia de viaţă vecinică sufletiască.”
Peste doar un an, în 1681, iese de sub
teasc Psaltirea slavo-română, în al cărei
cuvânt de început Dosoftei se referă la
necesitatea oficierii serviciilor divine în
limba credincioşilor, ca să le poată
înţelege, căci altfel, după cum se exprima
el, cui folosea grădina încuiată şi fântâna
pecetluită?

Aspectul acesta mobilizator îl
întâlnim şi în cazul tipăririi la Iaşi a
Molitfelnicului (1681), text liturgic prezent
apoi în casa fiecăruia, adaptat nevoilor şi
întâmplărilor fiecăruia. Spre deosebire de
ediţiile anterioare (Kiev - 1646, Lvov -1645
şi 1668) sau cele de mai târziu (Veneţia -
1684 şi 1691), care încep cu Rugăciunea
de la naşterea pruncului, traducerea
ierarhului cărturar începe şirul molitfelor
cu Rânduiala la sfânta Bogoiavlenie
(Aghiasma Bobotezei), fapt unic în lungul
şir al molitfelnicelor slavone, greceşti şi
româneşti, până în timpurile noastre. Prin
această excepţie, făcută de mitropolit,
într-o vreme în care nu se
formase several canon al
aşezării rânduielilor din
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Molitfelnic, este evidenţiată
însemnătatea apei sfinţite şi a
semnelor cunoscute în Biserica

Ortodoxă. Aghiasma Mare înseamnă
pentru creştin prezenţa permanentă a
harului divin în viaţa sa, iar lucrarea
acesteia poate fi verificată oricând.8 În
concluzie, vedem că râvna mitropolitului
Dosoftei este pusă mai întâi în strânsă
legătură cu nevoile sufleteşti ale
credincioşilor, ce se doreau a fi împlinite
în limba română, graiul celui ce se roagă
şi se spovedeşte.

Dosoftei ca model
de integrare
a literaturii religioase
în tradiţia literară
românească

Orice ediţie a Psaltirii în versuri,
tipărită în 1673 la Uniev, poate fi utilă în
egală măsură teologilor, dar şi oamenilor
de litere în studierea limbii române vechi,
chiar dacă unii dintre aceştia din urmă,
cum ar fi Ovid Densuşeanu sau Ion Bianu,
îi contestă valoarea. Ovid Densuşeanu,
vedea în versificarea mitropolitului Dosoftei
o încercare de creaţie hibridă, ,,pe de o
parte religioasă, iar pe de altă parte
literatură profană” 9 iar I. Bianu o găsea
încărcată de o culoare moldovenească
reală, dar mult prea exagerată. Însă toate
studiile şi notele ulterioare şi aici amintim
pe N. A. Ursu, P. P. Panaitescu sau Iorgu
Iordan, se opun în mod creator încercării
de falsificare a imaginii marelui cărturar
mitropolit. Iată ce remarcă în acest sens
Al. Andriescu, cel care semnează Prefaţa
ediţiei din 1978: ,,Adevărul este că
Psaltirea lui Dosoftei reprezintă o
traducere originală, elaborată de un poet
cu o bogată cultură literară în limbile
greacă, latină, slavonă şi polonă, al cărui
principal model de versificaţie se
dovedeşte a fi poezia noastră populară.”10

În textul ,,La apa Vavilonului,/Jelind de
ţara Domnului/ Acolo şezum şi plânsăm/
La voroavă ce ne strânsăm,/Şi cu inemă
amară,/ Prin Sion şi pentru ţară,/
Aducându-ne aminte,/ Plângeam cu
lacrămi herbinte,/ Şi bucine ferecate/
Lăsăm prin sălcii animate.” (Ps. 136),
precum şi în alte fragmente ale Psaltirii
lui Dosoftei, criticul literar descoperă
convingător tradiţia textului biblic,
împletită cu inovaţia personală şi influenţa
folclorului, iar unele greşeli de limbă,

versificaţie şi stil sunt puse pe seama
stadiului literaturii noastre vechi de acum
aproape trei secole şi jumătate.

Puterea de integrare a personalităţii
lui Dosoftei în tradiţia literară românească
se vede însă din aceea că o seamă de
mari scriitori şi cărturari au pus lucrările
ierarhului moldovean şi prestigiul câştigat
de acesta în epocă la baza propriei creaţii.
Iată câteva exemple. În perioada
interbelică, Mihai Sadoveanu scrie
romanul Zodia Cancerului, inspirat din
istoria Moldovei în timpul lui Duca-Vodă.
Pe baza relatărilor cronicăreşti despre
Dosoftei, Sadoveanu reactualizează
personalitatea mitropolitului, atunci când
vorbeşte despre un oarecare abate
francez, sosit la curte: ,,– Măria Ta, urmă
cam înfierbântat părintele Nicoară, dacă
vrea papistaşul să cunoască ştiinţa de
învăţătură, apoi când a ajunge la Iaşi, să
se înfăţişeze la înalt prea sfinţia sa Kirio
Kir Dosoftei. Acela ştie nu numai
sârbeşte, ci şi elineşte şi latineşte. Să
se ieie amândoi la harţă, să se taie-n vorbe
ca-n săbii, ş-apoi a vedea franţuzul pe
cel rău.” Marele Nicolae Iorga avea să
extragă, în timpul războiului câţiva psalmi
din cartea lui Dosoftei, pe care i-a
înmănunchiat într-o broşură, trimisă apoi
soldaţilor de pe front.

Din scrisul lui Dosoftei se vor inspira
I. Budai-Deleanu şi Gheorghe Asachi, în
opera cărora întâlnim nu numai cuvinte
şi expresii cunoscute din Psaltirea în
versuri, ci şi mărturisirea acestora că
Dosoftei le-a servit drept model în tendinţa
de a îmbogăţi limba română cu
numeroase derivate. Prin modul în care
a ştiut să se adreseze tuturor graiurilor,
nu numai celui moldovenesc, putem
afirma despre Dosoftei că este un autentic
înaintaş al lui Sadoveanu şi chiar al lui
Eminescu.

Unitatea şi conştiinţa
naţională a românilor
în traducerile
Mitropolitului Dosoftei

Atunci când i se încredinţează
conducerea Mitropoliei Moldovei, în anul
1671, Dosoftei avea în manuscris o bună
parte din lucrările sale, care, dacă nu se
difuzau prin tipar, nu-şi puteau îndeplini
scopul pentru care fuseseră elaborate.
Perioada în care îşi desfăşoară întreaga
sa activitate culturală este însă una

neprielnică, datorită frământărilor politice
manifestate nu numai în ţările române, ci
şi în restul Europei. Principala problemă
politică rămânea în continuare lupta
creştinismului împotriva puterii otomane.
Răsunătoarea înfrângere a turcilor de la
Viena (1683) nu a însemnat automat
declinul acestora, pericolul rămânând încă
destul de mare.

Principalele ţări europene cheamă
popoarele la luptă, pentru apărarea
independenţei, iar Liga sfântă de la Linz
(1684), convocată de Imperiul German,
Polonia şi Veneţia a avut tocmai acest
scop. Astfel se face că secolul în care a
trăit mitropolitul Dosoftei este unul în care
viaţa economică şi comercială decade iar
birurile către Înalta Poarta cresc
substanţial, ajungându-se ca în vremea
lui Cantemir Moldova să plătească anual
300.000 de galbeni. Înrobirea politică
însemna şi înrobirea vieţii creştine, de
aceea Biserica nu putea rămâne pasivă.
Atât la sate cât şi în oraşe ea a fost de
partea celor asupriţi. Spre exemplu, în
marile aşezări urbane de atunci un rol
social determinant îl aveau meşterii
organizaţi în diferite bresle. Fiecare dintre
acestea aveau însă un ocrotitor la una
dintre bisericile preferate. Astfel, la
Biserica Sf. Parascheva din Păcurari era
hramul croitorilor, la Sf. Pantelimon tot
din Iaşi, hramul spiţerilor şi doctorilor,  la
Sf. Andrei, al butnarilor, hamalilor şi
cârciumarilor, iar la Sf. Ilie din Botoşani,
hramul blănarilor, încât toate aceste
biserici, reprezentau tot atâtea prilejuri de
a vesti de la amvon, din faţa uşilor
împărăteşti, pericolul turcesc. Însuşi
mitropolitul Dosoftei întors în Moldova în
1675, după ce imigrase în Polonia,va fi
închis la Mănăstirea Sf. Sava din Iaşi de
către Duca Vodă datorită sentimentelor
sale antiotomane. Îşi va recăpăta ulterior
libertatea însă, cuprins în continuare de
acest spirit de revoltă, va părăsi, parcă
uneori intenţionat, textul împăratului David
pentru a vorbi despre duşmanii Moldovei
şi nevoia de a fi uniţi în faţa acestora:
,,Mută-ţi, Doamne pe păgâni mânia/Şi pre
dânşii îţi varsă urgia” sau ,,ne-au suit
păgânii în ceafă cu rău ce ne fac şi ne
cer leafă.” În Predoslovia de la
Dumnezeiasca Liturghie (1679), Dosoftei
exprimă aceeaşi părere despre
necesitatea unităţii neamului românesc,
cum o făcuse de altfel şi mitropolitul
Varlaam predecesorul său:
lucrarea se adresează „către
toată semenţia românească
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tutinderia ce să află pravos-
lavnici.” Aceeaşi idée o întâlnim

şi în alte traduceri 1681 şi 1683 (Molitfelnic
de-nţăles şi Paremiile de preste an), prin
poemul despre domnii Ţării Moldovei  în
136 de versuri. Ele încep cu Dragoş-Vodă,
despre care spune că este ,,de pre sânge
rudă împărătească, afirmând în acelaşi
timp originea latină a neamului şi a limbii
româneşti. Strădaniile marelui ierarh fac
prin urmare, parte din frământările
poporului român, iar tiparul devine armă
de emancipare socială şi naţională a
românilor. Ceea ce ştim despre viaţa
mitropolitului Dosoftei din momentul în
care a părăsit Moldova, până la moartea
sa, este că s-a ocupat în continuare de
traduceri, aşteptând însă clipa şi vestea
de a reveni în ţara pe care o slujise cu
atât de multă dragoste.

Online şi încercarea
de substituire a tiparului

Activitatea tipografică a mitropolitului
Dosoftei a însemnat o muncă uriaşă de
luminare a clerului şi poporului român şi
de ridicare a nivelului lor cultural. Începând
de la Macarie ieromonahul, continuând
apoi cu Varlaam, Dosoftei şi ceilalţi putem
afirma că tiparul a făcut începutul
culturalizării poporului nostru. Mai târziu,
marele Iorga nu se poate opri de la a
afirma că Biserica este instituţia care „a
dezlegat din lanţuri o limbă, l-a învăţat pe

român să vorbească, iar lumea de acum
încolo va trebui să o asculte”. Tiparul a
însemnat deci enorm pentru evoluţia
culturală a neamului românesc. În ce
măsură însă există astăzi pericolul
substituirii acestuia, în faţa unei adevărate
revoluţii online şi a tendinţei de
comercializare a titlurilor de carte pe
suport electronic? Cel puţin oamenii
Bisericii care lucrează în acest domeniu
afirmă că tiparul reprezintă, în continuare,
baza informării şi formării culturale a
preoţilor şi credincioşilor. În opinia
acestora, cartea este acel cineva cu care
comunici şi care îţi încălzeşte existenţa.
O scuturi de praf, o deschizi la pasajul la
care ţi-a rămas sufletul, îl mai citeşti încă
o dată. Îl aşezi la loc şi îl iei din nou.
Online-ul nu va putea înlocui toate
acestea niciodată, poate doar să
completeze la nevoie. Mărturia vie a celor
afirmate o aduc nenumăratele târguri şi
saloane de carte, prezente pe tot
cuprinsul ţării şi care sunt întotdeauna
pline de oameni. Numai Sf. Scriptură,
conform cifrelor actuale, se tipăreşte
astăzi în fiecare an în 60-70.000 de
exemplare. Există deci încă o mare
nevoie de carte tipărită.  De aceea, tiparul
poate reprezenta în continuare, ca şi în
vremea Sf. Ierarh Dosoftei, o mare
chemare, şi o nouă misiune culturală şi
spirituală în acelaşi timp. În tot ceea ce
tipăreşte Biserica dăruieşte, hrăneşte şi
luminează, pentru a-l cita pe Preafericitul
Patriarh Daniel, în dorinţa de a merge mai

1 George CĂLINESCU, Istoria Literaturii
Române de la origini până în prezent,
reproducere după facsimil, Editura
Semne, Bucureşti, 2003, p. 55.
2 I.C. NEGRU, Mitropolitul Dosoftei, în
Mitropolia Moldovei şi Sucevei, an. XXXIII,
1957, nr. 1-2, p. 111
3 +IUSTIN Moisescu, Cuvânt înainte, în
lucrarea Psaltirea în versuri, Editura
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi,
1974, p. 15.
4 Crestomaţie de Literatura Română
Veche, Vol. II, Editura Dacia, 1989, p. 158.

5 Pr. Dr. Ion VICOVAN, Istoria Bisericii
Ortodoxe Române, vol. 1, Editura Trinitas
Iaşi, p. 234.
6 IBIDEM, p. 235
7 Gavril ISTRATE, Limba română literară în
„Psaltirea în versuri” a lui Dosoftei, în
Mitropolia Moldovei şi Sucevei, an. L,
1974, nr. 9-12, p. 790.
8 Pr. Paul MIHAIL, Molitfelnicul mitropolitului
Dosoftei - 1681. La împlinirea a 300 de
ani de când a fost tipărit, în Mitropolia
Moldovei şi Sucevei, an. LVII, 1981, nr. 4-
6, p. 321.
9 Ovid DENSUSEANU, Opere - Limba română
în secolul al XVII-lea, vol. III, Editura
Minerva, Bucureşti, 1977, p. 250.
10 DOSOFTEI, Opere- Versuri, Vol. I, Ediţie
critică de N. A. Ursu, Studiu introductiv de
Al. Andriescu, Editura Minerva, Bucureşti,
1978.

Necazurile şi suferinţele din
viaţa noastră sunt urmări ale păcatelor,
dar şi piedici ale acestora; suferim
de pe urma păcatelor, iar în urma
necazurilor ajungem să fugim de păcate
şi să îmbrăţişăm virtuţile. Prin necazuri
şi boli trupeşti ni se tămăduiesc
rănile sufleteşti, precum spune Sf.
Isaac Sirul: „Acela care fuge de ispite
sau de încercări, fuge, de fapt, de
virtute.”

Referitor la aceasta, iată ce ne
spune părintele Arsenie Boca:

„Nouă, toate necazurile ne vin
de la greşeli, nu de la Dumnezeu. El
numai le îngăduie şi spală cu ele
vinovăţiile noastre. Oamenii însă tare
greu pricep că îndreptarea prin

departe pe drumul marilor tipografi care
au făcut din slăvitul meşteşug al
tipăriturilor o artă.

NECAZURILE AU ROSTUL LOR ÎN VIAŢĂ
necazuri dovedeşte nu părăsirea lui
Dumnezeu, ci milostivirea Lui.

Ba chiar prin aceea ştim că
Dumnezeu are grijă de noi, dacă vom
avea necazuri. Fiind atotbun şi
atotînţelept, ne poartă de grijă şi ne spală,
cu milostivire, ori vrem, ori nu vrem, ori
pricepem acum, ori vom înţelege pe
urmă. Căci: „Dumnezeu este îndelung-
răbdător şi mult-milostiv, dar nepedepsit
nimic nu lasă”. El aşteaptă o vreme să
vadă: ne grăbim noi cu pocăinţa de
bunăvoie sau nu; învăţăm din necazurile
altora sau aşteptăm să ne spargem şi
noi capul de ele, ca şi ei?

Dumnezeu vrea să ajute pe toţi, dar
nu toţi primesc purtarea Sa de grijă. Aşa
se face că sunt oameni păcătoşi care

n-au necazuri. Pe aceştia i-a lepădat
Dumnezeu. Căci ştiindu-le firea, precum
că nu au leac şi nu pricep nimic din
ocârmuirea Sa, îi lasă în păcatele lor.
Aceştia sunt cei de care zice David că:
«N-au nici o suferinţă pînă la moarte şi
sunt plini de sănătate; cu oamenii la
osteneli nu iau parte şi nu sunt supuşi la
bătăi ca ceilalţi oameni. Râd de toată
lumea şi grăiesc de sus. Iată,
necredincioşii huzuresc în lumea aceasta
şi-şi adună bogăţii». Aşa încât mulţi, din
neştinţă, «Râvnesc soarta (pămân-
tească) a necredincioşilor, văzând
propăşirea păcătoşilor»; dar când înţeleg
«sfârşitul păcătoşilor» - iar aceasta le
vine numai când intră la
«Altarul Domnului» - abia
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atunci nedumerirea li se
împrăştie. Căci la Altarul

Domnului, unde «se află ascunse toate
comorile cunoştinţei şi ale înţelepciunii»,
în Iisus Hristos adică, ei află că «pentru
vicleşugul lor îi pune Dumnezeu pe căi
alunecoase şi-i lasă să cadă în prăpastie
şi ajung în pustiire».

Nu fericiţi, aşadar, pe cei ce n-au
necazuri în lumea aceasta. Căci,
cunoscându-i Dumnezeu că n-au minte
să-I înţeleagă căile, nu le rânduieşte
o îndreptare prin încercări în lumea
aceasta, ci osânda în cealaltă. Iată
de ce Dumnnezeu preamilostivul, chiar
şi când osândeşte la iad, tot milostiv se
dovedeşte şi, ca un mai-nainte ştiutor
din veci a toate, nu le trimite necazuri
pe potriva păcatelor lor, căci mândria
lor cea peste măsură de mare nu rabdă
nicidecum umilirea încercărilor.
Dimpotrivă, încercarea lui Dumnezeu de
a-i spăla prin necazurile cele fără de voie
lor li s-ar întoarce tocmai pe dos. Căci
ei, iubind mai tare mândria şi slava
deşartă a vieţii acesteia, decât smerenia
şi supunerea lui Dumnezeu, tocmirea
nebună a minţii lor îi aruncă în
deznădejde, din care fac cel mai mare
şi mai de pe urmă păcat în lumea
aceasta: sinuciderea, omorârea de
sine. Ori toate celelalte păcate, ce le-ar
putea face omul, adunate la un loc,
sunt mai mici decât acesta singur.
De aceea, din milostivire mai presus de
înţelegere pentru mulţimea neputinţei
lor, nu-i bagă Dumnezeu în cuptorul
smereniei, că nu rabdă neghina o probă
ca aceasta, ci vor merge în osândă, dar
nu în osânda cea mai mare, ca ucigaşii
de sine. Deci dacă cineva, păcătuind în
chip vădit şi nepocăindu-se, n-a pătimit
nimic până la moarte, socoteşte că
judecata lui va fi fără milă acolo.”

Referitor la răsplata celor ce sunt
sau nu încercaţi în această viaţă, un
bătrân din Pateric spunea că era o
fecioară bătrână foarte sporită şi cu frică
de Dumnezeu pe care a întrebat-o de
ce s-a depărtat de lume. Ea a povestit
că avea un tată foarte blând şi liniştit,
dar foarte bolnav, încât multă vreme a
fost nevoit să stea la pat până ce a murit.
Dar şi  natura îi era potrivnică; timp de
trei zile aşa furtună mare cu ploi şi
fulgere s-a stârnit, încât nici din casă nu
se putea ieşi şi nici nu putea fi
înmormântat. Oamenii din sat cârteau

şi ziceau: „Vai ce răutate de om era cu
noi şi noi nu ştiam, căci cu adevărat
vrăjmaş al lui Dumnezeu a fost acesta.”

Dar au făcut cum au putut şi l-au
înmormântat.

Cât despre mama sa era cu totul
altfel decât tatăl. Era iscoditoare,
certăreaţă, beţivă, desfrânată. Şi aşa
vieţuind,  nici o boală trupească sau vreo
durere cât de mică nu avea. După
moartea soţului, având mai multă
libertate, petrecea mai mult şi făcuse
casa loc de desfrâu.

La moartea mamei şi natura era
prielnică, încât au înmormântat-o fără
probleme.

Rămânând singură, tânăra se
întreba ce cale să apuce acum: viaţa
tatălui său care a trăit în blândeţe, cinste
şi bunătate, dar care nici un bine nu a
dobândit; ba din contră, a avut numai
boală şi necazuri. Dacă lui Dumnezeu
i-ar fi plăcut această viaţă, pentru ce a
pătimit atâtea rele? Sau, viaţa mamei ei
s-o aleagă petrecând în dezmierdări şi
desfrânări, fără nici o pătimire... Ce cale
să aleagă? Că mai bine este a crede
ceea ce a văzut cu ochii ei, decât să

creadă  în cuvintele altora...
Sosind noaptea, avu un vis în care

un bărbat mare la trup o întrebă care îi
sunt gândurile inimii, iar ea i le dezvălui.
Luînd-o de mână, el îi spuse: vino să vezi
şi pe tatăl tău şi pe mama ta, după care
îţi vei alege calea.

Scoţând-o, o duse într-o livadă
foarte frumoasă în care a întâlnit pe tatăl
ei care a îmbrăţişat-o. Tânăra îi spuse
că doreşte să rămână împreună cu el.

- Acum este cu neputinţă să se
întâmple aceasta. Iar de vei urma vieţii
mele, nu după multă vreme, vei veni şi
tu aici.

Îngerul, luînd-o de mână o duse apoi
într-un loc întunecos să vadă şi pe mama
sa, care se afla arzând în chinuri şi
scrâşnind din dinţi de durere.

Văzând-o, mama o imploră
plângând: „Vai mie, fiica mea, pentru
aceste chinuri, vai mie ticăloasa că
pentru puţină dezmierdare ce munci
mi-am pricinuit! Miluieşte-mă pe mine
fiica mea şi dă-mi mâna ca să mă
salvezi.” Iar ea milostivindu-se, întinse
mâna să o tragă din acele chinuri iar
focul atingând-o puţin de mână, mare
usturime a simţit şi a început să se
tânguiască.

Apoi, deşteptându-se şi venindu-şi
în fire, a hotărât să urmeze viaţa tatălui
său, văzând ce fel de cinste şi slavă sunt
gătite celor ce aleg a vieţui cu dreptate
şi bună cuviinţă.

Vom încheia aceste rânduri cu
poveţele Sf. Ap. Pavel care a trecut prin
încercări mai grele decât ne putem închipui:

„Nu v-a cuprins ispita care să fi
fost peste puterea omenească. Dar
credincios este Dumnezeu; că El nu
îngăduie să fiţi ispitiţi mai mult decât
puteţi, ci odată cu ispita vă aduce şi
scăparea din ea, ca să puteţi răbda.”

Când ne aflăm în necazuri, să nu
disperăm, ci să zicem: „Vezi, Doamne,
durerea noastră, vezi tulburarea care
ne-a cuprins. Dă-ne putere să ne
ridicăm degrabă şi să lepădăm de la noi
duhul întristării şi al necredinţei.
Înmulţeşte-ne credinţa, sporeşte
dragostea, dăruieşte-ne răbdare şi
nădejde, ca la trecerea din această viaţă
să putem gusta din bunătăţile pe care
le-ai pregătit aleşilor tăi.”

Preot Constantin GENES

Trecutul
În viaţă trecem prin trei etape:
Trecutul, Prezentul şi Viitorul.
Trecutul este o amintire.
Prezentul este încă viu, iar
Viitorul este prea departe ca să
ne gândim la el. Chiar dacă
Prezentul actual se va
transforma în Trecut, iar Viitorul
în Prezent, noi întotdeauna
trăim Prezentul. Totuşi Trecutul
este cel mai frumos şi cel mai
colorat, deoarece el are
ascunse în mrejele lui amintiri
frumoase sau triste. Parfumul
Trecutului nu îl vom uita
niciodată. El rămâne imprimat
în mintea şi inima noastră, îl
simţim în fiecare gând care se
întoarce în trecut: în casa
bunicilor, în podul cu mere, în
căpiţele cu fân, în bisericuţa de
pe deal, în pădurea cu bureţi
sau în zmeuriş.

Dimitria ILIE
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenică APOSTOL
Bogdan Florin ROMANDAŞ

Cele 101 lovituri de tun şi dubla alegere
a lui Alexandru Ioan I (1859–1866)  (II)

Incertitudinea dură până în seara de
3/15 ianuarie 1859, când deputaţii se
întruniră din nou spre a se pune de acord
asupra unui singur candidat, condiţie
sine qua non a succesului. Întrunirea a
avut loc acasă la Costache Rolla, fruntaş
unionist, care stătea în localul
cabinetului de istorie naturală, într-o
încăpere de lângă Sala Elefantului. După
discuţii fără rezultat, se părea că
adunarea avea să se termine printr-un
eşec, când Lascăr Rosetti încuie uşa şi
declară că nu se vor despărţi până nu
vor cădea de acord asupra candidatului
unic. Nicolae Pisoschi propuse atunci
să fie ales colonelul Alexandru Cuza, a
cărui demisie din postul de ispravnic de
Covurlui, în semn de protest împotriva
felului cum se alcătuiau listele de
alegători pentru Divanul ad-hoc (1857),
făcuse o adâncă impresie în toată ţara.
În această atmosferă tensionată, când
incertutidinea şi nehotărârea domnea în
rândul adunării, Nicolae Pisoschi îi va
ameninţa pe participanţii la adunare că
se va sinucide, dacă nu vor ajunge la o
înţelegere. Pentru a fi credibil, el va
recurge la pistolul pe care îl avea asupra
sa. În final, candidatura lui Cuza fu
acceptată de toţi cei prezenţi; se încheie
în acest sens un proces-verbal iscălit
de toţi cei de faţă, cărora li se adăugă şi
Kogălniceanu – lipsise de la şedinţă şi
a iscălit la el acasă – precum şi
Alexandru Mavrocordat1. În amintirea
acestor clipe, Vasile Alecsandri îi va
dedica lui Nicolae Pisoschi în 1878 un
frumos poem:

„Frate Pisoschi,
A tale versuri prietinoase
În al meu suflet au deşteptat
Simţiri plăcute, simţiri duioase
Şi un dor de viaţă îndelungat.

(...) Zvârle în aer sus pălăria
Împodobită cu scumpe flori
Si strigă: Vivat! căci România
E-ncoronată de-a ei surori!”2

În ziua decisivă, 5 ianuarie 1859,
Sofronie Miclescu, Mitropolitul Moldovei,
rosti cuvintele: „Ziua pentru a se alege
Domnul ţării a sosit” şi el înălţă o
rugăciune pentru alegerea aceluia „carele
mai mult merită încrederea obştească
şi ale căruia legături cu ţara
închezăşluiesc mai mult priincioasele
cugetări ale sale către compatrioţi”, –
aceste cuvinte fiind salutate cu o întreită
aclamaţie către dânsul. Cu gândul la
„binele Principatelor Unite” şi „viitorul
naţiei române”, se purcese la vot, cu
sărutarea evlavioasă a Evangheliei şi a
Crucii, zicând „Jur, şi Dumnezeu să-mi
fie într-ajutor”. Se hotărâse votarea făţişă,
şi astfel, la capătul operaţiei care era de
mult pusă la cale, Mitropolitul însuşi,
amintindu-şi de cuvintele sale din anul
trecut: „unde este turma va fi şi păstorul”,
votă şi el pentru „domnul colonel
Alexandru Cuza, Domnul Stăpânitor al
Moldovei”. Alesul va întruni 48 de voturi
din totalul de 553.

Propunerea colonelului Alexandru
Ioan Cuza ca domnitor al Moldovei în 1859
este povestită de Dimitrie Bolintineanu,
participant la aceste evenimente. Soluţia
Alexandru Ioan Cuza, „colonel tânăr încă,
blond”, devenise o necesitate pentru a
contracara candidatura lui Costache
Negri care susţinea împroprietărirea
ţăranilor. Colonelul Cuza era perceput „ca
un inamic al împroprietăririi ţăranilor”4 şi
„amic intim” al caimacamului Nicolae
Vogoride (răul necesar5): „Pe lângă acest
Caimacam era un aghiotant, un om ca
de 35 de ani, cu rang superior în armată,
amic intim al Caimacamului. Acest june
îşi dăduse deja demisia de prefect de la
Galaţi demisie motivată în urma
descoperirii politicii Caimacamului
contrară unirii ţărilor (...) şi această
demisie făcuse mare zgomot în ţară şi
străinătate. (...) Acest june era Alexandru
Cuza care mai în urmă urcă pe tronul
ţărilor unite. (...) Când am văzut pe
Caimacam, la palat, după întoarcerea
mea în ţară mă îndemnă să rămân în
Moldova. «Te voi face colonel, zise el.

Pe Cuzaki nu l-am făcut eu colonel?
Vorbind astfel îmi arătă un colonel tânăr
încă, blond, carea şedea pe o sofa cu un
ciubuc lung în gură, serios şi tăcut: era
Alexandru Cuza”6. Cuzaki, aşa cum îl
numeşte Nicolae Vogoride, a avut o
ascensiune foarte rapidă în cadrul
ierarhiei militare în perioada 1857–1859,
când va ajunge de la un simplu
sublocotenent până la funcţia de locţiitor
de hatman, respectiv comandantul
Armatei. La 3 martie 1857, înaintase o
cerere pentru a fi reintegrat în armată –
fusese încadrat în armată în 1837, alături
de fratele său Dimitrie, dar va demisiona
la 8 februarie 18407 – fiind primit cu gradul
de sublocotenent şi ataşat Statului Major
Superior, iar într-un timp record – 10 zile
– caimacamul Nicolae Vogoride îl
avansează de la gradul de locotenent la
cel de maior, mizând pe faptul că în acest
fel îl va câştiga adept al cauzei sale8. La
finalul anului 1858, era numit în funcţia
de comandant al Armatei moldovene!

Cariera politică a lui Nicolae
Vogoride, protectorul tânărului colonel, a
fost umbrită de scandalul izbucnit în
1857, cu ocazia publicării de către partida
unionistă în cotidianul L’Étoile d’Orient, a
scrisorilor care incriminau falsificarea
alegerilor pentru Divanul ad-hoc din
Moldova, cu ştirea Imperiului otoman,
Austriei şi Angliei9. Un rol important l-a
avut acum Cocuţa Vogoride, soţia
caimacamului, care, în urma pasiunii
pentru protejatul soţului său, i-ar fi dat
acestuia epistolele compromiţătoare10.
Scrisorile au fost trimise spre publicare
cotidianului L’Étoile d’Orient, de către
Costache Negri şi Dimitrie Rallet, prin
intermediul ambasadorului francez.

Ziua de 5 ianuarie 1859 a însemnat
primul pas în formarea statului român
modern. După ce noul domnitor a depus
jurământul de credinţă, va fi întâmpinat
de Mihail Kogălniceanu, „privighetoarea
Moldovei” după cum i se spunea acestui
mare orator. Îi va adresa acum
acele cuvinte emoţionante, care
vor constitui totdeauna una din

(continuare din numărul trecut)
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cele mai strălucite pagini ale
oratoriei româneşti, adevărat
program de demnitate naţio-

nală şi de politică democratică11:
„Măria Ta!
După 154 de ani de umilire şi

degradare naţională, Moldova a intrat în
vechiul său drept, consfinţit prin
capitulaţiile sale, dreptul de a-şi alege
pe capul său, pe Domnul.

Prin înălţarea Ta pe tronul lui Ştefan
cel Mare s-a reînălţat însăşi
naţionalitatea română. Alegându-te de
capul său, neamul nostru a voit să
împlinească o veche datorie către familia
Ta, au voit să răsplătească sângele
strămoşilor Tăi, vărsat pentru libertăţile
publice.

Alegându-te pe Tine Domn în ţara
noastră, noi am voit să arătăm lumii
aceea ce ţara doreşte: la legi nou om
nouă!

O Doamne! Mare şi frumoasă-ţi
este misiunea! Constituţia din 7 (19)
august ne însemnează o epocă nouă şi
Măria Ta este chemat să o deschizi. Fii
dar omul epocii; fă ca legea să
înlocuiască arbitrariul; fă ca legea să fie
tare; iar Tu, Măria Ta, ca domn, fii bun
şi blând, fii bun, mai ales pentru aceea,
pentru care mai toţi domnii trecuţi au
fost nepăsători şi răi.

Nu uita că, dacă 50 de deputaţi Te-au
ales domn, însă ai să domneşti peste
două milioane de oameni.

Fă dar, ca domnia Ta să fie cu totul
de pace şi de dreptate, împacă patimile
şi urile dintre noi şi reintrodu în mijlocul
nostru strămoşeasca frăţie.

Fii simplu, Măria Ta, fii bun, fii
domn-cetăţean; urechea Ta să fie
pururea deschisă la adevăr şi închisă la
minciună şi linguşire.

Porţi un  frumos şi scump nume,
numele lui Alexandru cel Bun. Să trăieşti
dar mulţi ani!

Ca şi dânsul, fă, o Doamne, ca, prin
dreptatea Europei, prin dezvoltarea
instituţiilor noastre, prin simţimintele
Tale patriotice, să mai putem ajunge la
acele timpuri glorioase ale naţiei noastre,
când Alexandru cel Bun zicea
ambasadorilor împăratului din Bizanţ că:

România nu are alt ocrotitor
decât pe Dumnezeu şi sabia sa!

Să trăieşti Măria Ta!”12

Când Mihail Kogălniceanu îşi isprăvi
discursul – povesteşte N. Gane – toată
lumea plângea în tribune. Afară văzduhul
clocotea de sunetul clopotelor tuturor

bisericilor din Iaşi şi de „bubuitul a 101
lovituri de tun”13. A urmat alegerea lui
Alexandru Ioan Cuza şi ca domnitor al
Valahiei, la 24 ianuarie 1859. Unirea se
împlinise şi o nouă epocă se deschidea
în Istoria Românilor.

Dubla alegere a lui Alexandru Ioan
Cuza ar fi fost de fapt opera „fraţilor
români”, masoni, consiliaţi de oculta
europeană. „Ipoteza” a fost fixată de
către Gerard Serbanesco într-un articol
din 1953, intitulat La Franc-Maçonnerie
en Roumanie14. Autorul, el însuşi mason,
susţine că, după încheierea războiului
Crimeii, „refugiaţii români” – care au fost
iniţiaţi în francmasonerie începând cu anul
1820 de către loja pariziană L’Athénée
des Étrangers – reveniră în ţară şi
constituiră, „de această dată oficial”, la
Galaţi, loja L’Étoile du Danube; ulterior,
aceasta a trebuit să activeze clandestin
şi a scos la Bruxelles un jurnal cu
acelaşi nume. Tot în 1856, apărea şi la
Iaşi o lojă L’Étoile du Danube, iar în 1857
o a treia, „toujours du męme nom”, la
Bucureţti. Aceste loji au jucat „un rol
determinant în crearea statului român”,
comparabil cu acela al lojei Sf. Andrei
în cazul revoluţiei americane. Potrivit lui
Gerard Serbanesco, venerabilul lojei
L’Étoile du Danube era colonelul Cuza15.

L’Étoile du Danube ar fi intrat în
adormire în decembrie 1860, ultimul ei
venerabil fiind profesorul Bourrec. Motivul
declarat al închiderii lojei a fost că „n-a
făcut declaraţie formală de constituire”.
După dispariţia acesteia, domnitorul a
hotărât înfiinţarea unei alte loji care avea
să se numească ... „Alexandru Ioan
Cuza”. Propunerea a fost considerată de
mulţi masoni drept abuzivă şi arbitară.
Loja „Alexandru Ioan Cuza” s-a întemeiat
la Bucureşti în decembrie 1865, primind
lumină de la Marele Orient al Italiei, sub
a cărui obedienţă a rămas16.

Această „ipoteză” a fost combătută
de către istoricul Mihai Cojocariu în 1996,
care însă, nu exclude o posibilă
apartenenţă a lui Alexandru Ioan Cuza la
masonerie: „Totuşi, inexistenţa unei hârtii
care să ateste calitatea de francmason
a lui Cuza nu înseamnă, absolut, că nu a
fost. Ba chiar este foarte probabil să fi
fost, existând cel puţin trei circumstanţe
favorizante: ieşirea în Apus, apartenenţa
la elita socială şi politică, legăturile
strânse cu colegi de generaţie sigur
francmasoni. Apoi, sunt câteva aspecte
în evoluţia sa până la scaunul domnesc,
cărora, fie nu li s-a dat o explicaţie

îndestulătoare, fie au fost omise cu grijă
de istoriografia noastră, sensibilă la
exemplaritatea legendei Cuza. Astfel,
după moartea lui Toderiţă Balş, el apare
pe lista favoriţilor pentru postul de
caimacam, aflată la mâna lui Ethem-
Paşa, alături de Costin Catargiu şi Vasile
Sturdza, deci era o persona grata pentru
Turcia. Faptul poate fi pus în legătură cu
utilizarea sa în postul important de
pârcălab de Covurlui de către
administraţiile interimare Balş şi Vogoride,
până la demisia răsunătoare din vara
anului 1857, ca şi succesivele înaintări
în gradul militar – pentru care ar fi trebuit
să rămână dator lui Vogoride. (...) Cuza
cel din Adunarea electivă, foarte activ, e
complet diferit de acela aproape total inert
din Adunarea ad-hoc. Şi mai semnificativ:
demersurile sale în Electivă au obiectivul
clar de a concilia opiniile deputaţilor
„naţionali” cu cele ale partizanilor „tatălui
şi fiului” Sturdzeşti. Nu gândim, apoi, la
o insinuare acră a lui Alecsandri, într-o
scrisoare către fratele Iancu, după
alegerea de la Iaşi: văzând că are şanse,
Cuza a început să facă valuri şi aceasta
înainte de a se produce „surpriza” – ce,
dacă aşa stau lucrurile, nu mai era o
adevărată „surpriză” – proclamării sale
drept unic candidat al „partidei naţionale”
la tronul Moldovei. Trecerea sa pe lista
formală a celor cu „drit” de eligibilitate,
petrecută în ultimul moment, nu a fost,
categoric, o „greşeală” a Căimăcămiei de
trei: outsider-ul sau plauzibil, candidatul
real nu trebuia să se erodeze în ciocniri
fără timp cu ambiţiile rivale. Altfel, Cuza
era prea bine cunoscut în Moldova, puţin
la Bucureşti. C. A. Rosetti, care, în vara
anului 1847 – informaţia este certă – avea
deja gradul 18 în masonerie, ritul
scoţianantic şi acceptat, deci cavaler
rosicrucian, îl cunoaşte şi este
entuziasmat, pe cât putea să-l ţină
entuziasmul faţă de un om cu alte opinii
decât ale sale – abia în 1859, venit la Iaşi
să-l felicite pe domn, în componenţa
deputăţiei Electivei valahe. Se vede,
considerăm, că destule aspecte privind
alegerea lui Cuza rămân obscure, dar
„ipoteza” masonică nu ne ajută mai de
fel să le lămurim”17.

Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza
în amândouă ţările a fost privită cu
satisfacţie de puterile favorabile înfăptuirii
statului unitar român. Camillo Benso,
conte de Cavour, de pildă, a
apreciat evenimentul drept
„triumful politicii Franţei şi
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Sardiniei în Orient”. Totodată, el
a spus lui Vasile Alecsandri că
„Unirea Principatelor şi

consultarea votului poporului este
începutul unei ere nouă în sistemul politic
al Europei”18.

Alexandru Ioan I (1859–1866)
odată ce a fost ales domnitor a încercat
să obţină şi independenţa deplină faţă
de Imperiul otoman. Problema
independenţei s-a impus cu acuitate ca
o problemă ce urma a fi radical rezolvată
într-un viitor apropiat. Demnitatea a luat
locul servilismului şi raporturile concrete
indicau limpede apropiatul sfârşit al
suzeranităţii otomane asupra
Principatelor19. Când turcii au concentrat
trupe în taberele militare de la Şumla şi
Varna, tergiversând totodată
recunoaşterea dublei alegeri,
Principatele au strâns armatele celor
două ţări în tabăra de la Floreşti. Violările
de frontieră de pe linia Dunării n-au mai
fost tolerate şi un număr de supuşi turci
au fost expulzaţi din Moldova când le-au
expirat paşapoartele. În afară de
aceasta, Principatele Unite au cerut să
li se respecte dreptul de stăpânire
asupra braţului Chilia până la talveg şi
Comisia Europeană a Dunării, în urma
demersului românesc, a luat hotărârea
de a considera talvegul acestui braţ al
Dunării drept frontieră între Principate şi
Imperiul otoman. Totodată, deşi până în
preajma dobândirii independenţei,
problema nu fusese rezolvată,
Principatele au revendicat de la Poartă
stăpânirea unui număr de insule
dunărene situate între Rusciuk şi Vidin20.

Episodul politic şi diplomatic al
tranzitului armelor sârbeşti, afirmând
dorinţa de independenţă şi patriotismul
domnitorului, a reprezentat, în acelaşi
timp, o puternică şi sinceră afirmare a
prieteniei ce lega două popoare, român
şi sârb, în lupta pentru promovarea
aceloraşi năzuinţe21: „Bucharest, 20/2
décembre 1862. (...) Un fait d’une
grosse importance se passe dans ce
moment dans les Principautés, Le
Gouvernement Russe vien d’y
introduire, par le voie du Pruth, une
quantité considérable d’armes ‘a feu,
on peut sans exagération, en évaleur
le nombre ‘a 50 000 fusilils; ces armes
sont dirigées par plusieurs voies vers
la petite Valachie et paraissent ętre
detinées ‘a la Serbie et ‘a  la Bulgarie
(...) Le prince Couza, en échange peut-
ętre des promesses qui lui sont faites

par la Russieet qui paraît décidé  ‘a
secouer le joug ottomane”22.

Alexandru Ioan Cuza a rămas şi
după abdicarea sa din 11 februarie 1866
în inimile românilor. Un prim gest de
afecţiune faţă de memoria marelui
domnitor îl au însurăţeii împroprietăriţi de
pe moşia Şcheuleţul din judeţul Roman.
La 16 noiembrie 1878, ei hotărăsc ca
noua lor aşezare să poarte numele
venerat al lui Cuza Vodă, căruia îi
datorau, în mare parte, statutul lor de
„cetăţeni liberi şi proprietari”. Societatea
cooperativă din comuna Filioara, judeţul
Neamţ, în 1880, solicită doamnei Elena
Cuza aceeaşi favoare, iar un grup de
negustori din Galaţi iau iniţiativa
construirii unei şcoli primare în amintirea
marelui domn al cărui bust, comandat
la Paris de către soţia lui Cuza, a fost
aşezat într-o nişă a faţadei23.

Patriotismul domnitorului Unirii a fost
unul exemplar. În 1872, va renunţa la o
vizită în România, ca simplu particular,
pentru a-şi orândui reşedinţa de la
Ruginoasa. Aflând că se pregăteau acţiuni
„care ar pune în pericol preţioasele cuceriri
ale domniei mele şi ar tulbura, în timp
nepotrivit, problemele de care se leagă
atât de strâns stabilitatea şi, ca o
consecinţă, prosperitatea, poate chiar
existenţa României”, domnitorul Unirii îşi
va anula vizita.

Manifestarea conştiinţei naţionale în
aceşti ani a fost remarcată şi de către
observatorii străini. O probează, între
altele, unul din memoriile înaintate în
anul 1862 de către baronul Adolphe
D’Avril, de la Direcţia politică a
Ministerului de externe  al Franţei:

„Moldo-vlahii au o latură foarte
interesantă. Este persistenţa abia de
crezut, cu care şi-au păstrat naţionalitatea.
După patru secole de dezastre, invazii,
ocupaţii, tentative de slavizare şi de
grecizare, cu toate asalturile terorii şi
seducţiei, cu tot protectoratul rusesc, ei
sunt astăzi ceea ce erau când istoria îi
arată pentru prima oară.

Cu alte cuvinte, nici slavi, nici greci,
nici germani, ci neolatini şi chiar
naţionalitatea lor este astăzi mai de
neînvins şi mai hotărâtă cum nu era în
epoca eroică a istoriei lor. Această
persistenţă, această soliditate, este o
calitate incontestabilă.

Ceea ce trebuie la Dunărea de Jos,
este o naţionalitate robustă. Or, este
evident că moldo-vlahii sunt de minune,
apţi să împlinească acest lucru”24.

1 D. Ivănescu, Contribuţii la biografia lui
Alexandru Ioan Cuza, p. 46–47.
2 Ionel Bejenaru, În amintirea Unirii
Principatelor Române – un poem al lui
Vasile Alecsandri adresat lui Nicolae
Pisoschi, în Luceafărul, anul 8, 2016 (vezi
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www.luceafarul.net/in-amintirea-unirii-
principatelor-romane-%E2%80%93-un-
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Iaşi, 1995, p. 177.
6 Dimitrie Bolintineanu, op. cit., p. 16–17.
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Alecsandri, Bucureşti, 1962, p. 290.
12 Mihail Kogălniceanu, Discurs la alegerea
lui Cuza, în „Elocvenţa română”,
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de Gheorghe Adamescu, Bucureşti, p.
133–135.
13 G. C. Nicolescu, op. cit., p. 290.
14 Vezi Mihai Cojocariu, O „ipoteză nouă”
privind dubla alegere ca domn a
colonelului Alexandru Ioan Cuza , în
„Itinerarii istoriografice. Profesorului
Leonid Boicu la împlinirea vârstei de 65
de ani”, volum coordonat de Gabriel
Bădărău, Iaşi, 1996, p. 439–448; idem,
„Ipoteza masonică” cu privire la alegerea
lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al
Principatelor Unite, în „Zimbrul şi Vulturul.
Cercetări privitoare la unirea
Principatelor”, Iaşi, 2010, p. 131–144.
15 Idem, O „ipoteză nouă” privind dubla
alegere, p. 131–144.
16 Paul Ştefănescu, De ce a abdicat
Alexandru Ioan Cuza?, în „Enigme ale
istoriei române”, Bucureşti, 2001, p. 158.
17 Mihai Cojocariu, O „ipoteză nouă” privind
dubla alegere, p. 442–443.
18 Dan Berindei, Epoca Unirii, Bucureşti,
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21 Gh. Platon, Din domnia lui Alexandru Ioan
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În perioada 30 mai-1iunie 2016,
preotul Florin Smarandi, preot capelan la
Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor
de Penitenciare de la Târgu-Ocna, din
cadrul Arhiepiscopiei Romanului şi
Bacăului, capelan coordonator al preoţilor
de penitenciare din România, a participat,
cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului
Părinte Arhiepiscop Ioachim al Romanului
şi Bacaului şi în calitate de delegat al
Preafericitului Parinte Patriarh DANIEL,
Patriarhul  Bisericii Ortodoxe  Române,
reprezentând şi Administraţia Naţională a
Penitenciarelor din România, la Conferinţa
Europeană ce a avut loc la Strasbourg –
Franţa, cu privire la fenomenul radicalizării
în societatea europeanăşi în penitenciarele
din Europa şi la întâlnirea europeană a
capelanilor de închisori. Activităţile celor
3 zile au avut loc la Centrul Cultural Saint
Thomas şi la sediul Consiliului Europei,
Palatul Europei din Strasbourg.  

Prima zi, cu activităţi desfăşurate la 
Centrul Cultural Saint Thomas, a cuprins
prezentări ale domnilor Duarte da Cuhna,
Secretar General CCEE, Marco Rudelli,
observator permanent la Consiliul Europei
şi Brian Gowans, preşedinte al ICCPC.
O amplă prezentare cu privire la deţinuţi
şi raportarea la Curtea Europeană a
Drepturilor Omului a fost făcută de
judecătorul Vincent de Gaetano, urmată
de o dezbatere cu intervenţii din sală.
Seara s-a încheiat cu vizionarea filmului

documentar DUSTUR, al cunoscutului
regizor Marco Santarelli.

Ziua a doua a avut ca locaţie de
desfăşurare a sesiunilor de lucru
Consiliul Europei, mai precis Palatul
Europei, ziua fiind deschisă cu
alocuţiunea Secretarului General al
Consiliului Europei, domnul Thorbjorn
Jagland, care a arătat importanţa
dialogului şi comunicarii în spaţiul
european, în această perioadă în care
radicalizarea, violenţa şi extremismul
îşi fac tot mai mult prezenţa, aducând
presiune şi nesiguranţă în societate.
Sesiunea propriu-zisă a debutat cu
prezentarea doamnei dr. Elaine
Pressman, din partea Centrului
Internaţional pentru Contraterorism de
la Haga, care a prezentat tema
fenomenului radicalizării în peniten-
ciare, aducând indicii şi soluţii de lucru
în acest mediu de recrutare pentru cei
ce ajung să aleagă extremismul, sub
diversele sale forme.

Au urmat apoi dezbateri cu privire
la perspectiva capelanilor de închisori
despre problemele din interior, despre
prevenţia asupra torturii şi liniile
direcotare pe care Consiliul Europei la
are în vedere din perspectiva
radicalizării din penitenciare, au fost
realizate mese rotunde cu discuţii şi
prezentare de bune practici din
penitenciare.  

 În ultima zi au avut loc prezentări şi
reflecţii privind spiritualitatea capelanilor
de închisoare şi s-au realizat lucruri
concrete: un ghid de lucru şi o declaraţie
comună cu privire la abordarea acestor
probleme la nivel european, nu
confesional, ci strict profesional.

La conferinţă au fost prezenţi
capelani generali inspectori şi delegaţi
reprezentativi ai bisericilor care activează
în mediul penitenciar din Austria, Belgia,
Anglia şi Ţara Galilor, Franţa, Germania,
Ungaria, Italia, Luxemburg, Olanda,
Polonia, Portugalia, România, Bulgaria,
Slovenia, Spania, Turcia, Ucraina. Demn
de menţionat este că din partea Bisericii
Ruse a fost prezent Episcopul Irinarh de
Krasnoiarsk, preşedintele Departa-
mentului pentru preoţii de închisori din
cadrul Patriarhiei Moscovei. La întâlnire
a fost prezent şi preotul Vasile Iorgulescu,
reprezentant al Bisericii Ortodoxe
Române din Strasbourg.

La dezbateri au participat şi specialişti
în domeniu, ambasadori, reprezentanţi ai
misiunilor diplomatice aflate în misiune la
Strasbourg, judecători, experţi,  preşedinţi
ai diverselor organisme şi organizaţii
internationale care abordează misiunea în
penitenciare şi problema radicalizării în
societatea europeană contemporană şi în
închisori, mai ales acum prin presiunea
dată de valul de imigranţi, refugiaţi şi
azilanţi ce ajung în Europa. 

Părintele capelan Florin Smarandi, la Conferinţa
Europeană ce a avut loc la Strasbourg – Franţa
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După cum se ştie, prietenia este una
dintre roadele iubirii pe care Mântuitorul
Iisus Hristos a ridicat-o la rangul de
virtute. „Preţuirea pe care oamenii au
acordat-o prieteniei a mers până la
pietate.”1

De-a lungul timpului se cunosc
prietenii care au marcat viaţa unora dintre
cei mai de seamă reprezentanţi ai
creştinătăţii: Ignatie şi Policarp, Clement
şi Origen, Origen şi Grigorie
Taumaturgul, Eusebiu şi Pamfil, Atanasie
şi Antonie, Vasile cel Mare şi Grigorie
Teologul şi alţii.

Din cercetările făcute asupra vieţii şi
activităţii Sfântului Ioan Casian, a reieşit
că, şi în cazul acestui sfânt, a existat o
prietenie adevărată, întreţinută de aceleaşi
idealuri de desăvârşire sufletească cu
părintele Gherman. Împreună cu deja
amintitul său prieten Gherman, a plecat în
Ţara Sfântă, unde a devenit călugăr, după
care tot amândoi s-au dus în Egipt. Când
a fost hirotonit diacon la Constantinopol
de către Sfântul Ioan Gură de Aur,
Gherman era de faţă. Apoi, împreună cu
Gherman, s-a dus la Roma, a fost hirotonit
preot şi mai apoi amândoi l-au apărat pe
patriarhul Constantinopolului în faţa papei
Inocenţiu I (404).

Cea dintâi referire la prietenia celor
doi este legată de prezenţa lor în pustia
sketică din Egipt, unde l-au întâlnit  pe
avva Moise: „În deşertul sketic (în
latineşte Scitium, cuvânt care aminteşte
de Scytia, dar este cu totul altceva),
unde-şi duceau viaţa în toată
desăvârşirea cei mai încercaţi dintre
monahi, se găsea şi părintele Moise…
Dorind să mă formeze în învăţăturile
lui, l-am căutat împreună cu sfântul
părinte Gherman, de care, din
ucenicie şi din primele exerciţii de
militărie duhovnicească, am fost
nedespărţit atât în mănăstire, cât şi în
pustiu, încât toţi, pentru a arăta
comunitatea noastră de viaţă şi de
idealuri, spuneau că suntem aceeaşi
minte şi acelaşi suflet în două trupuri,
şi găsindu-l, i-am cerut cu lacrimi în
ochi un cuvânt de zidire sufletească.
Îi cunoşteam foarte bine caracterul
inflexibil, ştiam că nu accepta să

FRUMUSEŢEA PRIETENIEI DINTRE
SFÂNTUL IOAN CASIAN ŞI SFÂNTUL GHERMAN

deschidă poarta către desăvârşire
decât pentru cei ce o doreau cu
înflăcărată credinţă şi o căutau din
toată inima. Aşa era părintele
Moise.”2

În „Filocalia” greacă este descrisă
prietenia dintre Sfântul Ioan Casian şi
Gherman astfel: „Deci când m-am dus
în pustia sketică, unde erau cei mai
încercaţi Părinţi dintre monahi,
împreună cu Sfântul Gherman, cu care
mă împrietenisem încă de pe când
eram copil de şcoală, apoi în oaste,
precum şi în viaţa călugărească, am
văzut pe avva Moise… Drept aceea
ne-am rugat cu lacrimi să ne spună
cuvânt de zidire prin care să putem
ajunge la desăvârşire…”3

Despre această prietenie a Sfântului
Ioan Casian cu Gherman vom mai afla
dintr-o discuţie a acestora cu „părintele
Iosif care provenea din Thmuis.”
Despre acest părinte, Sfântul Ioan Casian
scrie: „Când (Iosif) a văzut că noi doi
dorim să-i cunoaştem învăţăturile,
întrebându-ne dacă eram fraţi buni şi
auzind de la noi că nu suntem fraţi de
sânge, ci suntem legaţi prin frăţie
duhovnicească şi că de la începutul
renunţării noastre la cele lumeşti suntem
întotdeauna împreună, atât în
călătoriile pe care ni le-a impus la
amândoi oastea duhovnicească în care
am intrat, cât şi în ostenelile vieţii de
mănăstire, şi-a început expunerea sa.”4

„Părintelui Avraam” îi spune
Sfântul Ioan Casian: „… Ştiu că sunt
şi în regiunile noastre locuri de
retragere plăcută, în care nu lipsesc
pomii încărcaţi în fructe, grădini
frumoase şi ne-ar fi toate din belşug,
fără cea mai mică trudă a trupului
pentru trebuinţele traiului, dacă nu
ne-am teme că ni se potriveşte şi
nouă acea dojană adresată în
Evanghelia bogatului nemilostiv şi
a săracului Lazăr: «Tu ţi-ai primit
mângâierea în timpul vieţii tale…»”5

Cei doi prieteni au fost atraşi de
pustiul Sketic, vizitând pe vieţuitorii de
aici, precum „vestitele comunităţi:
Panephysis, Thennesis şi Khellia, unde
au luat legătura cu părinţi şi

anahoreţi vestiţi precum Chairemon,
Iosif, Nesteros, Piam, Avraam, Moise,
Pafnutie, Apollon, Teodor”.6

Amândoi au fost martorii dramei
marelui patriarh al Constantinopolului,
Sfântul Ioan Gură de Aur, ceea ce a
determinat până la urmă plecarea lor la
Roma (405). La Roma s-au împrietenit
cu diaconul Leon, care va deveni papa
Leon I.

Din acest moment despre Gherman
nu se mai ştie nimic, probabil a murit. Cert
este că Sfântul Ioan Casian în Marsilia a
venit singur.

Între cei doi a existat o prietenie
sinceră şi „amândoi au semănat pe
unde au umblat calda lor evlavie,
dorul nestins după desăvârşire,
exemplul unei prietenii exemplare. Aşa
se face că ei sunt cinstiţi de Biserică
împreună la 29 februarie.”7

Sfântul Gherman a fost înaintaşul,
dar şi mentorul Sfântului Ioan Casian, de
aceea trebuie să-i acordăm toată cinstirea
şi să-l considerăm şi mentorul nostru.

Exemplul celor doi sfinţi poate fi
drept călăuză tinerilor de astăzi, lor
le trebuie modele; modele de
desăvârşire sunt, dar ele trebuie
urmate. Prietenia celor doi a izvorât din
iubirea pentru „aproapele”. Ce bine ar fi
dacă tinerii din ziua de azi ar înţelege că
aceasta  este cea mai importantă poruncă
dumnezeiască. Unii o învaţă, o reproduc,
o ştiu, dar nu o pun în practică. Consider
că de multe ori nici noi, maturii, nu ştim
să o punem mereu în practică. Ce bine
ar fi dacă am pune-o cu adevărat în
practică şi să ne aplecăm cu dragoste şi
răbdare asupra fiecăruia care are nevoie
de ajutorul nostru!

Păcat că multe dintre afirmaţiile
privind viaţa şi activitatea celor doi sfinţi
nu sunt în întregime clare. Astfel, multe
evenimente din viaţa celor doi nu pot fi
specificate cu exactitate.

Toate informaţiile care marchează
cea mai importantă parte a vieţii acestor
sfinţi ne ajută să înţelegem aspiraţiile
duhovniceşti ale acestor oameni ai lui
Dumnezeu.

Este bine de ştiut „că
Sfântul Cuvios Gherman din
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Dobrogea a fost canonizat de
către Biserica noastră pe 20
iunie 1992"; „Biserica

Română face dovada unui gest de
responsabilitate maximă, oferind
credincioşilor repere spirituale
proprii, dovedite în timp surse de
rezistenţă spirituală.”8 La canonizarea
Cuviosului Gherman, Biserica Ortodoxă
Română a hotărât să-l numească
„Cuviosul Gherman din Dobrogea,
dându-i astfel cinstea ce se cuvine în
rândurile sfinţilor.”9

Pentru eforturile Sfântului Ioan
Casian în slujba credinţei, Biserica
Răsăriteană a aşezat zi de prăznuire data
de 29 februarie, iar atunci când nu este
an bisect, pomenirea se face pe 28
februarie. El a fost socotit sfânt încă de

1 Pr. Prof. Ioan G. Coman, Frumuseţile
prieteniei în concepţia lumii vechi şi a
Sfinţior Părinţi ,  în revista Glasul
Bisericii, Bucureşti, an XIII, nr. 9-10,
octombrie-noiembrie, 1954, pag. 496

2 Sfântul Ioan Casian - Convorbiri  –
Întâia convorbire cu părintele Moise –
Despre scopul şi destinul monahului,
Sfântul Ioan Casian – Scrieri alese, PSB
57, trad. De Prof. V. Cojocaru şi David
Popescu, Bucureşti, 1990, pag. 307

3 Sfântul Ioan Casian, Către Episcopul
Castor, în Filocalia, Vol. 1, traducere,

introducere şi note de Pr. Prof. Dr. Dumitru
Stăniloae, Bucureşti, 1992, pag. 125.

4 Sfântul Ioan Casian – Convorbiri,
XVI 1, în vol. Sfântul Ioan Casian …, pag.
576

5 Idem, Convorbiri XXIV 2.4, în vol.
Sfântul Ioan Casian …, pag. 725

6 IPS Nicolae Corneanu, Patristica –
filosofia care mângâie, Editura Eikon, Cluj-
Napoca, 2004. pag. 186

7 Ibidem, pag. 187
8 Diac. Prof. Adrian Albet, În căutarea

adevărului, Editura Panfilius, Iaşi, 2005,
pag. 23

9 Diac. Prof. Dr. Petru I. David, Caută
şi vei afla, Sinaxar dobrogean, Constanţa,
1997, pag. 632

10 Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria
Bisericii Ortodoxe Române, Ediţia a V-a,
Editura Sophia, Bucureşti, 2000, pag. 45.

Preot Sebastian GHINEŢ

când era în viaţă. Deci Scythia Minor a
dat o serie de personalităţi „de primă
importanţă ca Sfântul Ioan Casian şi
Cuviosul Dionisie Exiguul.”10

Trăia o femeie cu numele
Maria, care avea patru
copii; bărbatul i-a murit şi ea

ducea o viaţă destul de grea. Într-o zi i-a
venit în minte gândul să plece de acasă,
departe în lume, să-şi trăiască viaţa
după pofta inimii sale. S-a pregătit de
drum. Când totul a fost gata, a spus
copiilor că merge la o verişoară. Şi astfel
a plecat într-un oraş îndepărtat, unde n-o
cunoştea nimeni, lăsând bieţii copii pe
seama bătrânei ei mame. Ajunsă aici,
fiind o femeie frumoasă, a alunecat
repede pe calea desfrâului, socotindu-se
fericită mai ales că n-o cunoştea nimeni
cine este şi de unde este. Dar într-o zi,
pe când se plimba pe una din străzile
oraşului, cineva a strigat-o pe nume:

– Marie!
A întors capul şi a rămas foarte

mirată văzând în urma ei pe unul din cei
mai buni prieteni ai bărbatului său.

– Ce faci tu aici, ce cauţi în acest
oraş al pierzării? Unde ai lăsat copiii,
cine are grijă de ei?

Aceste întrebări au căzut cu atâta
greutate în inima ei, încât nu a mai putut
ascunde adevărul. Emoţionată şi
ruşinată a mărturisit tot ce a făcut.

– Vai, Marie, se poate una ca
aceasta? Să-ţi părăseşti copiii, să-i laşi
în voia soartei şi să te arunci în valul
atâtor răutăţi? Aşa păstrezi tu respect
şi amintire bărbatului tău? Unde-ţi este
credinţa ta cea tare şi pilduitoare în

Marie!
Domnul Iisus? Nu ţi-e frică de
Dumnezeu? Îţi dai tu seama ce faci?
Ştii cât de mare este nelegiuirea?

Ea nu răspundea nici un cuvânt, dar
sufletul îi era cuprins de o mare mustrare
şi din ochi îi curgeau lacrimi. Într-un
târziu a rupt tăcerea şi a vorbit:

– Îţi mulţumesc mult, prietene; mi-ai
ieşit în cale la timp. Dacă nu mă întâlneai
şi nu mă strigai pe nume, cine ştie cât
de rău se sfârşea viaţa mea! Îmi pare
rău pentru tot ce am făcut, dar nu voi
mai păcătui; chiar azi, cu primul tren,
mă întorc acasă la copiii mei, pentru
care îmi voi jertfi tot restul vieţii. L-am
părăsit pe Domnul Iisus, de aceea m-a
biruit duhul cel rău al lumii. Mă bucur
că L-am regăsit pe Domnul, sunt fericită
că m-am oprit cu un ceas mai devreme
din calea pierzării. Cred că Domnul Iisus
cel Înviat din morţi, precum a strigat-o
pe nume pe Maria Magdalena, care
stătea plângând lângă mormântul gol, m-a
strigat şi pe mine prin glasul tău. M-a
luminat şi m-a făcut să înţeleg drumul
greşit pe care am păşit şi să mă întorc
iarăşi la El, la Biserică, la trăirea Sfintei
Evanghelii. Domnul fie lăudat şi
binecuvântat că nu m-a lăsat în rătăcire.

Pe câţi dintre noi nu ne fură gândul
ispitelor diavoleşti. Îl părăsim pe Domnul
Iisus Hristos şi ne aruncăm în valurile

Pr. Dr. Dumitru I. Bodale, Trăiri în
Hristos, Colecţia Teologică „Cuvântul

Vieţii”, 1985, Detroit, Michigan.

tulburi ale atâtor patimi rele? Dar Bunul
nostru Mântuitor, Care este pururea viu,
Care vede şi cunoaşte tot ceea ce
gândim şi facem, ne vine în ajutor. Ne
strigă pe nume ca să ne trezească din
rătăcirea în care am căzut. Să fim
sinceri cu noi înşine şi să ne
recunoaştem ceea ce se petrece în
sufletul nostru când înfăptuim răul, sub
orice formă ar fi el. Glas tainic auzim în
inima noastră care ne spune blând şi
iubitor:

– Trezeşte-te, opreşte-te! Bagă de
seamă ce faci?! Fugi, fugi din calea cea
rea a fărădelegii! Acest glas tainic este
glasul de chemare al Domnului Iisus,
glas care ne frământă şi ne luminează
lăuntric, pentru că Domnul Hristos, în
folosul nostru personal, ne vrea mereu
lângă El, cu El, pe calea cea bună, pe
drumul cel drept al trăirii în lumina sfintei
şi strălucitoarei Sale Învieri din morţi.

Fericiţi vom fi dacă, în clipele de
mare destrămare morală, vom da
ascultare acestei tainice chemări
dumnezeieşti şi vom folosi ajutorul pe
care ni-l întinde Domnul şi Mântuitorul
nostru Iisus Hristos ca să scăpăm din
prăpastia pierzării în care ne împing
fărădelegile.
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Lecturile reprezintă sursa, izvorul
condiţiei intelectuale, îmbogăţirea
cunoştinţelor şi a limbajului, pentru
cunoaşterea indirectă a diferitelor
universuri şi realităţi.

Este evident faptul că lectura este
foarte importantă deoarece ea este un
instrument care dezvoltă posibilitatea de
comunicare între oameni, astfel
făcându-se ecoul capacităţilor de
gândire şi limbaj.

Gustul pentru citit nu vine de la
sine, ci se formează printr-o activitate
susţinută a factorilor educaţionali, prin
răbdare, perseverenţă, continuitate,
voinţă. La vârsta preşcolară, atât
familia, cât şi grădiniţa depun eforturi
pentru a influenţa universul copilăriei
prin basme, poveşti şi poezii. Această
muncă este susţinută la nivelul
superior, în primele clase ale şcolii,
când se pun bazele „gustului“ pentru
citit.

Lectura necesită nu numai
îndrumare, ci şi control. Lecturile
parcurse de elevi, date ca teme, prezintă
importanţă şi din punctul de vedere al
tehnicii cititului: exactitate, claritate,
nuanţare, toate acestea fiind necesare
pentru întregirea cunoştinţelor
transmise la clasă.

Lectura particulară sau în afara
clasei are ca scop să dezvolte gustul
elevilor pentru citit, să le stimuleze
interesul pentru carte şi pentru nou sau
pentru altceva, să-i bucure cu
descoperirea unor autori cu stiluri şi
tematică diverse de-a lungul timpului,
să le satisfacă dorinţa de a cunoaşte
viaţa, oamenii şi faptele lor.

Lectura contribuie într-o mare
măsură la îmbogăţirea cunoştinţelor
elevilor, la formarea unui vocabular
activ, bogat, la dezvoltarea dragostei de
ţară şi la educarea sentimentelor
estetice. Lectura în afara clasei
constituie un important mijloc al
întregului proces instructiv-educativ.

PAŞI SPRE CULTURĂ ŞI ONOARE:
LECTURILE PARTICULARE ALE ELEVILOR

MOTTO: ,,Iubiţi cartea, îngrijiţi-o şi citiţi cât mai mult! Cartea ne
este prieten credincios şi de nădejde!“ (G. F. Morozov - Cărţi prietene)

Grija deosebită în vederea
îndrumării lecturii cade în sarcina
învăţătorului/profesorului şi a familiei.
Părinţii trebuie să cunoască lista de
lecturi suplimentare, iar controlul
parcurgerii nu trebuie să fie superficial
şi neglijent, ci permanent şi amănunţit.
Este foarte adevărat că într-o familie
cu părinţi şi bunici mai puţin instruiţi
există neşansa unui eşec în această
direcţie.

Totuşi noi mizăm pe o deschidere,
pe o atitudine şi pe un teren propice
unei îndrumări pozitive din perspectiva
lecturii.

Oamenii care au parcurs o lectură
bogată se deosebesc de ceilalţi:
experienţa de viaţă este mai temeinică,
iar gama sentimentelor pe care le
trăiesc este mai variată, posibilitatea de
a înţelege bucuriile şi suferinţele altora
este mai mare. „Nu o dată, fermecaţi
de citirea unei cărţi, ei au simţit că
trăiesc aceleaşi emoţii cu eroii
povestirii, au plâns si s-au bucurat odată
cu ei.“ (Stanciu Ilie, Copilul si cartea,
Editura de Stat Didactică şi Peda-
gogică, 1958, p.3)

Când stai de vorbă cu un om care
a citit mult, bogăţia lui de idei şi de
imagini te farmecă. Studiile vor forma
oameni cultivaţi şi specializaţi într-un
anumit domeniu. Cultura însă înseamnă
mult mai mult decât specialitatea limitată
şi ea se formează numai printr-o
neîntreruptă activitate de cititor.

Însemnările unui elev asupra
cărţilor citite trebuie să respecte câteva
indicaţii pedagogice elementare:
notarea clară a numelui autorului si a
titlului cărţii, data când a citit-o,
consideraţii şi aprecieri asupra
conţinutului şi formei. În legătură cu
forma, este recomandat să se extragă
din lecturile făcute expresiile mai puţin
obişnuite, unele maxime, proverbe sau
zicători, chiar unele idei interesante.

Pentru îmbogăţirea vocabularului este
necesar să se caute în dicţionar
cuvintele neînţelese întâlnite de-a lungul
lecturii. Prin extragerea şi explicarea
lor, cuvintele se memorează fără efort,
mai ales dacă revin frecvent în cartea
respectiva, dar şi datorită faptului că
ele au fost deja integrate într-un context.

Important este ca din fiecare
carte să se înveţe ceva. Cu cât mai
mult, cu atât mai bine. Acest lucru nu
se poate obţine decât printr-o lectură
atentă, prin deosebirea esenţialului de
neesenţial, prin reţinerea/notarea
anumitor idei, expresii şi impresii, prin
pătrunderea adevăratului sens al
cuvintelor, prin extragerea de
construcţii lexicale, sintagme şi cuvinte
mai putin uzuale.

Influenţe ale lecturii asupra
comportamentului copilului sunt vizibile
încă de la primele rânduri parcurse, în
primii ani de şcoală, dar se observă mai
pregnant în clasele a V-a – a VIII-a.

In timpul lecturii se întinde între
cititor şi autor o punte de legătură: ei se
întâlnesc în atmosfera şi conflictul
acţiunii/povestirii. Cititorul trăieşte
sentimentele autorului/naratorului/
personajului; iubeşte, se teme, suferă, se
străduieşte adată cu el. Se regăseşte în
personajele din carte, se recunoaşte în
personajele ei, descoperă gânduri şi
pasiuni pe care le-a avut, probleme de
viaţă care şi lui i s-au pus.

N.B. Mai mult decât oricare din
tehnicile audio-vizualului prin care sunt
vehiculate valorile culturii, lectura cărţii
ofera celui care o parcurge, pe lânga
satisfacţiile ce le aduce orice fapt inedit,
prilejuri unice de reflecţie, de meditaţie.
Ea îndeamnă la introspecţie, angajează
valori formative care îşi pun amprenta
pe întregul comportament al cititorului.
Tocmai de aceea se apreciază
că lectura (cărţi, reviste, ziare,
diverse publicaţii), ar trebui să
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fie una dintre cele mai
răspândite şi intense activităţi
ale omului modern.

Prin însăsi natura sa, ŞCOALA
este principala instituţie care are ca prim
scop formarea compleză a personalităţii
elevului. În şcoală se realizează în
corelaţie atât instrucţia cât şi educaţia,
care – fără a putea fi separate – duc la
formarea culturii. Cultura poate fi astfel
definită ca „totalitatea valorilor
materiale şi spirituale create de
omenire în procesul practicii social-
istorice, precum şi a instituţiilor
necesare pentru crearea şi
comunicarea acestor valori“.

Astfel definită, noţiunea de cultură
este extrem de vastă şi nu va putea fi
niciodată  însuşită în totalitate de un om
pe parcursul vieţii sale. Desigur, şcoala
are rolul de a pune bazele formării
acestei culturi, dar procesul este menit
a continua toata viaţa Şi cum altfel se
poate realiza autoeducaţia decât prin
lectură?

„Acţionând nemijlocit asupra
cititorilor, literatura influenţează
viaţa sufletească a acestora şi
contribuie la instruirea lor.“ (Ion
Popescu, Lectura elevilor, p. 6)

Odată cu lărgirea orizontului
cultural, literatura contribuie şi la
însuşirea unei limbi mai bogate cu mai
multe posibilităţi de a concretiza
gândurile în forme cât mai expresive.

SFATURI PENTRU ELEVI :
1. Numai citind poţi înţelege tainele

universului !
2. Cartea este învăţătorul care te

conduce la bine, te face să te bucuri,
să râzi şi să plângi.

3. O carte te trimite la alte cărţi şi
toate formează baza trainică a culturii
noastre, care nu poate fi dezvoltată mai
frumos decât prin lectură.

Avem speranţa ca elevii de astăzi,
elevii noştri să înţeleagă rostul
insistenţelor noastre ca, din ce în mai
des, să citească mult şi variat şi să
realizeze cu uşurinţă – nu doar
vreodată, ci permanent – exerciţiul
demonstrativ al valorii lor culturale.

Presb. prof. Nicoleta MAZILU

Deschid această rubrică în paginile
prestigioasei reviste „Sarea Pământului”
şi ea va continua cu o tematică variată
în domeniul spiritualităţii creştine, culturii
şi educaţiei.

Timpul vieţii e făuritor de cronologii
care, doar prin credinţa în Dumnezeu şi
pe latura corectitudinii de bine şi frumos
în domeniul etic, poate deveni esthetic,
cu gândul că tot ce facem trebuie să aibă
o facilitate de spirit. Ar fi minunat ca
omul să fie înzestrat cu mecanismul
raţional pentru virtuţile morale şi, mai
mult, cu învăţătura creştin-ortodoxă prin
educaţia religioasă care să-l conducă pe
căile atât de şerpuitoare ale vieţii, având
gândul şi inima pline cu rugăciune şi
iubire de Dumnezeu, ce stăvilesc
păcatul, nelegiuirea – mai ales astăzi,
când oamenii sunt ca vremurile.

Sfintele Sărbători Pascale au trecut,
dar bucuria pascală continuă, căci până
la Sfânta Înălţare, cu credinţa în
Dumnezeu, ca un imn al luminii şi învierii
ce sălăşluieşte în inimile credincioşilor,
repetăm: „Hristos a Înviat!”… a înviat
din morţi cu moartea pe moarte
călcând… Sfânta Înviere care înseamnă
iertare, pace, iubire şi ne este ca o
înălţare spre miracolul divin.

De peste două mii de ani,
patrimoniul strămoşesc istoric şi moral
al naţiunii noastre a cunoscut că paşii
lui Dumnezeu pe pământ au dovedit
adevărul: „Cuvântul trup S-a
făcut…”; Dumnezeu S-a făcut Om, ca
Fiu al Fecioarei Maria, că pruncul Mesia
(care înseamnă Hristos) a dus viaţă
pământească în Nazaret – loc sfânt,
înflorit, acolo sus în Galileea – iar după
30 de ani şi-a început activitatea ca
Învăţător mântuitor, Fiu adevărat al lui
Dumnezeu, legând viaţa omenească de
cea dumnezeiască prin predici, parabole
şi minuni: a prefăcut apa în vin, a înmulţit
pâinea şi peştii, a vindecat bolnavi, a
înviat morţi. Iar cea mai mare minune
a Sa, după Patimile şi Răstignirea prin
pironire pe cruce, a fost Învierea din
morţi. Cartea Cărţilor, Sfânta Scriptură
sau Biblia este marele cod al artei şi
revelaţiei cu toate fazele literaturii

Povestiri neterminate
Prof. Ecaterina PĂUNESCU CAPOTĂ

biblice în limbajul teologiei şi al
filosofiei.

Icoanele, cu inestimabila lor valoare
artistică şi cultural-religioasă, cu chipuri
de sfinţi şi vieţile lor, în coloristica plastic-
cromatică ce întregeşte în chip minunat
expresia figurativă, constituie o parte
interesantă din istoria picturii naţionale
şi universale. Privite cu pioşenie în
biserici şi mânăstiri, ele sunt reflecţii ale
sfinţeniei atât de necesare sufletului,
moralităţii şi demnităţii umane.

Cine cu pelerinaj de credinţă a
ajuns în Sfânta Cetate a Ierusalimului –
„Terra Santa Jerusalem” – care în
limba ebraică înseamnă şi „pacea
viitoare” (atât de dorită în Orientul
Apropiat), oraş întemeiat pe muntele
Sionului, a cunoscut obiectivele
monumentale religioase care marchează
viaţa lui Iisus Mântuitorul. Această
cunoaştere îl face pe pelerin să înţeleagă
că darul cel mai de preţ este viaţa şi este
important cum o trăim.

Cu călătoria mea la locurile sfinte
în lunile martie-aprilie 1989, am trăit o
fericire fără nume şi m-am înălţat pe
altarul credinţei când, la Sfântul
Mormânt al Domnului Iisus Hristos,
acolo sus pe Golgota (Muntele
Căpăţânii), ca într-o comunicare astrală
– un fel de vorbire cu Dumnezeu – am
simţit că mă detaşez straniu de mine
implorând minunea Sfintei Lumini; ochii
mei, cu emoţia evlaviei, picurau lacrimi
atunci când o fulgerare puternică –
Sfânta Lumină ce venise întâi la
Mormântul Sfânt –  mi-a aprins în mâinile
mele făclia-mănunchi de 33 lumânări,
prilejuindu-mi trăiri cucernice rămase în
mine pe veşnicie. Credinţa îl face pe om
să fie mai sigur pe echilibrul său. Cu ochii
cugetători ai inimii am cunoscut şi
pătruns totul în cetatea eternă, cu
Biserica Sfântului Mormânt al Domnului
care, ca un bastion circular în ansamblu,
adăposteşte multe altare, capele şi
paraclise ce, în totalitate, constituie
centrul creştinismului mondial. Multe
relatări de sfinte adevăruri le-
am cuprins în cartea „Memoria
Inimii”.
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Şedinţa Consiliului Local Slănic Moldova în cadrul căreia
s-a acordat titlul de Cetăţean de onoare lui Valeriu Filimon

Cu al doilea pelerinaj la
Ierusalim şi în Israel – doar 10
zile –, prin Patriarhia Română,

la sfârşit de an 1999 şi începutul lui 2000
(Anul Domnului), obiectivul principal a
fost Bethleemul (la 10 km de Ierusalim)
cu marea şi Sfânta Biserică a Naşterii
Domnului  Hristos, aşezământ sfânt
deasupra peşterii unde, în staulul cel
sărac, Sfânta Fecioară Maria a născut
pe Mesia, iar Dumnezeu S-a făcut Om.
Acolo, în noaptea cea mare luminată
feeric de lumina imensei stele a
Răsăritului din înaltul Bethleemului,
parcă se deschiseră cerurile ca să
coboare Dumnezeu pe pământ. Am trăit
din nou emoţia divină ca atunci în 1989
când am primit Sfânta Lumină la
Învierea Domnului. Trecând şi prin alte
locuri, în acest pelerinaj am primit
„Gramata” cu însemnul „Hagi” (sfânt).

Sfintele Sărbători Pascale, pentru
noi, creştinii ortodocşi, se încheie cu
Înălţarea Domnului – totdeauna în zi de
joi – care este şi Ziua eroilor, a celor ce
s-au jertfit pentru întregirea neamului şi
apărarea patriei.

La Ierusalim, urcând pe Muntele
Măslinilor (în greceşte Eleon), am întâlnit
Biserica Înălţării, pe locul unde, la
patruzeci de zile după Înviere,
Mântuitorul Hristos S-a înălţat la ceruri,
ca întoarcere la Tatăl Ceresc. Un lucru
uimitor a fost să văd piatra pe care s-a
împlântat talpa piciorului Domnului
Hristos când S-a înălţat la cer. Atunci,
între mulţimea de credincioşi, a fost
martor al înălţării şi Sfântul Apostol
Andrei cel întâi chemat la apostolie. În
toată activitatea pe pământ, Iisus
Mântuitorul a fost însoţit de cei 12 ucenici
şi apostoli, oameni simpli aleşi dintre
pescari. Noul Testament relatează
alegerea celor 12 apostoli; vedem pe
Iisus mergând pe cale şi auzind în urma
Sa: „Rabi!” – care înseamnă:
Învăţătorule! –, apoi întorcându-se, a
spus: „Vino după Mine!” – era Andrei
cel întâi chemat şi care nu era singur ci
cu fratele său Simon – pe care
Mântuitorul l-a numit Petru (Chefa –
care înseamnă piatră) şi căruia îi va
spune, mai apoi, „... pe această piatră
voi zidi Biserica Mea!” A urmat alegerea
celorlalţi: Iacov şi Ioan – fiii lui Zevedeu
–, Filip, Natanail, Bartolomeu, Matei şi
Toma, Iuda Iscarioteanul, Simon Zilotul,
Iacov al lui Alfeu. Când unul dintre

ucenici a spus: „Doamne, învaţă-ne să
ne rugăm!”, Domnul le-a rostit
rugăciunea „Tatăl nostru” – Rugăciunea
domnească –, nelipsită în rugăciunea
copiilor şi a tuturor. Când Filip L-a rugat:
„Doamne, arată nouă pe Tatăl!”,
Mântuitorul i-a spus: „Atâta timp aţi fost
cu Mine şi n-aţi ştiut că Tatăl este întru
Mine şi Eu întru Tatăl?”, arătând asfel
că este din aceeaşi fiinţă cu Tatăl.

O evocare uimitoare a fost pentru
mine miracolul citit, decoperit într-un
caiet cu 200 de pagini, cuprinzând multe
acatiste, iar la ultimele pagini un text
intitulat: „Descrierea figurii Domnului
”, ştiind că pe Domnul este cu neputinţă
a-L vedea. În zilele Domnului Iisus
Hristos, un roman, pe nume Publius
Lentulus, petrecând în Ierusalim şi fiind
prieten cu Ponţiu Pilat, descrie, într-o
epistolie a sa către senatul roman, în aşa
chip figura Mântuitorului: „În acest timp
s-a arătat un bărbat care încă trăieşte
şi are putere mare. Numele lui este
Christos, oamenii îi zic puternic
profet, iar discipolii îl numesc Fiul lui
Dumnezeu. Învie morţii şi vindecă pe
cei bolnavi de toată neputinţa. –
Bărbatul este de statură înaltă şi plin
de energie, încât cei ce-l privesc, pe
de o parte îl iubesc, iar pe de altă
parte se sfiesc. Perii capului sunt de
culoare roşiatică până pe la urechi,
iar de la urechi, fără lustru şi drepţi,
iar de la urechi până la umeri creţi,
lucii spânzurând şi de la umăr în jos
despărţiţi într-o parte şi alta, după
datina Nazareilor. Fruntea netedă şi
curată; faţa lui nepătată,
înfrumuseţată, de o rumeneală
moderată. Privirea lui nobilă şi
graţioasă; nasul şi gura lui cu totul
fără defecte. Barba lui deasă şi de
culoarea perilor capului asemenea
despărţită; ochii lui albaştri, albastru
închis şi foarte luminoşi. Când mustră
este înfiorător, iar când învaţă şi
sfătuieşte atrăgător şi amabil. Graţia
feţei lui este de o gravitate
admirabilă. Nimeni nu l-a văzut
vreodată râzând, plângând însă da.
După statura cea lungă a corpului
său, mâinile îi sunt drepte şi braţele
frumoase. Grav şi majestos în cuvânt,
scump însă la vorbire. La figură este
cel mai frumos dintre oameni.”

Această descriere care surprinde
ca un zvon de sfântă evlavie am aflat-o

din cuprinsul zecilor de caiete cu o grafie
impecabilă în scriere cursivă, în litere de
tipar sau scriere gotică, scrise de mâna
unui pensionar mult şcolit, cu structura
sa profesională de proiectant în construcţii
şi exploatări petroliere. Cu precise calcule
proiecta planuri desenate linear cu
trăgătoare diferite, peniţe redis, pe coli
pânzate şi cerate (nu ca acum,
electronic), dar şi cu ardoarea credinţei
în Dumnezeu. Pensionar fiind, după 75
de ani împliniţi, timp de 9 ani - când nu se
mai ocupa cu munca floricolă, cu livada
fructiferelor, cu lucrările viticole la via cu
soiuri de struguri până sus în deal – la
casa din obârşia natală – oraşul Tg. Ocna
–, retras cu familia din oraşul Câmpina,
judeţul Prahova (zonă petrolieră), iarna,
la masa de lucru – de pe care nu lipsea
Sfânta Scriptură –  a copiat din Ceaslov
toate acatistele sfinţilor.

Erau anii comunismului ceauşist,
ciuma roşie, când cu ateismul ştiinţific
nu exista nici o cărticică de rugăciuni,
când multe biserici şi mânăstiri au fost
distruse, demolate, mii de preoţi în
detenţie nedreaptă şi sfârşiţi în închisori,
această persoană credincioasă, cu
„cadenţă calmă” – cum singur se definea
– nelipsită de la biserica Răducanu,
dăruia din caietele sale tuturor celor ce
doreau să le citească la rugăciune, cu
rugămintea să le păstreze curate spre a
le citi cu plăcere şi alţii.

Cu o biografie tragică de final,
într-o cumplită suferinţă în care şi-a
înţeles mai mult sensul moral de
rezistenţă dârză, a constituit nucleul
indestructibil al unei familii ce-şi mai
păstrează numele doar pe crucea de
mormânt, unde de 33 de ani odihneşte
în somnul pământului, acolo unde
mormintele tac şi crucile veghează.

Acesta a fost tatăl meu, care, cu mama
mea, cu iubire părintească m-au crescut în
credinţă cu severitate şi blândeţe.

La casa din bunici şi părinţi, unde
garoafele nu mai înfloresc, la vilişoara
cu trandafiri, unde, în acest minunat
orăşel trotuşean turistic şi balnear – la
Casa Creangă unde o lume străină
petrece – pentru fiica locurilor dragi –
care încă vieţuieşte – rămâne doar o
fărâmă din povestea cu amintiri a unei
vieţi, casa sufletului ca un paradis
pierdut...

…sunt relatări doar ca „povestiri
neterminate” pe o pagină de revistă...



Nr. 2 / apr-iun 201619SAREA PĂMÂNTULUI

Preotul Clement Filimon, cel care a sfinţit biserica
din Slănic şi a construit biserica din Cerdac

Preotul Clement Filimon vine la Slănic
Moldova în toamna anului 1928. De vârstă
apropiată părintelui Neculai Munteanu
Muntmarg (paroh la Slănic în perioada: 1927
- 1 octombrie 1928), este hirotonit la doar
21 de ani. Născut la 24 ianuarie 1907,
provenea dintr-o familie de învăţători.
„Documentul” neoficial care atestă
numirea sa la parohia Slănic în anul 1928,
este… un băţ de lemn ca o coadă de
mătură, pe care se înfăşoară Sfântul Aer1,
în perioada când nu este folosit, la parohia
Scorţeni. Pe acest băţ părintele Neculai
Munteanu Muntmarg a scris cu cerneală
următoarele cuvinte: „Preot Iconom
Stavrofor Neculai Munteanu paroh de la 1
octombrie 1928 în Scorţeni, unde multe a
pătimit din partea unor oi…” (cuvântătoare
n.n.). Aceste cuvinte arată când s-a mutat
părintele Munteanu la Scorţeni, dar şi
momentul venirii în locul lui a tânărului preot
Clement Filimon. O altă dovadă este o
fotografie, din arhiva parohiei Slănic, în care
apare părintele Filimon cu epitrahil,
înconjurat de 22 de persoane. Pe o masă
este un vas cu apă şi busuioc. Deasupra
sunt imprimate cuvintele: „Pavilion – No 1
Stănescu Slănic Moldova 1929”, iar pe
verso, scris de mână: „Amintire din primul
an de preoţie – o slujbă religioasă la izvorul
No 1 la începutul sezonului 1929” cu
semnătura părintelui. Cum sezonul în
Slănic începea la 1 Iunie şi sfârşea la 1
Octomvrie2 în acei ani, sezonul anului 1929
era în primul an de preoţie al părintelui
Filimon, ceea ce confirmă informaţia din
Scorţeni.

Prezbitera Zoe (născută pe 15 ianuarie
1908) provenea de asemenea din familia
unor învăţători, fiind la rândul ei învăţătoare,
iniţial pe valea Slănicului. După ce au plecat
la Bucureşti, a fost director-adjunct la
Liceul Aurel Vlaicu, apoi directoare a Şcolii
Generale de Fete nr. 26, din Calea 13
Septembrie, având gradul I şi „gradul de
merit”. Bunicul după mamă al preotesei a
fost Pandele Iancu, şeful gărzii lui Cuza3,
iar prin Dumitriu (bunicii dinspre tată), spune
Elisabeta Filimon, nora sa, era rudă cu
Sadoveanu. Peste ani, Valeriu Filimon, fiul
său, va fi îngropat lângă Profira Sadoveanu.

Sfinţirea bisericii din Slănic – ridicată
prin osârdia părintelui Neculai Munteanu
Muntmarg –, cel mai important eveniment

al vieţii duhovniceşti din Slănicul primei
jumătăţi a secolului al XX-lea, s-a făcut cu
mare solemnitate în ziua de 15 august
1929, de „Adormirea Maicii Domnului”,
organizator fiind părintele Clement Filimon.
În afară de autorităţi, epitropii Casei Sf.
Spiridon, toţi vizitatorii Slănicului, au mai
participat şi sătenii din localitate şi din
împrejurimi. Slujba de sfinţire a fost oficiată
de P.S. Arhiereu Ilarion Mircea Băcăuanul,
vicarul Sfintei Episcopii a Romanului,
asistat de consilierii referenţi ai Sfintei
Episcopii: Pr. Gh. Manoliu şi Pr. Gh.
Butnaru, protopopul Atanasiu din
circumscripţia Trotuş şi preoţii Al.
Georgescu şi Rădulescu din Brăila.

Cu acest prilej, Biserica din Slănic
editează o broşură, din iniţiativa preotului
paroh Clement Filimon, intitulată„Sfinţirea
bisericii Sf-tul Ilie şi Cuviosul Axentie
din Slănicul – Moldovei”,cu 31 de pagini
în format A5. Broşura conţine o biografie a
lui Axente Pandrea, ctitorul bisericii, o
scurtă prezentare a Slănicului, cuvântările
ţinute cu ocazia sfinţirii bisericii de către
P.S. Arhiereu Ilarion Băcăoanu, Theodor
Jellea (Epitrop general al Casei Sf.
Spiridon), Gheorghe Sion (mare proprietar
în Slănic, fost magistrat, cetăţean de
onoare al oraşului Cluj), Pr. Al. Georgescu
(Profesor în Brăila), Pr. Ion S. Rădulescu
din Brăila, Preotul Paroh Clement Filimon,
D-l Avocat N. Gh. Dorin (proprietar din Slănic
şi Preşedintele Comisiunei Interimare a
oraşului Bârlad), Dl. Gh. Dumitrescu (mare
proprietar în Slănic şi învăţător pensionar),
precum şi ce au scris ziarele vremii despre
sfinţirea bisericii („Curentul” nr. 578/28 Aug.
1929; „Duminica Poporului” din Oct. 1929,
„Bacăul” nr. 16/28 Aug. 1929 şi „Vârtejul”
din Brăila).

În cei treisprezece ani cât a slujit la
Slănic s-a ocupat şi de construirea bisericii
şi a casei parohiale din Cerdac, colaborând
cu părintele Munteanu Muntmarg care,
deşi preot la Scorţeni din 1928, a publicat
în revista „Cultura poporului” de la nr 283/
16 iunie 1929 până la nr. 333/6 iulie 1930
următorul anunţ: „«Cultura Poporului» s’a
manifestat nu numai prin scrisul ei
neprihănit, dar şi prin fapte caritabile. Citirea
gazetelor au sprijinit, cu jertfa lor bănească,
multe cauze sfinte. De aceia noi avem
încredere în dărnicia cititorilor noştri.

Creştinii din Cerdac-Slănicul Moldovei se
roagă umiliţi către cei cu dare de mână şi
cu inima creştinească să-i ajute aşi reface
Biserica distrusă de furia războiului trecut.
«Cultura Poporului» şi prin ea cititorii nu
pot rămâne stană de peatră la strigătul
înduioşător al credincioşilor săraci din
Cerdac-Slănicul-Moldovei, şi de aceia
deschidem o colectă în coloanele gazetei.
Ceeace nu poate face statul pentru
Slăniceni, să facem noi. Ofrandele se vor
trimite pe adresa gazetei la Bucureşti, cu
menţiunea : «Pentru Biserica «Sf.
Gheorghe» din Slănic». Numele şi suma
donatorului se vor publica în gazetă. Avem
nădejdi mari în inimile dornice şi creştineşti
ale cititorilor noştri. Să ne ajute Dumnezeu
să sfîrşim cu spor începutul încercării
noastre creştineşti. Fie Dumnezeu cu noi”.

Cerdăcenii nu mai aveau biserică din
1916. Sămânţa îndemnului de a ajuta la
construirea unei noi biserici în Cerdac,
„aruncată” la biserica din staţiune, după
anul 1929, a încolţit şi în sufletul unei femei
din Bucureşti, Eufrosina Ştefănescu, care
se oferă să ridice biserica. La 25
septembrie 1930, de Cuvioasa Eufrosina,
s-a sfinţit locul şi încep lucrările pe un teren
donat de Gheorghe Harapu şi Constantin
Ionel. Cu munca oamenilor şi banii ctitorei,
biserica este terminată în toamna anului
1932. Temelia este din piatră de
Slănic, corpul din lemn şipcuit şi
tencuit, iar acoperişul din tablă.

Preot Cătălin IlLIE

Preot Clement FILIMON
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Turla de deasupra pridvorului a
servit până în 2005 şi de
clopotniţă. Catapeteasma este o

lucrare deosebită, realizată de sculptorul
Anghel Dima din Bucureşti.

Revista „Cronica Romanului” din anul
1932 (la pag. 415) publică ştirea despre
„Sfinţirea bisericii din Cerdac – Slănic –
Bacău”: „În satul Cerdac – Slănic – Bacău
s’a ridicat din temelie cu toată cheltuiala
pioasei creştine şi bunei românce,
Eufrosina Ştefănescu din Bucureşti prin
osârdia şi râvna Pr. Cl. Filimon şi a D-lui
Primar Forcoş (Petre n.n.), un locaş de
închinăciune pentru populaţia ortodoxă,
care nu avea unde să se închine dela
războiu încoace. Această biserică s’a
sfinţit în ziua de 8 Noembrie de către P.S.
Ilarion Băcăoanu, Vicarul Sf. Episcopii,
asistat de P.C. Consilier referent Pr. Ioan
Bucevschi şi P.C. Protoiereu de Trotuş,
Iconom Stavrofor Neculai Tudorache, Pr.
Eug. Machedon Caraclău şi de diaconii
D. Teofanescu dela Sf. Episcopie şi C.
Lupu dela Catedrala din Tg. Ocna. Au luat
parte la sfinţire ctitora, împreună cu d-l
Maior Dr. Popescu Comet şi soţia sa
Constanţa, ginere şi fiică, d-l primar al Tg.
Ocnei Moldoveanu, D-l prim pretor Vartirez
cu mulţi credincioşi din Tg. Ocna şi
împrejurimi.

După cetirea Sf. Evanghelii, a rostit
o înălţătoare predică P.S. Arhiereu
Ilarion, scoţând în evidenţă fapta
creştinească săvârşită de D-na
Eufrosina Ştefănescu, şi prin care se
reînvie tradiţia din trecut, când domnii şi
alţi evlavioşi creştini, ridicau locaşuri
sfinte întru slava lui Dumnezeu. Cu
această ocazie a fost gratificat parohul
locului Pr. Clement Filimon pentru suma
depusă cu rangul de sachelar, iar
monahul de la Schit Măgura Ocnei
Ioanichie Tăbănescu a fost hirotonisit
în ierodiacon. La masa comună ce s’a
dat în şcoala primară au închinat P.S.

Arhiereu Ilarion, pentru M. S., Regele
Carol al II-lea, Pr. Protoiereu N.
Tudorache pentru P.S. Episcop Lucian,
Arhiereu Ilarion, precum şi pentru ctitora
cu familia sa: d-l Maior Dr. Popescu
Comet şi pentru primarul Comunei, care
împreună cu enoriaşii i-au dat tot
concursul pentru aducerea la bun sfârşit
a acestei ctitorii. Tuturor le-a răspuns
parohul, Pr. Clement Filimon.”

Aici, la Slănic, se nasc cei doi copii
ai familiei, Nicolae şi Valeriu, – cel din
urmă născut pe 12 octombrie, în anul
1931. Deşi părintele Filimon ar fi dorit
ca băieţii să urmeze o carieră militară,
orientându-i spre Liceul Militar din
Chişinău, Nicolae ajunge inginer, iar
Valeriu Filimon poet, scriitor, critic
literar, profesor universitar la Facultatea
de Litere, fiind, până la momentul
actual, cea mai mare personalitate
născută pe Valea Slănicului. În anul
2015, Consiliul Local al oraşului Slănic
Moldova i-a acordat (post mortem) titlul
de „Cetăţean de onoare” şi s-a propus
ca Şcoala gimnazială din Slănic să
poarte numele său.

Părintele Clement a dat o atenţie
deosebită şi Bisericii din sufletele
credincioşilor. În fotografiile păstrate în
arhiva parohiei se văd preoţi şi ierarhi slujind
în faţa bisericii din Slănic, în aer liber. Prin
numărul mare de preoţi invitaţi la Slănic,
atât cu prilejul celor două sfinţiri de biserici,
cât şi cu alte prilejuri, părintele Clement
este poate cel mai ospitalier preot dintre
toţi preoţii Slănicului. A făcut parastase
pentru eroii din luptele de la Mărăşeşti
(1932), unele cu procesiune prin oraş, de
la biserică la monumentul eroilor, a ţinut
predici înflăcărate la Cimitirul eroilor şi a
organizat hramuri şi cercuri pastorale,
imortalizate în fotografii de valoare
inestimabilă pentru parohie4. A înfiinţat
Corul Doina format din cel puţin 17
persoane (dintre care 7 femei) după cum

se vede dintr-o fotografie din anul 1934.
Prin 2008 am avut bucuria să cunosc o
femeie deosebită, membră a fostului cor
Doina. Doamna Eugenia Giurgiu, ortodoxă
după căsătorie, era fata unei vechi familii
catolice din Slănic, Oprea Andrei, cu nouă
copii. Atunci când făcea parte din corul
părintelui era nemăritată, deci catolică, şi
mi-a spus că aproape toţi cei din cor erau
catolici. De altfel, se ştie, până la ridicarea
unei biserici catolice la Slănic, în 1943,
credincioşii catolici aveau o legătură
specială cu Biserica Ortodoxă din zonă.

Vrednicul părinte Clement a plecat
din Slănic în anul 19415. La 1 aprilie, de
Sfintele Paşti, slujea noul preot Dumitru
Ioan Gâdinceanu. Nu ştim data când a
intrat – prin concurs, spune Doamna
Elisabeta Filimon – în clerul militar, însă
cert este că a participat la cel de-al Doilea
Război Mondial alături de militarii români
în Rusia. În arhiva sa personală găsim
fotografii în care slujeşte lângă cruci
acoperite de caschete, mănâncă alături
de soldaţi, în tranşee, slujeşte lângă tunuri
antiaeriene sau pe un scaun în mijlocul
soldaţilor. Face slujbe de înmormântare
soldaţilor adormiţi şi slujbe de
binecuvântare a credincioşilor care ţin în
mâini icoane acoperite cu ştergare în stil
rusesc. Între aceste fotografii de război
este una din Moscova, în Piaţa Roşie,
ceea ce ne duce la concluzia că părintele
a ajuns cu armata în inima ţării
comuniste. Lupta sa nu a fost împotriva
unor oameni, a fost împotriva unei
ideologii satanice – bolşevismul
comunist, dar mai ales împotriva
ateismului.

Odată cu intrarea Armatei Roşii în
ţară, se retrage cu familia la Lipova
scăpând de condamnarea de presupus
„criminal de război”, aşa cum s-a
întâmplat cu alţi preoţi militari. Ordinul
din 22 august 1948, de desfiinţare a
clerului militar, îl găseşte preot militar
cu grad de maior la Regimentul de Gardă
Regală şi este trecut preot civil la
biserica Mihai-Vodă din Bucureşti unde
va sluji până la începutul anilor ’80.

Tot la începutul anilor ’80, părintele,
împreună cu doamna preoteasă,
septuagenari acum, veneau în vizită la
Slănic şi se cazau la familia Petriia
Harapu din Cerdac, unul dintre băieţii
fostei sale îngrijitoare la biserică, Anica,
şi a paraclisierului Alexandru Harapu.
Părintele Mircea Ilie, după ieşirea la
pensie a părintelui Constantin Cartas,
retras la Ploieşti, l-a rugat pe
părintele Clement să slu-
jească slujba de Înviere la

În răsărit de soare
mi-e umbra călăuză.
Nu calc asfalt –
ci tălpile-mi întoarse.
Vecinii când pornesc
spre astrul lunii
duc umbra agăţată
de călcâie.
Umbra tatei
deschide poarta,

deschide uşa.
Ne bucurăm.
În casa cărămizie
umbra tatei aduce
– om bucurie.

Valeriu Filimon, Tărâmuri
imaginare – Poezii, Edit. Paco,
Bucureşti, 2001, pag. 60.

Umbra
Tatălui meu
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Cerdac, cea de-a doua biserică
a parohiei, în 1982 şi în 1983.

Părintele Clement participa la servicii
religioase în Slănic, atunci când era
invitat. În 1975, vine la înmormântarea
inginerului Mircea Petrică Ilie adormit la
doar 26 de ani într-un accident de
muncă, iar în luna iunie 1982, participă
la înmormântarea unui om de vază al
satului, Mihai Harapu, împreună cu
parohul Mircea Ilie şi preoţii Constantin
Cartas şi Dumitru Ioan Gâdinceanu.

Greu încercat după trecerea la cele
veşnice a dragei sale soţii Zoe, pe 15
ianuarie 1989, vede „libertatea” adusă
de aşa-zisa revoluţie din decembrie
1989, dar nu se poate bucura pe deplin
de ea pentru că i se refuză viza de
America unde dorea să plece, la nepoţii
fiului său Nicolae. A trecut în lumea
drepţilor cu o zi înainte de Buna Vestire
a anului 1990, dezgustat probabil de
situaţia din Bucureştiul devastat de
mineriadele din ianuarie şi februarie ale
anului respectiv. La înmormântarea sa
au participat preoţii: Dr. Emilian
Corniţescu, profesor universitar de
Vechiul Testament, şi fiul său.

Acum, la moment de aducere
aminte, să rememorăm versurile sale,
scrise pe versoul unei fotografii din
tinereţe, o dedicaţie pentru fratele său
Aurel: „Deloc, tu frate nu mi-ai scris/ Şi
nici nu te-ai gândit/ Să mă întrebi dacă
trăiesc/ Sau dac’am adormit!?// O frate!
Anii care trec/ Să ştii că’n drumul lor/
Dau ce-i mai dulce pe pământ/ Portretul
fratelui «Păstor»// Care revarsă iubire,/
Iubire, dulce de părinţi/ Şi dragoste
neperitoare/ Către voi ce-mi sunteţi fraţi./
/ Pr. Cleménte F”

1 Icoana Punerii în mormânt a Mântuitorului
Iisus Hristos, pictată pe pânză.
2 Dr. Emanuil Anca, Slănicul Moldovei şi
apele sale, „Gazeta ilustrată”, Director Petru
Borteş, anul V, nr. 5-6, mai-iunie 1936, p.
86.
3 Prof. Dan Sandu, Maître – Prietenul regăsit,
„Izvorul numărul unu”, anul IV (20 iulie
2009), p. 1.
4 O parte dintre aceste fotografii au fost
donate parohiei Slănic de Doamna
Elisabeta Filimon, nora părintelui Clement
şi soţia poetului Valeriu, prin mijlocirea
Domnului Profesor Dan Sandu.
5 Procesul verbal de predare a averii şi
arhivei parohiei Băile Slănic între părintele
Filimon şi părintele Gâdinceanu este datat
18 decembrie 1941 şi se află la Arhivele
Naţionale Bacău, fond „Parohia Slănic”,
dosar 1/1941, fila 2.

În perioada 10-14 iunie 2016, în
localitatea Pomorie din Bulgaria, s-a
desfăşurat a XIII-a ediţie a Festivalului
Internaţional de Muzică Ortodoxă intitulat
Cuvine-se cu adevărat (Dostoino est),
eveniment închinat Preasfintei Născă-
toare de Dumnezeu.

Anul acesta, în premieră, a
participat, cu binecuvântarea Înalt-
preasfinţitului Ioachim al  Arhiepis-
copiei  Romanului şi Bacăului, Corul
parohiei Buna Vestire din Tg. Ocna,
Protopopiatul Oneşti, care,  în urma
unei preselecţii, a prezentat în cadrul
festivalului  un program de 12 cântări.
Evenimentul este organizat în fiecare
an sub patronajul spiritual al Bisericii
Ortodoxe din Bulgaria şi cu sprijinul
autorităţilor locale din oraşul Pomorie,
la el participând anul acesta 24 de
grupuri şi formaţii corale din ţări
precum: Rusia, Ucraina, Bulgaria,
Republica Moldovă, Polonia, România
ş.a.

Festivalul a debutat cu o proce-
siune în cinstea icoanei
Dostoino est, adusă spe-
cial pentru acest eveni-
ment, iar Înaltpreasfinţitul
Ioanichie de Slivensk  a
săvârşit Aghiasma mică,
binecuvântând pe toţi cei
prezenţi în Biserica Naş-
terea Maicii Domnului din
Pomorie.

Pe o perioadă de patru
zile, grupurile participante au
prezentat în Biserică piesele

Corul Buna Vestire-Răducanu  din Tg.
Ocna la Festivalul Internaţional de Muzică

Ortodoxă din Pomorie, Bulgaria

Prof. Oana CHITICARU

pregătite în conformitate cu regulamentul
festivalului (8 piese din care minim 4 în
limba rusă şi 2 piese din repertoriul
compozitorului şi dirijorului Al.
Arhanghelskii, de la a cărui naştere se
împlinesc anul acesta 170 de ani). De
asemenea, în cadrul festivalului, grupurile
corale au interpretat, în aer liber, şi piese
din repertoriul naţional specific. Corul
Parohiei Răducanu a interpretat în
biserică: Miluieşte-mă, Cerurile,
Troparul Bunei Vestiri, Aceasta este
ziua, Tebe poem (Pre TineTe lăudăm),
Zveti tihi (Lumină lină),  Otce naş (Tatăl
nostru), Dostoino esti (Cuvine-se cu
adevărat), iar pentru piesele din
repertoriul tradiţional s-a cântatBătuşica,
Sârba în căruţă, Sara pe deal şi În
această seară.

Festivalul s-a încheiat cu decer-
narea diplomelor de participare şi
oferirea CD-urilor cu înregistrări din
cadrul programului.

Corul Buna Vestire-Răducanu, Târgu-Ocna

Împreună cu IPS Ioanichie din Slivensk
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Sfânta Iuliana s-a născut
în localitatea Lazarevo

din Rusia şi este considerată
ocrotitoarea familiei.

Încă de mică iubea rugăciunea şi
nevoinţa, deprinzându-se şi cusmerenia.

Rămânând orfană de mamă, la vârsta
de 6  ani, este  luată de bunica ei care o
creşte în evlavie şi frică de
Dumnezeu. Dar pe când avea doar 12
ani, îi moare şi bunica şi verişoara ei este
cea care îi va purta de grijă.

Fiind o fire liniştită, tăcută şi plină
de blândeţe, nu o atrăgeau distracţiile
vremii şi, de aceea, când o chemau copiii
de vârsta ei să se joace, Iuliana găsea
adesea scuze. Îi plăcea foarte mult lucrul
de mână, broda, torcea, iar lucrurile pe
care le făcea le dădea nevoiaşilor şi
văduvelor din satul ei natal.

La vârsta de 16 ani, considerând că e
bună de măritat, rudele sale i-au găsit soţ
un boier din Lazarov numit Gheorghi
Osorghin. Deşi Iuliana nu-şi dorea acest
lucru, tânjind din toată inima să se
călugărească, pentru a nu-şi supăra rudele,
îşi frânge voia şi acceptă căsătoria.

Fire blândă şi ascultătoare, ea este
îndrăgită imediat de socrii ei, căci nu le
ieşea niciodată din cuvânt, nici nu-i
contrazicea, ci îi  asculta fără să
cârtească.

Era o rugătoare constantă. Se ruga
în fiecare dimineaţă şi seara şi, mai mult,
chiar în timpul zilei când se putea. Iar
când soţul ei pleca de acasă cu probleme
de servici şi lipsea chiar câte un an, ea
se ruga neîncetat lui Dumnezeu.
Rugăciunea o împletea cu broderia şi
lucrul de mână, iar cu banii câştigaţi
făcea multă milostenie cu săracii. Dar
aceasta o făcea fără să ştie socrii ei,
împlinind cuvintele: „Să nu ştie stânga
ce face dreapta”. Iar „Dumnezeu, Care
vede în ascuns”, răsplăteşte unuia ca
acesta.

Din căsătorie a avut zece băieţi şi trei
fete, dintre care, patru băieţi şi două fete
au murit de mici. Copiii erau educaţi să fie
harnici şi fiecare primea câte o muncă
după puterea lui.

Despre felul vieţuirii sale avem mărturie
chiar de la fiii ei. Era împotriva mândriei
şi a semeţiei. Cu slujitorii se comporta
cât se poate de frumos şi adesea zicea:
„Cine sunt eu, netrebnica, ca să fiu slujită
de chipurile lui Dumnezeu?” Deşi unii
slujitori se comportau cu necuviinţă, fiind
neascultători şi leneşi, iar alţii chiar se
certau cu ea, ea toate acestea le îndura
zicând: „Eu însămi păcătuiesc pururea
înaintea lui Dumnezeu, iar El este răbdător
cu mine! Deci ce aş putea să le cer
acestora, care sunt oameni la fel ca şi
mine? Deşi Dumnezeu ni i-a încredinţat
nouă spre slujire, sufletele lor sporesc mai

mult decât ale noastre.”
Ţara fiind încercată de o foamete mare,

Sf. Iuliana făcea milostenie în ascuns,
împărţind celor nevoiaşi mâncarea pe care
i-o dădea soacra sa.

Dacă se întâmpla să moară un sărac,
şi asta se întâmpla adesea, ea plătea ca
să fie spălat, îmbrăcat în haine de
înmormântare, trimiţând chiar bani pentru
înmormântare, iar apoi se ruga pentru
odihna sufletului lui.

După foamete a urmat o molimă
cumplită. Mulţi se temeau de această
boală şi stăteau încuiaţi în casă, dar ea
se ducea şi spăla pe bolnavi cu propriile
sale mâini şi apoi se ruga pentru
însănătoşirea lor.

După ce copiii au crescut mari, Iuliana
a rugat pe soţul său să o lase să meargă
la mânăstire, astfel putea să-şi
împlinească în sfârşit dorul după o
asemenea vieţuire. Soţul nu s-a îndurat să
o lase, spunându-i să nu-l părăsească la
bătrâneţe.

Frângându-şi şi de această dată
voia, fericita Iuliana a rămas alături de el
ducând o viaţă în curăţie trupească. De
acum ea îşi sporeşte nevoinţele. Unul
dintre fii spunea: „Vinerea nu mânca nimic,
se închidea singură într-o cămăruţă
separată de casă şi se dăruia cu totul
rugăciunii către Dumnezeu. Lunea şi
miercurea mânca o dată pe zi mâncare
negătită. Sâmbăta şi Duminica punea
masa în casa ei pentru preoţi, văduve,
orfani şi pentru slujitorii ei, la care era
mâncare din belşug. Ea însăşi îi servea
şi, de dragul lor, bea şi ea un pahar mic
de vin, nu pentru că voia vin, ci pentru că
nu voia să-i mâhnească pe oaspeţi.

Dormea doar o oră-două, seara, pe o
sobă fără aşternuturi. În acest chip îşi
strunea ea trupul. După ce adormeau
slugile, se trezea şi se ruga toată noaptea,
până ce băteau clopotele de Utrenie.
Atunci se ducea la biserică, pentru Utrenie
şi Dumnezeiasca Liturghie. În timpul zilei
se ocupa cu lucrul mâinilor şi cu
chivernisirea gospodăriei, nu jignea şi nu
supăra pe nimeni şi se ferea de tot răul.”

A trăit aşa alături de soţul ei zece ani.
Când a murit soţul ei, ea s-a îndepărtat şi
mai mult de cele lumeşti, adăugând
„postire peste postire, rugăciune peste
rugăciune, lacrimi peste lacrimi şi dădea
milostenie nemăsurată, aşa încât
câteodată nu avea în casă decât o
monedă. Atunci se împrumuta ca să dea
obişnuita milostenie la cei nevoiaşi.
Mergea în fiecare zi la biserică şi se ruga.
Când venea iarna, împrumuta bani de la
copii pentru haine de iarnă, dar le dădea
săracilor, iar ea rămânea toată iarna fără

haine călduroase.”
Sfânta a fost ispitită şi

de diavoli. Dar ea văzând
aceasta, a chemat în rugăciune pe Sf.
Nicolae ca să o ajute. Sf. Nicolae, cu un
toiag în mână, a apărut şi a izgonit pe
diavoli. L-a oprit să-l cerceteze doar pe
căpetenia lor care se jelea zicând: „Nu a
fost zi în care să nu-i fi făcut necazuri
Iulianei! Am adus dezbinare între copiii şi
slujitorii ei, dar nu am îndrăznit să mă
apropii niciodată de ea din pricina
milosteniei, smereniei şi rugăciunii
sale. Ea avea pururea o metanie în mână
şi rostea Rugăciunea lui Iisus. Când
mânca sau bea, rostea aceeaşi rugăciune,
iar când se aşeza în pat buzele şi
pântecele ei se mişcau întru slava lui
Dumnezeu. De multe ori am văzut-o
dormind, dar mâna tot se mişca pe
metanie.”

După marele praznic al Naşterii
Domnului, în anul 1603, fericita Iuliana s-a
îmbolnăvit, căzând la pat. Dar chiar şi în
această situaţie fiind, nu contenea cu
nevoinţele sale şi se ruga mereu.

Simţindu-şi sfârşitul, sfânta şi-a
chemat duhovnicul pentru ase împărtăşi
cu Sfintele Taine, apoi şi-a chemat copiii
şi slugile, i-a povăţuit cu limbă de moarte
să păzească rugăciunea, milostenia şi
dragostea de Dumnezeu. Apoi a adăugat:
„Încă din tinereţe am tânjit totdeauna după
marele cin îngeresc, dar nu m-am
învrednicit de acesta din pricina păcatelor
şi a puţinătăţii mele. Dar, dacă aşa a voit
Dumnezeu, slavă dreptei Sale judecăţi.”

După ce şi-a luat rămas bun de la toţi,
s-a întins în pat, a făcut semnul Sfintei
Cruci de trei ori, şi-a înfăşurat metaniile
pe mână şi a rostit: „Slavă lui
Dumnezeu pentru toate! Doamne, în
mâinile Tale îmi încredinţez Duhul! Amin.”

Astfel şi-a dat sufletul în mâinile
Domnului pe Care L-a iubit din tinereţe.
Cei prezenţi au văzut capul ei încununat
cu o coroană de aur, iar faţa scăldată
într-o lumină albă.

După zece ani, trupul ei a fost găsit
nestricat, iar din el izvora o mireasmă
bine mirositoare. De atunci, oamenii o
cheamă în rugăciune căpătând ajutor şi
tămăduire.

Exemplul vieţii ei ne poate fi de
folos tuturor celor ce vieţuim în
lume, în sânul unei familii, căci  nu
numai în afara lumii, în mânăstire
sau în sihăstrie putem să ne
mântuim! Viaţa ei ne dă nouă nădejde
că unde este rugăciune, nevoinţă,
milostenie şi dragoste, Dumnezeu,
cu Harul Său, ne poate încununa
nevoinţele, dându-ne slava Sa cea
cerească.

VIAŢA SFINTEI  IULIANA

Presb. Aurelia GENES
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frescă în Sfânta Sofia - Istanbul

Sfânta Sofia şi Istanbulul - vedere parţială

Sâmbătă, 21 mai 2016, preoţii şi
credincioşii din Tg. Ocna s-au reunit la
hramul bisericii din Dealul Ţărăncuţa.

Sărbătoare a bucuriei, hramul a
debutat vineri seara, prin săvârşirea
Vecerniei unite cu Litia, şi a continuat a
doua zi, prin săvârşirea Dumnezeieştii

Liturghii oficiate de către preoţii din zonă,
sub conducerea P.C. Preot Protoiereu
Ioan Bârgăoanu.

După parastasul oficiat pentru ctitori
şi pentru toţi cei care s-au ostenit şi au
slujit de-a lungul timpului în sfântul lăcaş,
a urmat binecuvântarea lucrărilor de
reparaţii exterioare executate în ultimii ani
şi au fost oferite Distincţii de vrednicie
credincioşilor mai jertfelnici ai comunităţii.

A urmat un concurs de bătut toaca,
desfăşurat pentru prima oară în Protoieria
Oneşti. Având în vedere că este anul
omagial al educaţiei religioase a tineretului
creştin-ortodox, în Patriarhia Română,
copiii au fost cointeresaţi să participe la
feluritele activităţi ale parohiei în toată
perioada anului.

Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena
sărbătoriţi la Tg. Ocna

Aşa se face că
treptat-treptat, nu doar
activităţile de igienizare, de
înfrumuseţare a lăcaşului
de cult şi cântatul la strană
le-au devenit familiare, ci
şi tehnica de a bate toaca.

În acest fel s-a ajuns
la concursul intitulat
„Toacă şi ie moldove-
nească“ prin care s-a adus
în prim plan frumuseţea
portului popular românesc şi o tradiţie care
vine din vechime, aceea de chemare a
credincioşilor la slujbele bisericii, folosind
nu doar clopotul, ci şi toaca.

A fost un concurs adaptat la
specificul locului – biserica fiind
amplasată pe dealul numit „Ţărăncuţa“
– şi el arată ataşamentul  acestor copii
faţă de tradiţiile ortodoxe.

Părintele Protoiereu Ioan
Bârgăoanu şi-a amintit de perioada
copilăriei sale şi a dat un bun şi emoţionant
exemplu tuturor, evoluând cu măiestrie
în concurs, alături de copii.

La final, concurenţii au primit
premii şi diplome pentru îndemânarea
şi strădania de care au dat dovadă,
după cum urmează: Premiul I –
Mironică Marian, Premiul ai II-lea –
Buftea Elena şi Mironică Maria,
Premiul al III-lea –Horvath Gabriel şi
Menţiune – Rapie Dorel, Rapie Preot Cristian MAZILU

Cristian, Miron Claudiu, Şeptilici
Răzvan şi Şeptilici Victor.

Ziua de prăznuire s-a terminat cu o
agapă creştină oferită de către
credincioşii parohiei tuturor pelerinilor
veniţi la acest eveniment.

P.S.Având în vedere impactul
deosebit pe care acest concurs l-a avut,
s-a hotărât extinderea lui la nivelul
Protoieriei Oneşti, cu o ritmicitate anuală.
O nouă ediţie a acestui concurs va avea
loc pe 16 august 2016, la schitul cu hramul
„Sf. Cuvios Eftimie cel Mare“.

Pentru informaţii, înscrieri şi
eventuale sponsorizări se pot apela
numerele:

0744142412 – preot Cristian Mazilu
şi 0755968674 – protosinghel Claudiu
Panţiru.

Pr. paroh Cris tian Mazilu (s tânga) ş i
protoiereu Ioan Bârgăoanu (dreapta)
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(urmare din p. 1)

prielnice, se va trece la asfaltarea în
întregime a străzii, inclusiv terminarea
şanţurilor şi podeţelor, a acosta-
mentelor,  semnalizarea rutieră etc.

Au continuat lucrările de montare
a căminelor de racord la noua reţea de
canalizare în cartierul Tărăncuţa, iar pe
străzile unde au fost efectuate deja
asemenea lucrări au continuat lucrările
de refacere a carosabilului afectat şi
aducerea acestora la forma iniţială. La
noua staţie de epurare au continuat
lucrările de construire rămânând de
montat echipamentele tehnologice,
realizarea probelor şi efectuarea
legăturii cu reţelele de canalizare
edificate prin proiect.

În această primăvară, au fost
efectuate lucrări de întreţinere a
drumurilor, reprofilare şi compactare
mecanică pe străzile Trotuş, Mosoare,
Nucului pe o suprafaţă de peste 4.500
mp şi lucrări de împrăştiere şi
compactare balast pe străzi în
suprafaţă de peste 5.000 mp. În paralel
cu aceste lucrări, am efectuat curăţirea
şanţurilor şi rigolelor, amenajarea
malurilor cu gabioane acolo unde a fost
necesar (str. Vâlcele,  str. Păcuri etc.).
Ştim că asemenea lucrări sunt
necesare şi pe alte străzi şi vom
continua această activitate pentru a
asigura, pe cât posibil, străzi cât mai
bune pentru un trafic sigur şi civilizat.

Au fost finalizate procedurile de
licitaţie pentru lucrările de construcţie
la investiţia „Modernizare  4 străzi  în
oraşul Tg. Ocna: str. Viişoara, str.
Căpitan Buşilă, str. Tăbăcari, str.
Daniela Caurea“, iar în data de 10 iunie
2016 a fost dat ordinul de începere a
lucărilor. Proiectul este finanţat cu
fonduri guvernamentale şi fonduri din
bugetul local. Lungimea celor 4 străzi
este de 4,222 km, străzi pe care sunt
definitivate lucrările la toate reţelele de
utilităţi (apă, canalizare, energie
electrică, gaze naturale etc.).

Răspunzând solicitărilor unor
cetăţeni, capetele podului peste apa

Ce am realizat din ce ne-am propus

Slănicului din zona Valea Lupului au
fost consolidate şi lărgite făcând
accesibilă trecerea peste pod a carelor
cu fân sau cu lemne către locuinţele şi
proprietăţile situate peste apă.

Am acordat o atenţie deosebită
amenajării spaţiilor verzi, plantarea de
arbori şi arbuşti, salubrizarea străzilor
precum şi întreţinerea parcurilor şi a
incintelor blocurilor. Au fost reparate
echipamentele amplasate la locurile de
joacă pentru copii şi au fost
achiziţionate altele noi care au fost
montate la locul de joacă de lângă Casa
de cultură.

Condiţiile atmosferice prielnice „au
ajutat” constructorul care a efectuat
lucrările în zona pietonală de pe strada
Victoriei să finalizeze aceste lucrări. A
fost realizată recepţia la terminarea
lucrărilor în prezenţa constructorului,
proiectantului, reprezentantului
Inspectoratului de stat în construcţii, a
reprezentanţilor autorităţii publice locale.
Am fi bucuroşi ca mobilierul amplasat
în această zonă să nu fie deteriorat,
spaţiul verde, arborii şi arbuştii să nu fie
distruse,  iar accesul cu animale de
companie să fie unul civilizat, astfel încât
zona să îşi recapete farmecul de
altădată, a unui loc de promenadă  liniştit,
civilizat şi curat!

Consiliul local a aprobat prin HCL
nr.40/2016 „Regulamentul pentru
organizarea şi desfăşurarea
activităţilor în zonele publice ale
oraşului Tg. Ocna“, act normativ prin
care se reglementează modul de
închiriere şi ocupare a spaţiilor publice

inclusiv a spaţiilor de pe pietonalul str.
Victoriei. În această zonă pot fi
amplasate module, chioşcuri, tonete etc.
pentru desfacerea anumitor produse atât
de către agenţii economici care deţin
spaţii comerciale la parterul blocurilor din
zonă cât şi de către alţi comercianţi din
oraş sau din zonele limitrofe. Prin acelaşi
regulament este reglementat şi modul
cum pot fi amplasate module, chioşcuri,
tonete şi ce activităţi pot fi desfăşurate
în Parcul Măgura.

Mulţumim locuitorilor oraşului
nostru care au înteles să ne fie alături
în acţiunea de igienizare şi
înfrumuseţare a spaţiilor din faţa
curţilor şi a proprietăţilor particulare,
de curăţire a şanţurilor şi rigolelor
aferente acestora, de păstrare a
curăţeniei la locurile de depozitare a
deşeurilor etc.

În această perioadă, au fost
desfăşurate şi activităţi culturale,
educative şi  sportive, conform
calendarului aprobat la începutul
anului de către Consiliul local,
culminând cu manifestări le
ocazionate de sărbătorirea „Zilei
eroilor“ (Înălţarea Domnului). La
manifestarea care a avut loc la
monumentul eroilor din faţa bisericii
Răducanu, au participat, pe lângă
oficialităţile locale, cadre militare în
rezervă şi în retragere, oaspeţi din
Republica Moldova, de la Academia
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din
Bucureşti, Statul Major General al
Ministerului Apărării Naţio-
nale, Federaţia română de

La Ziua Eroilor
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După mărita Sa Înviere
din morţi, Domnul Iisus
Hristos a petrecut pe pământ
încă vreme de patruzeci de
zile. În tot acest timp, El S-a
arătat de mai multe ori
Apostolilor Săi şi a vorbit cu
dânşii despre lucrurile
referitoare la Împărăţia lui
Dumnezeu. Pe Toma l-a
întărit în credinţă, pe Petru l-a
restabilit în apostolat, pe toţi
cei unsprezece i-a împuter-
nicit să-I fie martori în lume
şi să-I predice Evanghelia la toată
zidirea. Sărbătoarea Înălţării Domnului
rememorează momentul în care, în

Cinstire adusă eroilor
Cireşoaiei

prezenţa Apostolilor Săi, Mântuitorul
Hristos S-a înălţat la ceruri de pe
Muntele Măslinilor.

În anii 1999 şi 2001, Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât
ca sărbătoarea Înălţării Domnului să fie
consacrată ca zi a eroilor şi sărbătoare
naţională bisericească. În această zi,
sunt pomeniţi eroii, ostaşii şi luptătorii
români din toate timpurile şi din toate
locurile care s-au jertfit pe câmpurile de
luptă, în lagăre şi în închisori, pentru
apărarea Patriei şi a credinţei
strămoşeşti, pentru întregirea
Neamului, libertatea şi unitatea
poporului român.

Comemorarea eroilor căzuţi pe
masivul Cireşoaia a început încă din
anul 2000 când s-a luat binecuvântarea
pentru ridicarea unui Altar închinat
ostaşilor români căzuţi pe aceste locuri.
Şi în acest an, 2016, la Înălţarea
Domnului, gândul nostru s-a îndreptat
spre cei care nu mai sunt printre noi,
eroii martiri, rostind rugăciuni de
pomenire şi înflăcărând în sufletul
credincioşilor sentimentul patriotic şi de
recunoştinţă faţă de jertfa acestora.
După Sfânta Liturghie, s-a oficiat
parastasul îndătinat şi s-au tras
clopotele, împlinind astfel hotărârea
Sfântului Sinod ca în această măreaţă
zi clopotele tuturor bisericilor şi
mânăstirilor să răsune prelung la miezul
zilei întru pomenirea eroilor Patriei.

Împreună cu toţi credincioşii
prezenţi la Sfânta Liturghie, am urcat
la mormintele răsfirate pe masivul
Cireşoaia, primul popas făcându-l la
locul numit Masa Reginei unde s-a
intonat o parte din Imnul Naţional. După
acest pelerinaj, toţi cei prezenţi au
poposit la o agapă creştină în mijlocul
naturii şi în preajma mormintelor eroilor.

Rugăm pe Bunul Dumnezeu să
rânduiască urmaşi vrednici care să
ducă mai departe tradiţia pomenirii
ostaşilor români moştenită de la
înaintaşi.

Protosinghel Claudiu
Constantin PANŢIRU

taekwondo etc., activitatea
încheindu-se cu defilarea a 3
detaşamente formate din elevi

de la Şcoala Naţională de Pregătire a
Agenţilor de Penitenciare.

La Casa de Cultură s-a desfăşurat,
în zilele de 11 si 12 iunie 2016, a doua
ediţie a Festivalului Naţional de Folclor
„Cânt şi joc de la moşii noştri” dedicat
copiilor, la care au participat un număr
de 212 concurenţi din toată ţara.
Câştigătorii au fost felicitaţi de către
primarul oraşului, domnul Ştefan Şilochi,
şi au primit diplome şi cărţi. Trofeul
acestei ediţii a festivalului a fost  câştigat

de Diana Valentina Nuţu din judeţul
Brăila.

Suntem pregătiţi să continuăm
lucrările şi activităţile pe care ni le-am
propus. Dorim de asemenea să vă
asigurăm că orice propunere venită din
partea oricărui cititor al acestei reviste
sau a oricărui cetătean, care priveşte
activitatea Primăriei oraşului Tg. Ocna,
va fi  analizată şi rezolvată cât mai
repede posibil şi la parametri calitativi
corespunzători. Vă mulţumim anticipat
pentru încrederea pe care ne-a
acordaţi sesizându-ne unele aspecte pe
care le consideraţi neconforme!

Masa Reginei

Înălţarea Domnului - 2016

cota 722
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Târgu-Ocna - vedere panoramică

Părintele Petru Roncea a reuşit
performanţa de a edita două cărţi în
acelaşi timp: „De la Păresimi la
Cincizecime (omilii şi poeme)” la editura
„Filocalia” din Roman şi „Crucea
misiunii” la editura „Oastea Domnului”
din Sibiu.

Noua carte propusă spre lectură de
această dată, „Crucea misiunii”, este o
continuare a volumului de editoriale
publicat anterior, în 2006, cu titlul
„Crucea unităţii”. „Crucea misiunii”
adună redacţionalele publicate de
părintele Petru în ultimii zece ani (2005-
2015) în foaia „Iisus Biruitorul”, anume
în numerele de la 500 la 1000 ale
acestei importante publicaţii a Oastei
Domnului.

Prefaţa semnată de părintele
Profesor Vasile Mihoc are cuvinte
elogioase la adresa autorului: „Prea
iubitul şi alesul nostru frate în lupta
Evangheliei care este Părintele Petru
Roncea ne-a obişnuit – de multă vreme
deja – cu un scris dens, de largă
informaţie şi orientare şi de mare
consistenţă teologică şi duhovnicească.
Un scris cu adevărat de valoare şi de o
importanţă aparte mai ales pentru viaţa
Oastei Domnului şi pentru buna
întemeiere a fraţilor ostaşi în matca
autentică a acestei minunate lucrări
duhovniceşti. Dar, nu mai puţin, şi pentru
orice credincios ortodox care doreşte să-şi
cunoască şi să-şi aprofundeze credinţa
în care se identifică şi prin care caută
să-şi lucreze mântuirea.”

Jurnalistul Romeo Petraşciuc nu se
lasă mai prejos în a-l elogia pe părintele
Petru în săptămânalul „Iisus Biruitorul”
(nr. 12/14-20 martie 2016): „Crucea
misiunii poate fi o sintagmă
simptomatică pentru oricine doreşte să
se salveze din starea aceea abominabilă
de căldicel (pe care o amendează
Scriptura) sau de ignoranţă activă în care
ne abandonăm adesea, cei mai mulţi
dintre noi. La Părintele Petru Roncea ea
devine un ţel conducător, o direcţie de
fidelitate hristică. Pentru că volumul cu
acest titlu, pe care ni-l dăruieşte, nu este
decât o constantă preocupare a autorului
pentru o împreună-lucrare în slujba lui
Dumnezeu, un stăruitor apel la
responsabilizare. Şi spunem aceasta
motivaţi de coerenţa unui demers exersat

„Crucea misiunii”, Pr. Petru Roncea,
tipărită cu binecuvântarea
Înaltpreasfinţitului Dr. Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului,
Editura „Oastea Domnului”, Sibiu,
2016, 368 pagini.

pe parcursul a zece ani în rubrica
editorială a Foii Iisus Biruitorul, în care
Părintele Petru nu doar că îşi revendică
o identitate distinctă, dar se şi înscrie în
tradiţia de legitimitate a unui traiect
gazetăresc început de înaintaşi şi rămas
ca matrice izvoditoare de adevăr pentru
continuatori.”

Articolele publicate de părintele
Petru în zece ani, strânse acum laolaltă,
abordează subiecte variate: de
interpretare biblică, de istorie a
Bisericii, de învăţături dogmatice, de
introducere în scrierile Sfinţilor Părinţi
etc. În editorialul „Crucea editorialului”
părintele face în prima parte o
prezentare a ceea ce înseamnă
editorial, iar în partea a doua o adevărată
radiografie spirituală celui care scrie
editoriale. „Actualitatea unei publicaţii
este scoasă în evidenţă de acea parte
a scriiturii gazetăreşti numită editorial
– spune părintele. Aflat într-un loc
special, pe prima pagină şi-n aceeaşi
parte, editorialul prezintă poziţia
Redacţiei în legătură cu diverse
probleme sau actualităţi, nu neapărat
pentru a fi urmată de cititori, cât mai
curând pentru a justifica orientarea
întregului număr al publicaţiei şi a
prezenta punctul de vedere al
respectivei publicaţii în legătură cu
problema abordată.” Şi continuă: „foaia
noastră «Iisus Biruitorul» are şi ea
editorialul ei, punctul propriu de vedere
asupra evenimentelor actuale
dinlăuntrul sau dinafara Oastei al cărei
mesager este. Şi se ştie că prima
oprire, firească de altfel, a cititorului
este asupra editorialului. El îi deschide
sau închide poarta citirii celorlalte
articole ale ei. Într-un fel, editorialul
cerne cititorii sau face o alegere între
ei după modul în care acceptă sau nu
părerea Redacţiei. Dar nici Redacţia nu-şi
expune o poziţie care să fie în
contradicţie cu rosturile duhovniceşti şi
naţionale ale Oastei Domnului. […] Om
fiind, – scriitorul de editorial – poate
greşi, poate să fie prea aspru, prea
incisiv, uneori poate şi prea polemic, el

întotdeauna poartă însă răspunderea
orientării şi luminării cititorului. E şi
această povară o cruce nu uşor de
purtat de cei chemaţi la această muncă
nu chiar uşoară. La fiecare şedinţă a
Redacţiei stă crucea editorialului şi
aşteaptă «osânditul» s-o poarte pe
umeri. Poate fi vreo asemănare între
golgota noastră şi cealaltă mântuitoare?
Niciodată între purtători, întotdeauna
însă în modul de percepere a actului
purtării crucii de către cei din jur.”

Timp de 10 ani – între 1995 şi 2005
– părintele Petru Roncea a fost
«osânditul» cu aproximativ 100 de
editoriale (adunate în „Crucea unităţii”,
iar între anii 2005-2015 cu alte
aproximativ 100 de editoriale – adunate
în „Crucea misiunii”.

Aşa cum Jertfa, Crucea Mântuitorului,
rămâne străină de cel care nu şi-o asumă
potrivit cuvintelor: „Dacă vrea cineva să vină
după Mine, să se lepede de sine, să-şi
ia crucea şi să-Mi urmeze Mie” (Matei 10,
24), la fel „Crucea misiunii” rămâne o
simplă carte în bibliotecă dacă nu luăm
crucea de a o citi şi de a-i transpune
învăţăturile în viaţa noastră.

Preot Cătălin ILIE



Nu te face ucenic al celui
ce se laudă pe sine, ca nu
cumva, în loc de smerită

cugetare, să înveţi mândria.
(Marcu Ascetul, Filocalia I, Ed.

Harisma, Bucureşti, 1993, p. 285).
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Avem deosebita plăcere să vă
aducem la cunoştinţă că în anul 2015 a
ieşit de sub tipar, într-o grafică deosebită
cartea „Tehnologii şi produse de
panificaţie, patiserie, cofetărie, biscuiţi
şi paste făinoase fără e-uri şi aditivi”,
autori Prof. univ. dr. ing. ec. Mihai
Leonte, drd. ing. Alina Mihaela Moroi şi
drd. ing. Nicoleta Vartolomei.

Activitatea de obţinere a produselor
de panificaţie reprezintă una din cele mai
vechi preocupări ale omului şi totodată
una dintre ramurile principale ale industriei
alimentare.

În ţara noastră, industria de
panificaţie are o importanţă deosebită în
cadrul producţiei bunurilor de consum,
pâinea reprezentând alimentul de bază
ce se consumă zilnic. Din aceste
considerente, industria de panificaţie a
cunoscut în decursul timpului o dezvoltare
continuă, caracterizată în prezent prin
aplicarea de tehnici şi tehnologii moderne,
extinderea gradului de automatizare şi
informatizare a proceselor de producţie,
lărgirea gamei sortimentale prin
realizarea de produse care să satisfacă
cele mai rafinate cerinţe ale oamenilor,
obţinerea de produse cu însuşiri de
calitate şi valoare nutritivă, care se
adresează diferitelor segmente de
consumatori.

Produsele de panificaţie asigură
peste 50% din sursele de alimentaţie ale
omenirii şi de aceea, pe plan mondial, un
număr tot mai mare de specialişti,
organisme şi instituţii specializate
intreprind studii şi desfăşoară ample
cercetări în vederea găsirii şi aplicării în
industria de panificaţie, patiserie,
cofetărie, biscuiţi şi paste făinoase de noi

O nouă carte în industria alimentară
scrisă de Prof. univ. dr. ing. ec. MIHAI LEONTE:

„Tehnologii şi produse de panificaţie, patiserie, cofetărie,
biscuiţi şi  paste făinoase fără e-uri şi aditivi”

procedee tehnologice şi amelio-
ratori, care să asigure obţinerea
unor produse de calitate şi în
sortimente adaptate la specificul
local, la gustul consumatorilor şi, în
acelaşi timp, să se înscrie în linia
generală de dezvoltare a tehnicii şi
tehnologiei de fabricaţie în domeniu.

În industria de panificaţie,
patiserie, cofetărie, biscuiţi şi paste
făinoase, din ţara noastră, ca de
altfel pe plan mondial, se manifestă
următoarele direcţii :

- ameliorarea calităţii produ-
selor, folosind adaosuri alimentare,
preparate enzimatice, vitamine;

- frământarea rapidă şi
intensivă a aluatului;

- utilizarea drojdiilor lichide;
- utilizarea frigului, în procesul

de prelucrare a aluatului şi păstrare
a produselor;

- realizarea de produse ecologice;
- vitaminizarea, mineralizarea şi

proteinizarea făinurilor şi a produselor de
panificaţie;

- ambalarea individuală a produ-
selor, pentru respectarea condiţiilor de
igienă şi menţinerea prospeţimii
produselor timp mai îndelungat.

Aplicarea cu bune rezultate a
acestor direcţii presupune informarea
sistematică şi permanentă a
lucrătorilor din cercetare, proiectare,
învăţământ, dar şi a celor care lucrează
în producţie.

Domnul Prof. univ. dr. ing. ec.
MIHAI LEONTE a desfăşurat
activitatea didactică şi ştiinţifică
publicând, participând la manifestări
ştiinţifice, editând cursuri şi manuale
de referinţă în industria alimentară din
România, fiind membru al unor
asociaţii profesionale.

Cartea intitulată «Tehnologii şi
produse de panificaţie, patiserie,
cofetărie, biscuiţi şi  paste făinoase
fără e-uri şi aditivi» cuprinde

tehnologii şi produse speciale după
metode clasice şi moderne în industria
de morărit, panificaţie, patiserie,
cofetărie, biscuiţi şi paste făinoase.

Prin volumul mare de informaţii şi
date, prin modul în care este structurată,
lucrarea prezintă o valoare ştiinţifică şi
practică deosebită.

Editarea lucrării a fost posibilă pe
baza studierii unei ample literaturi de
specialitate din ţară şi străinătate, a
îndelungatei experienţe acumulată în
producţie, cercetare şi învăţământ de
către autor, a rezultatelor cercetărilor
proprii.

Cartea se adresează cercetă-
torilor, proiectanţilor, specialiştilor şi
lucrătorilor din industria de panificaţie,
patiserie, cofetărie, biscuiţi şi paste
făinoase, personalului didactic din
învăţământul superior şi mediu,
studenţilor şi elevilor.

Drd. Ing. Presb. Nicoleta
VARTOLOMEI
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COMUNICAT DE PRESĂ

Pentru încadrarea în corpul ofiţerilor de
penitenciare, Administraţia Naţională
a Penitenciarelor scoate la concurs
pentru Şcoala Naţională de Pregătire
a Agenţilor de Penitenciare Târgu-
Ocna un număr de 14 de posturi
vacante de ofiţer:

- 1 post de ofiţer - managementul
situaţiilor de urgenţă;
- 1 post de ofiţer - sănătatea şi
securitatea muncii şi protecţia mediului:
- 2 posturi de ofiţer  - psiholog resurse
umane;
- 10 posturi de ofiţer - profesor,
respectiv:
- 1 post ofiţer - profesor teorie si
practică penitenciară – siguranţă şi
regim;
- 1 post ofiţer - profesor teorie si
practică penitenciară – evidenţă
deţinuţi;
- 2 posturi ofiţer – profesor psihologie
penitenciară;
- 1 post ofiţer – profesor drept;
- 1 post ofiţer – profesor tehnologia
informaţiei şi comunicării;
- 1 post ofiţer - profesor comunicare
profesională în limba engleză;
- 1 post ofiţer – profesor pregătire
fizică;
- 2 posturi ofiţer – profesor autoapărare
şi intervenţie profesională.

Concurs de încadrare din sursă externă pentru ocuparea posturilor
vacante de ofiţeri în cadrul Şcolii Naţionale de Pregătire

a Agenţilor de Penitenciare Târgu-Ocna
La concurs se pot înscrie persoanele
care îndeplinesc condiţiile generale,
precum şi condiţiile specifice postului,
conform anunţului publicat pe site-ul
oficial al Administraţiei Naţionale a
Penitenciare – secţiunea Carieră –
Concursuri din sursă externă (link-
ul https://anp.gov.ro/concursuri-din-
sursa-externa).
Concursul se desfăşoară în mai multe
etape:
- Etapă preliminară - Testare
psihologică pentru toţi candidaţii;
- Susţinerea probelor de concurs sunt:
a) interviul psihoprofesional;
b) proba practică de verificare a
abilităţilor de utilizare a calculatorului;
c) proba scrisă pentru examinarea
cunoştinţelor teoretice;
Detalii despre condiţiile generale şi
cerinţele specifice posturilor, condiţiile
de studii, documentele necesare
înscrierii, tematică şi bibliografie,
probele de concurs şi metodologia
pentru desfăşurarea probei sportive/
probei practice de verificare a abilităţilor
de operare pe calculator pot fi obţinute
accesând link-ul susmenţionat sau pot
fi solicitate la Compartimentul Resurse
Umane şi Formare Profesională din
cadrul Şcolii Naţionale de Pregătire a
Agenţilor de Penitenciare Târgu-Ocna,
telefon 0234/344149, interior 104.

Candidaţii se pot înscrie, zilnic între orele
8.00 – 15.00, la sediul Şcolii Naţionale de
Pregătire a Agenţilor de Penitenciare
Târgu-Ocna, str. Tiseşti nr. 137, jud. Bacău.
Termenul limită de depunere a dosarului
complet: 11 iulie 2016, ora 15.00

Subcomisar de penitenciare
Silvia VATAVU

Purtător de cuvânt
Şcoala Naţională de Pregătire a

Agenţilor de Penitenciare
Târgu-Ocna

Revista „Sarea pământului“
este demnă de toată

aprecierea, fiind asemenea
„sării în bucate“ pentru

Protoieria Oneşti şi totodată
Lumină binecuvântată

de Cuvânt şi har lucrător
prin osteneala

Preacucerncilor Părinţi
ce scriu şi se ostenesc cu ea,

a tuturor colaboratorilor,
de la copii la adulţi,

care manifestă
un duh tânăr de Înviere.

La mulţi, luminoşi şi
binecuvântaţi ani ostenitorilor
Revistei „Sarea Pământului“!

Protoiereu Ioan
BÂRGĂOANU


