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Piatra ºi îngerul

Din activitatea
noastrã

...Pe Cruce se întretaie iubirea cu durerea ºi amândouã
compun învierea. De aici începe înãlþarea. Cât de mult facem
noi ca sã ne înãlþãm în Hristos? La cât de multe putem renunþa
noi ca sã-L cunoaºtem pe Hristos? Taina Boezului este mare
pentru cã este taina înãlþãrii noastre în Hristos.

Taina Botezului
strecoarã în suflet

dorul dupã Dumnezeu*

*o parte din cuvântul rostit la Viişoara pe data de 28 mai 2017,
la săvârşirea Tainei Botezului
pruncului David Roncea

Aºa cum v-am
obiºnuit, continuãm
sã vã informãm des-
pre activitãþile pe care edilii oraºului le întreprind în aceastã
perioadã în vederea realizãrii a ceea ce ºi-au propus la
începutul anului, activitãþi multe ºi diverse desfãºurate în multe
locuri din oraº. Dupã ce,  în plinã primãvarã, la mijlocul lunii
aprilie, iarna s-a arãtat din nou furioasã ºi cu o mantie bogatã
care a produs unele neajunsuri, natura a reînviat, iar noi am
reluat activitãþile specifice.

Învierea - momentul
culminant al mântuirii

noastre*
De aproape douã mii de ani, cel mai mare eveniment al

umanitãþii este Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. La nici un
alt eveniment al lumii oamenii nu fac aceleaºi gesturi, nu cântã
aceleaºi imne, nu se bucurã reciproc, formând o familie
duhovniceascã, ca la Paºti. Învierea lui Hristos este ca erupþia
unui vulcan. Ea ne aratã cã focul lui Dumnezeu a incendiat tot
pãmântul ºi începe sã-l mistuie, transformându-l, purificându-l,
transfigurându-l.

Învierea, deºi nu este un fapt consemnat de istoricii lumii,
autentificat prin documente, fotografii, filme, probe materiale,
totuºi este un fapt istoric incontestabil, care se sprijinã pe mãrturii

* fragment din pastorala la Paşti, 2017

Învierea a fost dintotdeauna piatra de încercare a credinþei
creºtine. Foarte mulþi oameni nu cred în înviere – nici chiar acum,
la sfârºitul celor patruzeci de zile de bucurie pascalã, ca niciodatã,
de altfel – ºi nici nu pot sã creadã aºa cum uºor cred în realitatea
morþii care o precede. M-am gândit cã aceastã discrepanþã dintre
credinþa în moarte ºi cea în înviere e datã tocmai de
piatra cea grea de peste Mormântul Domnului despre
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Învierea - momentul
culminant al mântuirii

noastre
indubitabile. Sf. Apostol Pavel spune corintenilor: „Dacã Hristos
nu a înviat, zadarnicã este credinþa voastrã, zadarnicã ºi
propovãduirea noastrã” (I Cor. 15, 14). Dacã Învierea lui Hristos
s-ar sprijini pe argumente ºtiinþifice ºi istorice palpabile, nu pe
credinþã, ar fi rãmas un simplu eveniment al istoriei, nesemnificativ
sau poate uitat în negura vremii. Ca eveniment metafizic ºi meta-
istoric, minunea Învierii se sprijinã pe mãrturia vie ºi explicitã a
apostolilor, care au vãzut mormântul gol ºi pe Hristos înviat.
Sfântul Ioan argumenteazã cu claritate: „ceea ce era de la
început, ceea ce noi am auzit, ceea ce cu ochii noºtri am vãzut,
ceea ce am privit ºi ceea ce mâinile noastre au pipãit… aceea
vã vestim ºi vouã pentru ca ºi voi sã aveþi pãrtãºie cu noi” (I
Ioan, 1, 1-3).

Dar martorii Învierii nu au avut intenþia sã prezinte pe Hristos
înviat ca pe o fantasmã în cursul unei emisiuni despre un fenomen
paranormal. Apostolii, care au atins cu mâna lor pe Iisus înviat ºi
au mâncat cu El din aceeaºi pâine ºi din aceeaºi hranã dupã
Înviere, dau mãrturii clare despre eveniment. În momentul acela
ºi-au adus aminte cã Hristos le vorbise de mai multe ori în cursul
celor aproape trei ani de ºedere împreunã despre cele
ce aveau sã se întâmple cu El. Toþi au mãrturisit despre
acest eveniment cu atâta fermitate încât nici moartea

care sfintele femei mironosiþe se întrebau îngrijorate în
dimineaþa Învierii cã cine le-o va da deoparte.

Ele credeau cu multã tãrie cã dincolo de piatrã este
trupul mort al Domnului. Cu mâinile lor L-au pregãtit în grabã ºi I-au
aºezat trupul în mormântul cel nou al lui Iosif, ºtiau asta foarte
bine ºi acum, cã nu-L mai vedeau, credeau puternic în existenþa
Lui acolo. Credeau în moartea Lui. Cum dar sã creadã cã El a
înviat, dacã nu puteau sã dea piatra la o parte ºi sã constate
realitatea unui mormânt gol? Toþi evangheliºtii relateazã cã, la
venirea femeilor la mormânt, piatra fusese deja rãsturnatã.
Evanghelistul Matei precizeazã însã cã, venind Maria Magdalena
ºi cealaltã Marie ca sã vadã mormântul, s-a fãcut cutremur mare,
cã îngerul Domnului, coborând din cer ºi venind, a prãvãlit piatra
ºi ºedea deasupra ei. (Mt 28, 2) Piatra a fost datã la o parte nu ca
sã învie Domnul – El înviase mai înainte, ieºind din mormânt fãrã
sã-i strice peceþile –, ci ca sã vadã toatã lumea cã mormântul e
gol acum, cã Hristos a înviat.

Sunt adâncuri ale tainei mântuirii la care mintea umanã nu
poate pãtrunde dacã nu-i este dat de sus. Partea vãzutã a tainei
uºor o pricepem ºi unii cred cã asta e totul. Sã ne gândim la
oricare din Tainele Sfinte ale Bisericii, cum ar trebui, apropiindu-ne
de ele, sã aºteptãm pe altcineva, mai puternic decât noi, sã dea
la o parte piatra neputinþei noastre de a pãtrunde lucrarea nevãzutã

a lor. Acel altcineva este întotdeauna un trimis de Sus, un înger al
Domnului, unul care sã ne uimeascã descoperindu-ne ceea ce
nici n-am putut gândi vreodatã. Dar acest înger din cer nu dã
oricui piatra aceasta la o parte. Sau nu le e dat tuturor oamenilor
sã se foloseascã de harul bunãtãþii Domnului. Soldaþii care pãzeau
mormântul erau ºi ei de faþã, dar nu li s-a dat sã cunoascã taina
Învierii, cuprinºi fiind de un somn adânc. Ei s-au fãcut ca niºte
morþi, ne relateazã Sfânta Scripturã (Mt 28, 4) Morþi, adicã incapabili
de a asculta ºi înþelege cã Hristos a înviat. Dar ce mare har este
sã fii evlavios ºi grabnic spre ascultare! Femeile mironosiþe
n-aveau nici ele mai multã înþelegere asupra evenimentului. Se
îndreptau spre trupul mort al lui Hristos, însã cu smerenie adâncã
ºi cu dorinþa de a-L vedea, de aceea se ºi gândeau cine le va da
piatra la o parte, piatrã pe care soldaþii o pãzeau pecetluitã, nu
cumva cineva sã o rãstoarne. Nu ni se pare uneori ºi nouã cã
ceea ce pricepem noi despre Hristos e totul ºi nu îngãduim ca
cineva sã ne mai înveþe ce n-am putut pricepe cu mintea noastrã?
Mi se pare aici cã învãþãtura Sfinþilor Pãrinþi ai Bisericii – pe care
mediile protestante n-o agreeazã – e tocmai aceastã revelaþie
care bucurã pe însetatul dupã Hristos, e îngerul trimis din cer sã
dea la o parte piatra neputinþei noastre de a înþelege taina dinlãuntrul
Mormântului, lucrarea de neconceput a învierii Mântuitorului.
Mironosiþele au alergat cu evlavie la Sfânta Scripturã ºi doar ele au
aflat mai multe despre ea din Tradiþia Sfântã a Bisericii, deºi îngerul
a dat la o parte piatra neputinþei omeneºti ºi pentru mironosiþe, ca
ºi pentru soldaþi. Cã Dumnezeu dã ploaie peste cei drepþi ºi peste
cei nedrepþi. E mare lucru însã sã fii viu ºi atent la glasul Domnului
ºi netrebnic lucru, iarãºi, a fi ca un mort, nepãsãtor ºi rece. Dar ºi
mai groaznic este iarãºi a împiedica rãsturnarea acestei pietre,
adicã a sta împotriva puterii lui Dumnezeu. A pãzi cu strãºnicie
Biblia, ferind-o de tãlmãcirile Tradiþiei, ale Pãrinþilor.
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nu i-a mai înfricoºat, nici pe ei ºi
nici pe cei ce au urmat lor. Ce

mãrturie poate fi mai elocventã decât
miliardele de creºtini care au trãit fiinþial,
de-a lungul istoriei, acest fapt care a
bulversat umanitatea ºi cosmosul.

 
Iubiþii mei,
Viaþa omului pe pãmânt are valoare ºi

sens numai în mãsura în care acesta se
preocupã de propria mântuire ºi
dobândeºte în mod real comuniunea cu
Mântuitorul Hristos cel Înviat. Fãrã
rãmânerea în dialog cu Dumnezeu în
Bisericã, creºtinul nu poate realiza
comuniunea cu semenii, de care depinde
mântuirea sa ºi mãrturia acestei mântuiri.

Învierea din morþi a Mântuitorului Hristos
constituie momentul central ºi culminant
al mântuirii noastre. Din momentul Jertfei
ºi Învierii, oamenii înceteazã sã mai fie
duºmanii lui Dumnezeu ºi vrãjmaºi
întreolaltã. Împãcarea supremã ºi
schimbarea fiinþialã a omului au loc prin
Trupul Sãu jertfit de bunãvoie. În felul
acesta omul redevine “fiinþã vie”, aºa cum
fusese creat dintru început: “Atunci luând
Domnul Dumnezeu þãrânã din pãmânt, a
fãcut pe om ºi a suflat în faþa lui suflare
de viaþã ºi s-a fãcut omul fiinþã vie” (Facere
2, 7).

Astfel, Învierea este o nouã dimensiune
a realitãþii. Prin ea nu este contestatã
realitatea existentã, ci doar ni se
descoperã cã existã încã o realitate
ontologicã, faþã de cele pe care le
cunoaºtem pânã acum, iar acest fapt nu
este sub nicio formã în opoziþie cu ºtiinþa.

Esenþa Învierii se aflã tocmai în faptul
cã ea face sã explodeze istoria ºi
inaugureazã o nouã dimensiune a realitãþii.
Aceasta este dimensiunea eshatologicã.
Învierea Domnului dezvãluie timpul ºi
spaþiul înnoite, douã coordonate ale unei
istorii ce se prelungeºte dincolo de ea
însãºi pregustând din taina Împãrãþiei. În
acest sens Învierea este concomitent un
fapt istoric ºi supraistoric sau metaistoric.
Învierea nu este un eveniment similar cu
naºterea sau rãstignirea lui Hristos, ci este
ceva cu totul nou. Astfel, trebuie sã
conºtientizãm cã ea nu este nici deasupra
sau în afara istoriei, ea are punctul de
plecare în istoria însãºi, ºi pânã la un
moment dat, îi aparþine, însã trimite dincolo
de istorie lãsându-ºi o amprentã în timp.
Potrivit acestui fapt, “orice om smerit poate
parcurge drumul spre infinit prin Înviere.”

Este evident cã învierea lui Hristos nu
a fost vãzutã de nimeni cu ochii trupeºti.
Ea n-a putut fi filmatã ºi nici nu ar fi putut
sã fie imortalizatã cu o camerã de luat
vederi, dacã astfel de aparate ar fi existat.

Prin înviere, Hristos a distrus zidul care
separã lumea vãzutã de cea nevãzutã,
unde spaþiul, timpul ºi moartea nu mai

este numai o putere a slavei dumnezeieºti,
ci ºi o putere a iubirii, pentru cã slava la
care a fost ridicat El prin Învierea Sa, nu o
þine numai pentru Sine, ci o rãspândeºte
peste noi toþi, pentru cã pentru noi a primit-o.

Puterea pe care o dã Hristos, prin
Înviere, celor ce vor crede în El, constã în
primul rând în a învinge pãcatul, aºa cum
ºi puterea Lui pe pãmânt a constat în
primul rând în a þine în frâu afectele, ca sã
nu devinã pãcate. Acest lucru îl deducem
din faptul cã Hristos a îndumnezeit trupul
încã în cursul vieþii pãmânteºti, umplându-l
de putere ºi prin eforturile Lui de a se
menþine curat. Hristos n-a suportat Învierea
ca un obiect, ci a fost, împreunã cu Tatãl,
subiect al ei. Cãci El Însuºi a participat la
biruirea morþii nu numai ca om, ci ºi ca
Dumnezeu, exercitând puterea Sa de
împãrat.

Aºadar, dragii mei, fiþi încredinþaþi cã
Învierea lui Hristos ne-a dat posibilitatea
sã fim din nou apþi pentru conlucrarea cu
Duhul Sfânt, aºa cum spune Apostolul
Pavel: “Duhul Însuºi mãrturiseºte împreunã
cu duhul nostru cã suntem fii ai lui
Dumnezeu” (Romani 8, 16).

Sã-I mulþumim Mântuitorului Hristos
prin viaþa noastrã trãitã pe placul Lui ºi
izvorâtã din El, pentru cã prin Învierea Sa
din morþi am devenit cu toþii destinaþi
nemuririi.

Prin Înviere noi suntem neamul celor
cu viaþã veºnicã!

 
Iubiþi credincioºi,
Dacã avem certitudinea cã Hristos

înviat lucreazã în lume ºi credem cã prin
Înviere în zidul morþii a fost fãcutã o breºã,
dacã noi ºtim cã drumul Golgotei duce
într-o direcþie sigurã ºi plinã de viaþã, dacã
rãmânem în comuniune cu cei înviaþi de
Hristos, moºii ºi strãmoºii noºtri, sfinþii
Bisericii, avem nãdejdea cã harul ne va
transfigura ºi pe noi ºi ne va aduce bucurie
negrãitã. Bucuria este semnul evident al
credinþei cã suntem pecetluiþi cu Hristos
înviat, iar calitatea de creºtin ne va da
posibilitatea sã înviem prin Biserica lui
Hristos. Veþi zice cã suntem încã pãcãtoºi
ºi nu meritãm! Da, dar dacã nu mai
persistaþi în pãcate, atunci veþi fi niºte
pãcãtoºi pocãiþi, îndreptaþi ºi reconciliaþi
cu Hristos înviat: niºte pãcãtoºi chemaþi
de Hristos la libertate!

existã. Fizicienii ºi-au imaginat existenþa
unei «ante-lumi», creºtinii cred însã în
viaþa veºnicã în care Dumnezeu este totul
întru toate. Aparatele de filmat nu mai pot
avea acces la aceastã formã de
existenþialitate. Trupul lui Hristos înviat ne
dã garanþia cã aceastã lume pe care nu o
percepem cu ochii fizici existã. Totodatã,
acest Trup, care a fost asemenea trupului
nostru, nu mai are aceleaºi atribute ca
atunci, înainte de Înviere, ci are însuºirile
specifice unei alte lumi. În niciun caz, nu
însuºirile unui extraterestru cum ºi-au
imaginat creatorii de ficþiune.

Prin urmare, Învierea lui Hristos este
ca o «breºã» prin care se poate întrezãri
lumea nevãzutã. Prin mormântul gol se
poate vedea întunericul supraluminos al
vieþii celei veºnice din cealaltã lume. Trupul
lui Hristos, pe care apostolii L-au vãzut ºi
L-au atins, reprezintã caracteristicile pe
care le are acea lume. Hristos este vizibil
ºi invizibil dupã înviere. Îºi manifestã
însuºiri ºi din lumea aceasta, dar ºi din
cealaltã. Trece prin uºile încuiate, însã în
mâinile, picioarele ºi coasta lui au rãmas
semnele lumii în care ne aflãm. El poartã
stigmatele trecutului întru totul fiind dincolo
de trup. El este deodatã acelaºi ºi diferit.

Învierea nu este o verigã ce se înºirã în
lanþul vieþii istorice ca toate celelalte
întâmplãri. De aceea cauza care a produs
Învierea nu s-a putut vedea în lucrarea ei,
fiind deasupra mijloacelor de investigare
ºi constatare omeneascã.

Pânã la Învierea Domnului omul era
condamnat la moarte, dar prin acceptarea
de cãtre Hristos a morþii pe cruce, de
bunãvoie, omul devine “condamnat” la
Viaþa cea adevãratã prin Învierea cea de
obºte, iar prin învingerea puterii distructive
a morþii de cãtre Hristos se aratã faptul cã
Iubirea este mai tare decât moartea.

Învierea lui Hristos aduce în fiecare om
recuperarea tinereþii pierdute prin cãdere.
Omul recapãtã neliniºtea dãtãtoare de
pace a dorului de Dumnezeu, cãci Învierea
este profundul mister care spiritualizeazã
trupul ºi aureoleazã fiinþa noastrã. Prin
acest act Hristos îl repune pe om acolo
de unde a cãzut, redându-i chipul divin.
Cãci asemãnarea omului cu Dumnezeu
nu constã numai în faptul cã el este “lucrul
mâinilor” lui Dumnezeu, ci mai ales în filiaþia
sa realã faþã de Dumnezeu, conform
cuvintelor Sfântului Teofil al Antiohiei:
“Aratã-mi pe omul tãu ºi eu Þi-l voi arãta
pe Dumnezeul meu”.[1]

Centrul iconomiei lui Dumnezeu este
omul, pentru cã Dumnezeu Îºi aratã
mãrirea fãcând mare pe om. În acest sens
Sfântul Atanasie cel Mare spune:
“Cuvântul, fiind Dumnezeu, S-a fãcut trup,
ca omorât fiind cu trupul sã facã vii pe toþi
prin puterea Lui”.[2] Aceastã putere pe care
Hristos o exercitã asupra oamenilor nu

[1] Sf. Teofil al Antiohiei, Cãtre Autolic, I,
2, în col. PSB, nr.2, Ed.IBMBOR, Bucureºti,
1980, p.282
[2] Sfântul Atanasie cel Mare, Cuvânt
împotriva arienilor, XLI, în Scrieri, partea
I, trad.din greceºte, introducere ºi note
de Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, PSB, 15,
Ed. IBMBOR, Bucureºti, 1987, p.210
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Recapitulare a morþii ºi învierii lui
Hristos, Botezul este primul act profund
al unirii cu Dumnezeu, ca pregãtire
pentru primirea Sf. Împãrtãºanii. Cel
îmbrãcat în haina Botezului începe o
nouã viaþã duhovniceascã (Galateni 3,
27), rezultat al lucrãrii iubirii lui Dumnezeu
în profunzimile tainice ale sufletului.
Energia dumnezeiascã primitã acum îi
dã omului puterea de a cunoaºte tot mai
deplin voia Celui de Sus ºi mai ales de a
o împlini permanent, de a se rupe de ceea
ce a fost, pentru a a fi ceea ce spune
Hristos. De aceea, Taina Botezului
înseamnã acea chemare sfântã,1 unicã
ºi personalã de a sluji, dupã cuvintele lui
Hristos: „Nu voi M-aþi ales pe Mine, ci
Eu v-am ales pe voi ºi v-am rânduit sã
mergeþi ºi sã aduceþi roadã.” (Ioan 15,
16)

Rãspunsul noului nãscut din apã ºi duh
îi conferã acestuia un statut special în
Bisericã, acela de fiu al lui Dumnezeu ºi
membru al comunitãþii creºtine,
universale ºi parohiale. Biserica este
singura instituþie ce poate practica
Botezul, de aceea Hristos, în calitatea
Sa de Sãvârºitor (Ioan 4, 1-2), aduce
taina în mijlocul oamenilor, ca dar de mult
preþ, însoþit de mãrturisirea credinþei. Prin
urmare, în viaþa fiecãrei parohii, Botezul
semnificã un prim ajutor în urcuºul
duhovnicesc al fiecãruia dintre noi.
Putinþa de a omorî pãcatul va creºte ºi
va da roade în fiinþa celui luminat, dupã
cum afirmã marele liturgist Nicolae
Cabasila, „omul primeºte întrebuinþarea
morþii drept osândã a pãcatului, care-l
trece în chip tainic la viaþa dumnezeiascã
ºi fãrã de sfârºit.”2 Este vorba despre o
dãruire totalã a primitorului tainei, care
depãºeºte cadrul istoric, strict instituþional
al parohiei. Descriind practic rânduiala
Sf. Botez pentru cei mici, teologul Robert
Hamma subliniazã cele douã aspecte
principale ale întreitei scufundãri, anume
creºterea ºi încorporarea: „Când copilul,
þinut în braþe, intrã pe uºa bisericii, cel
care-l întâmpinã primul este preotul, iar
intonarea imnelor de cãtre cei de faþã

SFÂNTUL BOTEZ
POARTA DE INTRARE ÎN COMUNITATEA PAROHIALÃ

înseamnã «Vino, eºti binevenit!» Dupã
ce se boteazã, copilul devine membru al
Trupului hristic, Biserica, putând primi
celelalte Taine”.3

Toate aceste consideraþii de ordin
teologic scot în evidenþã responsabilitatea
creºtinului faþã de modul în care acesta
recepteazã sãvârºirea Sf. Taine a
Botezului, temelie a vieþii omului. Din
experienþa pastoralã, din cauze pe care
nu le vom pomeni aici, putem afirma cã
asistãm nu de puþine ori la o anumitã
reticenþã sau chiar indiferenþã
manifestate în rândul celor care îºi aduc
pruncii la bisericã pentru a fi botezaþi.
Solemnitatea ºi profunzimea spiritualã nu
pot fi confiscate de ironii, glume deplasate
sau chiar limbaj deºanþat, nepotrivite la
un asemenea moment de rãscruce din
viaþa unui om. La toate acestea se
adaugã misticismul fals, manifestat în
diferitele superstiþii strãine Bisericii
noastre, dintre care enumerãm: banii puºi
în cristelniþã, pentru ca noul-nãscut sã
aibã noroc în viaþã, interdicþia de a
schimba sau sãruta copilul botezat pânã
a doua zi, aruncarea apei botezului la
rãdãcina unui copac, în caz contrar, micul
creºtin fiind însoþit de ghinion º.a.. Ce
putem face pentru a alunga toate aceste
false ritualuri cu rãdãcini pãgâne ºi a
primi Taina Botezului cum se cuvine?

Pentru a nu ne întâlni la bisericã cu
niºte necunoscuþi, care nu ºtiu nimic din
ceea ce urmeazã sã se întâmple, trebuie
sã avem în vedere dobândirea
cunoºtinþelor teologice legate de
semnificaþia Botezului, ca Tainã de
încorporare în bisericã. Responsabilitatea
elaborãrii metodei unei astfel de
prezentãri o poartã preotul din parohie ºi
profesorul de religie din ºcoalã, ca urmaºi
ai Sf. Pãrinþi, Învãþãtori ai lumii. Iatã ce
remarca în acest sens, un text aparþinând
perioadei primare a Bisericii: „Cine va
vrea sã fie deprins cu învãþãtura evlaviei,
mai înainte de Botez sã înveþe cum sã
cunoascã pe Dumnezeu Cel nenãscut,
pe Fiul Cel Unul-Nãscut ºi pe Prea
Sfântul Duh. Sã ºtie cum Dumnezeu în

pravilele Sale n-a lepãdat de la sine
neamul omenesc, ci în diferite vremi l-a
chemat la Sine din adâncul rãtãcirii ºi al
deºertãciunii, ca sa vinã la cunoºtinþa
adevãrului, scoþându-l din robia ºi
slãbiciunea în care cãzuse. Acestea ºi
altele asemenea acestora trebuie sã
înveþe la catehezã cel chemat care vine
la credinþa creºtinã.” (Constituþiile
Apostolice VII, 39)

Contextul actual este unul diferit de
cel al primelor secole creºtine unde cei
chemaþi la botez erau în marea lor
majoritate adulþi. Astãzi, candidatul la
botez este de cele mai multe ori nou-
nãscut, încât participantul activ la actul
învãþãrii ar trebui sã fie familia copilului,
formatã pe de o parte din pãrinþii trupeºti,
iar pe de altã parte din cei spirituali, adicã
naºii. Cei mari trebuie sã înþeleagã, pe
lângã conþinutul doctrinar al Bisericii
Ortodoxe ºi înþelesul gesturilor pe care
le întreprinde preotul slujitor, ºi finalitatea
acestora în viaþa copilului ce urmeazã
sã devinã creºtin. De fapt, întâlnirea de
la bisericã în atmosfera ce marcheazã
un nou început în viaþa unei fiinþe umane
se poate transforma într-o ºansã, atât de
partea slujitorului, cât mai ales a
participanþilor maturi la Botez, de a
transforma un act „tradiþionalist”, într-unul
profund spiritual, aducãtor de roade
duhovniceºti.

Poate fãrã sã conºtientizeze pe
moment, însoþitorii celui adus cãtre
sfânta luminare sunt la rândul lor
,,încreºtinaþi” ºi feriþi de orice tip de
materialism dãunãtor în astfel de
împrejurãri. Sã luãm aminte la copiii
noºtri!

1 Laurence Hull STOOKEY, Baptism-Christ’s
Act in the Church, Abingdon Press,
Nashville, 1982, p. 179.
2 NICOLAE CABASILA, Viaþa în Hristos, Ed.
IBMBOR, Bucureºti, p. 56-69.
3 Robert HAMMA, Together at Baptism, Ave
Maria Press, Notre Dame, U.S.A., 2012, p. 11.

Preot Dr. Daniel NICHITA
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Conform DEX, ortodoxia are un
prim sens de confesiune creºtinã care
a pãstrat neschimbate dogmele,
tradiþia, cultul ºi organizarea
bisericeascã, toate acestea fixate prin
cele ºapte Sinoade Ecumenice; un al
doilea sens este acela de Bisericã
Ortodoxã, iar din acesta deriva un al
treilea, acela de religie ortodoxã. Din
altã perspectivã, înseamnã conformitate
sau concordanþã cu principiile
tradiþionale ale doctrinei Bisericii
creºtine Ortodoxe.

Apofatismul este modalitate de
cunoaºtere a lui Dumnezeu prin
negare, El rãmânând necunoscut ºi
necuprins în fiinþa Sa transcendentã.
Aceastã metodã, apofaticã, a fost
evidenþiatã în teologia patristicã de
Grigorie de Nyssa, Dionisie Areopagitul,
Maxim Mãrturisitorul, Grigore Palama
º.a. Termenul apofatism provine din
cuvântul de origine greacã: apofasis.

În opoziþie, sã lãmurim ºi alt
termen: catafatismul, care este o
modalitate de cunoaºtere a lui
Dumnezeu, prin afirmare. El poate fi
cunoscut dupã modul cunoaºterii
realitãþilor lumii create (vãzute), luate
ca simbol al Sãu, atribuindu-I-se
însuºirile acestuia, afirmând ceea ce
este Dumnezeu mai degrabã decât
ceea ce nu este. Termenul este tot de
origine greacã, venind de la
cuvântul katafasis.

Formalismul este o orientare în
artã, esteticã, muzicã ºi literaturã care
rupe forma de conþinut, tinzând sã
supraaprecieze forma operei de artã, în
dauna conþinutului, sã considere forma
un scop în sine ºi nu ca expresie a
conþinutului. Din alt punct de vedere,
este o atitudine caracterizatã prin
respectarea strictã a formei în dauna
fondului ideilor, conceptelor, proble-
melor sau o atitudine conformistã,
exagerat de protocolarã.

Din punct de vedere etimologic,
ortodoxia se defineºte ca fiind dreapta
credinþã (din gr. „orto“ = corect, corectã,
drept, dreaptã ºi „doxia“ = învãþãturã,
credinþã).

În limbajul contemporanilor,
termenul de ORTODOXIE are sensul de
o anume dogmã sau de o anumitã
ideologie în litera ei. Acest fapt este
aproape echivalent cu ideea de

ORTODOXIA – perspective apofaticã ºi formalã
tradiþionalism sau conservatorism, cu
insistenþã asupra formelor tradiþionale.

Aºadar ORTODOX ar fi acela care
rãmâne fidel faþã de formularea
autenticã, adevãratã a unei învãþãturi,
în antitezã sau în opoziþie cu cei care
deviazã, care se abat de la sensul iniþial
al respectivei învãþãturi sau îl altereazã,
îl schimbã în mod voit ºi în cunoºtinþã
de cauzã, dar se poate ºi din neglijenþã
sau din necunoaºtere.

Orice ideologie dogmaticã
(dogma = idee, concepþie sau credinþã
susþinutã cu argumente temeinice) –
religioasã, socialã sau politicã – îºi are
ortodoxia sa. Susþinem aici ideea
conform cãreia invocarea ortodoxiei se
face cu sentimentul mândriei, cu
evidenþierea fidelitãþii faþã de ceea ce
este adevãrat sau autentic.

Astfel, mândria aceasta este
însoþitã ºi condiþionatã de exigenþa
pentru o recunoaºtere ºi pentru un
respect din partea tuturor faþã de valorile
tradiþionale ºi faþã de oamenii care le
pãstreazã ºi le reprezintã. De aceea
ORTODOXIA ajunge sã funcþioneze ca
mijloc pentru îndreptãþirea nu atât a
ideilor tradiþionale, cât pentru
îndreptãþirea oamenilor conservatori,
deoarece ea foloseºte adesea unele
aspecte drept argumente pentru
acoperirea sau justificarea psihologicã
a lipsei de curaj sau a comoditãþii
spirituale…

Se ºtie cã, uneori, unii oameni
care nu îndrãznesc sau care nu
reuºesc sã creeze ceva nou în viaþa lor
se ataºeazã cu fanatism de o anumitã
idee, ceea ce-i face sã fie catalogaþi
(pe bunã dreptate) ca fiind susþinãtori
ai unor concepþii sau atitudini rigoriste,
de nemodelat. Acest aspect este
susþinut de o idee conform cãreia omul,
având capacitatea de a accede la
adevãr ºi de a-l deþine în totalitate, are
tendinþa personalã de a transforma
adevãrul într-un aºa-numit obiect, care
poate fi dominat. Astfel omul se poate
simþi sigur ºi mai puternic.

Cea mai complexã formã de
deþinere a adevãrului este persistenþa
în Ortodoxie, adicã în cea dintâi
obiectivizare consideratã auteticã.

Totuºi, în contemporaneitate,
concepþia despre autenticitate este
prezentã în capitalism, specific lumii

occidentale, care  – paradoxal – nu are
legãturã cu instituþia bisericeascã ºi nici
cu Ortodoxia. În realitate, posibilitatea
accederii la adevãr este susþinutã ºi va
fi cu adevãrat fructificatã doar printr-o
moralitate creºtinã, aplicatã ºi trãitã cu
maximã responsabilitate.

Apofatismul adevãrului bisericesc
exclude totuºi orice percepere
obiectivizantã a Ortodoxiei. De aceea
putem afirma cã adevãrul nu se
epuizeazã în formularea lui. Aceasta din
urmã constituie de fapt GRANIÞA,
VEªMÂNTUL sau PAZA adevãrului.
Adevãrul este realitatea care nu se
dezminte pe sine, deoarece adevãrul
ultim este VIAÞA, care nu poate fi
abolitã de moarte. De aceea ºi
cunoaºterea adevãrului nu se poate
înfãptui prin înþelegerea formulãrilor lui,
ci prin participarea la evenimentul
adevãrului, la realitatea trãirii ºi a
implicãrii permanente, la experienþele
imediate ºi inedite ale vieþii.

De menþionat este faptul cã, în
Istoria Bisericii, termenul ORTODOXIE
a apãrut pentru a distinge adevãrul de
erezie. Dar sã nu uitãm cã atât erezia
cât ºi ortodoxia se referã la evenimente,
nu la principii teoretice. Evenimentele,
adicã trãirile ca experienþe de viaþã, au
reprezentat dintotdeauna baza sau
izvorul formulãrilor teoretice, acestea
venind cu justificãri palpabile sã
contracareze apariþia ereziilor.

Astfel justeþea adevãrului ºi a
credinþei are prioritate din perspectivã
cronologicã, dar ºi în privinþa conþinutului.
Ea este asiguratã de/prin participarea la
experienþa Bisericii soborniceºti (în
întregimea ei), care îºi gãseºte în
formularea intelectualã veºmântul ºi
graniþele care o protejeazã.

E bine ca noi, credincioºii, sã fim
conºtienþi de ceea ce e real, vizibil,
palpabil, modelabil, respectiv de ceea ce
ne este transmis de la Dumnezeu
permanent prin tot ce avem, vedem, prin
trãirile ºi calitãþile cu care am fost
înzestraþi. Astfel reuºim sã conºtientizãm
valorile spirituale pe care le moºtenim,
pe care le putem dobândi ºi, implicit,
formarea noastrã continuã, spre a deveni
plãcuþi înaintea Sfintei Treimi, cea
dãtãtoare de viaþã ºi mântuire.

Preot Cristian MAZILU
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Mântuitorul nostru Iisus Hristos zice:
„Oricine voieºte sã vinã dupã Mine, sã se
lepede de sine, sã-ºi ia crucea ºi sã-Mi
urmeze” (Marcu 8, 34).

Iatã ce ne cere Mântuitorul, sã ne
lepãdãm de sine, de egoismul nostru, pentru
a putea asculta mai mult de Dumnezeu
decât de sine.

Nu existã ascultare de Dumnezeu
fãrã lepãdare de sine, renunþare la sine, în
favoarea predãrii noastre în mâinile
lui Dumnezeu. Iar expresia „sã-ºi
ia crucea” înseamnã cã, odatã
predaþi lui Dumnezeu, sã ne
asumãm viaþa aceasta cu bucuriile,
dar ºi cu întristãrile ei, cu biruinþele,
dar ºi cu eºecurile ei.

Înþelesul cu care Iisus Hristos
a numit viaþa noastrã „cruce” aratã
lupta pe care o avem de dus fiecare
dintre noi, pentru cã viaþa în Hristos
nu este o viaþã oarecare, ci este
lupta acerbã cu ceea  ce ne
împiedicã de a-I urma Lui.

Cunoaºtem aceasta din
experienþa propriei Sale cruci. Asta
înseamnã sã ne asumãm totul în
viaþã ca pe o cruce ºi cu multã
bãrbãþie creºtinã ºi astfel sã-I
urmãm lui Hristos.

Mântuitorul ne cheamã în aceastã
viaþã la luptã ºi la cruce. ªi nu ne-ar fi cerut
asta dacã El n-ar fi fãcut-o. El a fãcut-o
mai înainte de noi. Pentru aceasta ºi
aºteaptã de la fiecare dintre noi sã ne
raportãm la propria viaþã.

Asumându-ne crucea, aspirãm la
Împãrãþia lui Dumnezeu încã din aceastã
viaþã.

El ne-a încredinþat zicând: „Împãrãþia
lui Dumnezeu este înlãuntrul nostru” (Luca
17,21).

Iatã aºadar cã Împãrãþia lui
Dumnezeu începe de aici, de pe pãmânt,
în noi.

Pânã la Împãrãþia cea veºnicã, ea
începe în noi încã din aceastã viaþã, de pe
pãmânt, ºi nu într-o viaþã care nu are nimic
comun cu jertfa lui Hristos, cu lupta pe care
ne-o cere El, cu abordarea vieþii ca pe o
cruce, pe care asumându-ne-o ºi purtând-o,
aºa cum ºi-a purtat-o El însuºi, sã-I urmãm
întru totul.

Împãrãþia lui Dumnezeu începe
înlãuntrul nostru, dacã vom înþelege sã-I

„CRUCEA CA VIAÞÃ SAU VIAÞA CA O CRUCE”
slujim lui Dumnezeu ziua ºi noaptea ºi
în tot cursul vieþii noastre.

Ea începe de aici ºi continuã în mod
firesc în viaþa de apoi.

Aºa trebuie sã percepem viaþa
aceasta ca pe o trãire în Împãrãþia lui
Dumnezeu. Am fãcut din sufletul nostru o
împãrãþie unde sã împãrãþeascã Hristos ºi
aºa, în mod firesc, vom continua sã
petrecem împreunã cu El aici ºi în veci.

Sã- L facem pe Hristos casnicul nostru.
În felul acesta, judecata ºi sentinþa lui

Dumnezeu va fi sentinþa în care ne-am
situat noi încã din aceastã viaþã de pe
pãmânt. Singuri ne vom situa de-a dreapta
sau de-a stânga, aºa cum ne-am deprins
aici. Dacã ne-am menajat viaþa aceasta ºi
am acceptat toate tentaþiile ei, atunci ne-am
ales „împãrãþia acestei lumi”.

Dacã ne-am obiºnuit sã acceptãm
viaþa aceasta aºa cum este, cu bune, cu
rele, scurtã sau lungã, fericitã sau mai puþin
fericitã, ca pe o cruce ºi luptã pentru a
împãrãþi cu Hristos, atunci în mod firesc
vom petrece viaþa de dincolo împreunã cu
El.

Viaþa aceasta este lupta noastrã
pentru Împãrãþia lui Dumnezeu, este trãirea
noastrã împreunã cu El. Astfel viaþa noastrã
este o jertfã.

Dacã nu ne asumãm viaþa aceasta
ca pe o cruce pusã în slujba lui Hristos,
atunci ne situãm în afara împãrãþiei.
Fericirea sau nefericirea începe din aceastã
viaþã. Iar ceea ce se întâmplã în viaþa

veºnicã nu este decât o continuare fireascã
a vieþii noastre petrecutã aici cu Hristos ºi
în Hristos.

Aºadar, sã percepem viaþa aceasta
ca o luptã ºi o jertfã în slujirea lui Hristos,
aºa încât sã putem ºi noi sã gustãm
Împãrãþia Lui încã din aceastã viaþã, aici
pe pãmânt, dar mai cu seamã dincolo, în
Împãrãþia Lui cea veºnicã.

Urmãtoarea rugãciune ne va ajuta
sã înþelegem mai bine calea
acestei vieþi:

O, Rãstignitul meu Hristoa-
se, câte ai pãtimit pentru noi, câte
rãni, câte scuipãri, câte batjocuri
ºi necinste ai rãbdat pentru
pãcatele noastre, pentru ca sã ne
dai pildã de adevãratã rãbdare!
De aceea cum pot eu sã fug de
Cruce, vãzând pe Hristos cã este
ridicat pe ea? Cum sã-mi parã
grele chinurile vãzând pe
Stãpânul meu cã le iubeºte ºi le
cere ºi le socoteºte Lui de mare
cinste? Ruºine-mi este, cu
adevãrat, de mã voi întrista de
relele ce-mi pricinuiesc oamenii,
sau de ispitele ce-mi aduc
diavolii, trupul ºi gândul meu cel
rãu, sau pentru sãrãcia ºi bolile

ce-mi vin din voia lui Dumnezeu pentru
pãcatele mele, deoarece acestea toate
le trimite pentru ca sã mã apropii mai
mult de El; pentru ca sã-L slãvesc ºi sã
mã pedepsesc în aceastã viaþã pentru
binele meu, pentru ca sã mã odihnesc
cu mai multã mãrire întru împãrãþia Lui
cea veºnicã. ªi de vreme ce este aºa,
înmulþeºte-mi, Doamne, ostenelile,
ispitele ºi durerile dar sã-mi înmulþeºti
împreunã ºi sã-mi prisoseºti ºi rãbdarea
ºi puterea, ca sã pot rãbda toate câte mi
s-ar întâmpla. Pentru cã recunosc cã
sunt neputincios de nu mã vei întãri, orb
de nu mã vei lumina, legat de nu mã vei
dezlega, fricos de nu mã vei face
îndrãzneþ, rãu de nu mã vei preface în
bun, pierdut de nu mã vei ierta, rob de
nu mã vei rãscumpãra cu bogata ºi
dumnezeiasca Ta putere ºi cu darul
Sfintei Tale Cruci cãreia mã închin ºi o
mãresc acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.
Amin.

Preot Constantin GENES

Nu cred în zâne,
Deci n-o sã vinã
Sã îmi îngâne

Vers de luminã.

ªi nici în muze…
Aºtept zadarnic
Sã simt pe buze
Poemul tainic.

Nimeni nu vine
Sã îmi ºopteascã,

Versuri în rime
Ca sã se nascã!

………………

În ceas de varã
Ieºi din spuze

Poem de searã
Fãrã de muze…

(2015)

Inspiraþia

Maria ILIE, Frânturi de cer, Editura Enesis,
Baia Mare, 2016, p. 90
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Ideea de jertfã religioasã o gãsim în
Vechiul ºi Noul Testament atât cu
înþelesul de ofrandã adusã ca mulþumire
ºi slãvire lui Dumnezeu, sub forme diferite:
ardere la templu de animale, de pãsãri
sau aducere de pâine ºi vin, jertfa lui
Avraam mergând chiar pânã la hotãrârea
de jertfire a propriului fiu, spre a face voia
lui Dumnezeu, cât ºi jertfa cu dãruire, ca
jertfire de sine lui Dumnezeu, aºa cum
S-a adus pe Sine jertfã supremã
Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu, pentru
rãscumpãrarea omenirii din robia
pãcatului („Cãci Paºtele nostru Hristos
S-a jertfit pentru noi” spune Sfântul Apostol
Pavel, în I Corinteni 5, 7). Starea de jertfã
necontenitã a Mântuitorului este
actualizatã la Sfânta Liturghie prin Taina
Sfintei Euharistii când, prin rugãciunile
slujitorilor Bisericii ºi ale credincioºilor ºi
invocarea Sfântului Duh, pâinea ºi vinul
aduse ca ofrande de cãtre credincioºi ºi
pregãtite de preot pentru slujire se sfinþesc
prin prefacerea în Trupul ºi Sângele
Domnului. Jertfa trebuie sã aibã ºi un
caracter duhovnicesc prin viaþa virtuoasã,
închinatã lui Dumnezeu cu credinþã ºi
fapte bune a fiecãrui creºtin adevãrat.1

Moartea lui Hristos este o jertfã a celui
drept ºi fãrã de pãcat. Aceasta este o
jertfã supremã care are urmãri asupra
întregii creaþii, este un punct de cotiturã
a umanitãþii. Rãscumpãrarea adusã de
Hristos este o biruinþã asupra morþii
realizatã prin Înviere. Modelul desãvârºit
de jertfã este Hristos, pentru cã El este
în acelaºi timp ºi dar adus spre jertfã, ºi
preot. Darul adus ca jertfã stabileºte o
relaþie cu Dumnezeu ºi cu aproapele,
cãci o comuniune care ne uneºte implicit
ºi cu Dumnezeu, prin intermediul jertfei,
ºi cu omul se poate împãrtãºi de
bunãtãþile spirituale ale lui Dumnezeu.

  Jertfa aduce o schimbare, o
îmbunãtãþire a vieþii duhovniceºti. Jertfa
îþi dã posibilitatea de a întrezãri o viaþã
nouã, un nou model de existenþã ºi alte
valori. Hristos este în acelaºi timp ºi
arhiereu ºi jertfã (Evr. 7, 26-27), adicã
subiectul ºi materia jertfei. El este
modelul absolut de dãruire cãci ªi-a oferit
viaþa Lui Tatãlui ºi ªi-a asumat pãcatele
noastre oferindu-ne, prin jertfa Sa,
începutul unei vieþi noi. Dãruindu-ªi viaþa,
El oferã totul. Materia jertfei este darul
sau jertfa care este totdeauna oferitã de
o persoanã. Hristos este ofrandã ºi jertfã.
Esenþa jertfei în creºtinism e faptul cã
persoana trebuie sã participe cu natura
ei întreagã. Jertfa are rolul de a mijloci

CONCEPTUL DE JERTFÃ
natura. Jertfa nu e numai comuniune, nici
numai împãcare cu Dumnezeu, ci, mai
mult decât atât, ea e creaþie. Jertfa e
instrumentul dar ºi scopul creaþiei. Ea
trebuie sã zideascã, sã aducã o viaþã
nouã. Jertfa are ºi un sens
rãscumpãrãtor. Dupã cãderea în pãcat,
ea devine prin excelenþã rãscum-
pãrãtoare. Prin jertfa adusã de Hristos ºi
lãsatã nouã moºtenire, Sfânta Liturghie
este lucrarea de bazã permanent actualã
pentru zidirea în lume a noului
Aºezãmânt divino-uman, Biserica. În
Sfânta Liturghie Hristos Se aduce ºi Se
primeºte pe Altarul cel mai presus de
ceruri, iar lumea se dãruieºte ºi se
sfinþeºte întru Hristos prin Duhul Sfânt.
În mod obiºnuit, jertfa e privitã doar din
perspectiva omului ca un dar oferit lui
Dumnezeu prin care Îºi recunoaºte
suveranitatea.

„Jertfa e un fel de faþã în faþã cu
Dumnezeu, e «da» al nostru în faþa lui
«da» suprem, rãspunsul nostru prin dar
la darul divin, la harul Creatorului care
circulã prin toatã zidirea. Dar, ca act
spiritual ºi liber, ea nu se limiteazã la o
simplã oferire a unui dar din lume lui
Dumnezeu. Jertfa mea, dupã Revelaþie,
trebuie sã fie un rãspuns original ºi liber
supus judecãþii divine ºi cea mai înaltã
ofrandã de slujire a lumii în care trãim. În
acest aport personal, creator stã esenþa
jertfei; dar în acelaºi timp ea se descoperã
drept mediul optim de lucru al harului”2.

„Adevãrata jertfã ne vesteºte liturghia,
iar proscomidia reprezintã într-un chip
foarte realist aceastã jertfã, acest
sacrificiu”3.

În concluzie, jertfa se descoperã ca
un act dumnezeiesc, se fundamenteazã
în Dumnezeu. În jertfã Dumnezeu
conlucreazã cu omul ºi omul cu
Dumnezeu.

1 Pr. Prof. Ene Braniºte; Ecaterina Braniºte,
Dicþionar Enciclopedic De Cunoºtinþe
Religioase, Ed. Diecezei, Caransebeº,
2001. p. 246.
2 Constantin Galeriu, Jertfã ºi
rãscumpãrare,  Editura  Harisma, Bucureºti,
1973, p. 152
3 Paul Evdochimov, Ortodoxia, Editura
Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureºti, 1996, p.269.

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

Lupta
Pentru a construi un tanc

militar este nevoie de câteva
sute de muncitori ºi câteva mii
de ore de lucru. Aceiaºi
muncitori, în acelaºi interval de
timp, ar lucra câteva sute sau
mii de icoane la cel mai înalt
standard al picturii bizantine.
Cum ar arãta un rãzboi, dacã în
faþa duºmanului cu tancuri ºi
obuze te-ai prezenta cu soldaþi
purtãtori de icoane? Sã zicem cã
duºmanul ar deschide totuºi
focul! Cred cã imaginea de dupã
luptã: trupuri amestecate cu
icoane ºi sânge, va avea o forþã
de întoarcere a duºmanilor spre
Dumnezeu mai mare decât toate
scrierile Sfinþilor Pãrinþi la un
loc. Dar sãbiile cruciaþilor din
1204 au fost impresionate de
icoanele ºi rugãciunile bizan-
tinilor?

Astãzi musulmanii care ar
fi trebuit sã fie bãtuþi sau
convertiþi de luptãtorii Cru-
ciadei a IV-a sunt primiþi de
aceºtia din urmã cu strigãte de
bucurie: „Refugees welcome”.
ªi musulmanii se rãzbunã cã nu
au fost bãtuþi sau convertiþi
omorând cruciaþii cu macete,
topoare, cuþite, ciocane, bombe
cu ºuruburi sau TIR-uri la
Londra, Madrid, Toulouse,
Paris, Nisa, Bruxelles, Berlin,
Stockholm…

Sfântul Duh când vrea sã
piardã azi pe cineva, îl lasã pradã
socialismului! Mai exact: pro-
gresismului neomarxist!

Preot Cãtãlin ILIE
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Pentru sãvârºirea Tainei Botezului
avem nevoie de câteva elemente, unele
care se vãd, altele care nu se vãd, dar,
în primul rând, avem nevoie de foc, însã
nu în cantitate mare, ci atât cât sã
lumineze, cât sã aducã o tainã, o
speranþã. Noi, ca preoþi, canonic, într-un
timp normal nu putem sãvârºi Taina
Botezului fãrã luminã, fãrã foc, dupã
cum nu putem sãvârºi Taina Sfântului
Botez, exceptând cazurile de prigoanã,
fãrã apã. Dar amândouã aceste
elemente ucid, omoarã în cantitãþi mari.
Un singur chibrit poate sã facã un
dezastru. Apa în cantitate foarte mare
de asemenea. Dar la aceste elemente
materiale se adaugã un alt element ce
se aºazã pe masã ºi este Sfânta
Evanghelie, Cuvântul lui Dumnezeu. El
este prezent acolo, se rosteºte din el.
Toate rugãciunile care sunt în
Molitfelnic sunt parte integrantã din
Sfânta Scripturã ºi formeazã – mi-am
dat seama de lucrul acesta treptat ºi
greu – o casã care este nevãzutã, care
este fãcutã din cuvânt, din Cuvântul lui
Dumnezeu, mult mai profundã decât
suntem noi, mult mai adevãratã, mult
mai în firea lucrurilor. Aceastã casã se
pregãteºte prin tot ceea ce facem noi
folosind apa, focul, Cuvântul, tãmâia,
elemente sacre folosite pentru a naºte
o fiinþã nouã. ªi se aduce copilul care
este nebotezat ºi apoi spunem cã este
botezat, adicã este un om nou.

Înþelegem cã prin Botez nu eºti
nãscut pentru lumea aceasta, ci pentru
o lume veºnicã, nepieritoare. Taina
Botezului nu este cu sfârºit, ci, practic,
este un început al vieþii celei veºnice.
De aici, din cristelniþã, din înecul acesta,
din botezul acesta prin care Hristos a
scos un suflet la viaþã, i-a dãruit un
înger, i-a dãruit luminã atât cât îi trebuie.
Omul are 70.000 de miliarde de celule.
Una dacã o ia razna, el se îmbolnãveºte
de cancer. Gândiþi-vã ce perfecþiune
este într-un om, cât de mult lucreazã
Dumnezeu prin luminã, prin toate
miliardele acestea de celule. Aºa este
ºi viaþa duhovniceascã ºi Botezul. Deci
tainã mare este Taina Botezului. Cã

spune acolo cã este „uºa Tainelor” prin
care intri în Bisericã. În concluzie, noi
nu putem sã fim ai lui Hristos fãrã sã
gustãm din apa Botezului. Dar sã ºtiþi
cã cine gustã din apa Botezului, va
gusta ºi din apa Focului ºi din apa Crucii
ºi din apa Potirului. Cel care a dat
mâna prin Botez cu Hristos, cã-i mic,
cã are 4 zile, cã are o sãptãmânã, cã
are 40 de zile, cã are un an, cã are doi,
cã are 10, 20, sau 30, va ajunge, cu
siguranþã, în traiectoria lui o datã pe
cruce ºi va înþelege cã cea mai dulce
alinare este pironul pe care þi-l dã
Hristos, pentru cã, pe cruce, pe Hristos
L-a þinut însãºi iubirea Lui. Asta este
taina nemãsuratã pe care Hristos ne-o
împãrtãºeºte ºi nouã. Sã înþelegem cã
noi, practic, prin Botez, devenim fiecare
în parte preoþie a lui Dumnezeu, preoþie
universalã, ºi cã noi nu mai suntem ai
noºtri, ci suntem ai lui Dumnezeu.

Taina Botezului este imensã ºi ea
strecoarã în sufletul nostru ceva ce nu
poate sã ne dea nimeni ºi se numeºte:
dorul dupã Dumnezeu. Sentimentul cã
nu eºti orfan, sã simþi cã ai Tatã. Cine
s-a botezat Îl are pe Iisus Hristos, atât,
El e tatãl nostru, El e mama, El ne dã de
mâncare, El ne creºte prin har. Omul,
în viaþa lui, va descoperi lucrul acesta
cã doreºte sã-L caute pe Dumnezeu din
inima lui. Inima omului este un adânc
care pe Adânc cheamã ºi omul nu-L
poate descoperi decât în cele mai grele
necazuri. Pentru cã atunci nimeni nu te
poate ajuta, nimeni nu te poate alina,
decât un singur cuvânt ºi acela se
numeºte: Iisus Hristos. Nimeni nu se
poate interpune în acest cuvânt, decât
pãcatul, iar pãcatul aduce blestem, cum
spune la Iov: Blesteamã pe Dumnezeu!
Nu vezi cât de mult rãu þi-a fãcut?
Botezul tocmai acest lucru îl face, ne
aduce ºi ne face fii ai lui Dumnezeu,
care nici din poftã bãrbãteascã, nici din
poftã trupeascã se nasc, ci de la
Dumnezeu primesc tainã mare de a ne
înfia Tatãl, de a fi fii ai lui Dumnezeu.
Ce tainã mare!

Pãrintele profesor Vasile Mihoc
spunea în conferinþa de la Oneºti din
17 iulie 2016 cã singurul care poate

mântui tot continentul african este
Hristos. Soluþia existã, o ºtim cu toþii.
Dar aceastã soluþie ei nu vor s-o
primeascã. De ce? Pentru cã diavolul
ºtie cât de puternicã este apa, cât de
puternic este focul de la Botez, cât de
puternicã este lumina Învierii cu care
este acoperit pruncul. Am vãzut recent
niºte imagini, care nu sunt trucate, ale
unor tineri care au fost botezaþi la 30
de ani, o familie. El era mai îndoielnic,
soþia nu. ªi ce sã vedeþi? În toate
imaginile ea este îmbrãcatã în luminã,
complet, ºi el foarte puþin. Niciunul din
cei care erau de jur împrejur nu vedeau
asta. De am avea ochi sã vedem, spune
Sfântul Maxim Mãrturisitorul, sau
Mitropolitul Atanasie de Limassol,
copilul care este botezat, noi nu l-am
putea privi, pentru cã atât de multã
luminã este în jurul lui, cãci izvorãºte
din el harul lui Dumnezeu.

La sãvârºirea Tainei Botezului
Însuºi Hristos vine în Casa Lui ºi
sãrutã cu chipul Sãu inima pruncului
ca pe o prescurã ºi el devine prescurã
vie aruncatã în lumea aceasta pe care
se va face, pe pruncul acesta,
Liturghie, cum fiecare dintre noi asta
trebuie sã devinã: jertfã vie înaintea
lui Dumnezeu, fãrã sã aibã în spatele
lui niciun pat, nicio masã, niciun tatã,
niciun copil, nimic nu trebuie sã fie în
spatele lui ca rezervã. Totul trebuie
asumat de Hristos, El este totul! Nu
existã nimic mai puþin sau mai mare
ca El. Nu poþi sã compari smerenia
Lui, iubirea Lui, imensitatea Lui,
plinãtatea Lui, bucuria Lui, rãsuflarea
Lui, viaþa veºnicã pe care El ni le
dãruieºte. Fãrã Hristos nu existãm ca
ºi creºtini! Sã nu ne înºelãm! Noi,
dacã cerem ajutor de la lume ca sã
existãm ca ºi creºtini, vom intra în
prigoanã! Lumea nu poate sã ofere
mai mult decât a oferit Hristos. Nimeni
ºi nimic niciodatã nu poate sã fie
surogat lui Dumnezeu Care ne-a creat
ºi ne-a nãscut din apã ºi prin Duh.
Asta înseamnã foc.

Vorbim despre Taina Botezului la
nesfârºit, pentru cã este
nesfârºitã lucrarea Botezului

(urmare din p. 1)

Taina Botezului strecoarã în suflet dorul dupã Dumnezeu
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în Bisericã. Este o Tainã
imensã, la care se adaugã

Darurile Duhului Sfânt, Sfânta ºi
Dumnezeiasca Împãrtãºanie. Am
întrebat odatã, în naivitatea mea, pe un
pãrinte din Athos pe care l-am
cercetat: Pãrinte, suntem aici 8-10
persoane ºi cum faceþi Liturghie? ªi el
spune: Da, e adevãrat, suntem 10, dar
3 milioane de îngeri. Am rãmas blocat
de rãspunsul lui. Ce a vrut sã spunã?
Acelaºi lucru, fãrã sã-i întreb, mi l-a
spus ºi un pãrinte din Venezuela, din
Caracas: Aici în Caracas suntem puþini
români, mai sunt ºi alþii, dar venim vreo
4-5 ºi vreo 6-7 milioane de îngeri.
Foarte interesant! Adicã noi când
facem Liturghia ºi ne uitãm în spate sã
vedem câþi oameni au venit la bisericã
am greºit din start. De ce? Pentru cã
toþi care vin la bisericã sunt aduºi de
Dumnezeu. Nimic nu se miºcã, niciun
fir de pãr din capul nostru, fãrã
Dumnezeu! Sã ºtiþi, ºi episcopul, uitaþi-vã
când vine la bisericã, el rãmâne ultimul.
ªi m-am gândit: De ce episcopul vine
ultimul la bisericã? V-aþi pus întrebarea
asta? ªi am stat ºi am cercetat ºi am
gãsit la Sfântul Teodor Studitul o
explicaþie foarte interesantã: Episcopul
vine ultimul dupã preoþi, nu înaintea lor,
pentru un simplu motiv, cã dupã el vine
Hristos Care e ascuns în popor.
Smerenia cea mai mare este cã Hristos
e ascuns în tot poporul. Dacã poporul
nu-L mai iubeºte pe Hristos, cum sã
mai vii la bisericã? Degeaba îi aduci
pe toþi, dacã nu sunt cu Hristos. Facem
aici cantitate de dorinþa calitãþii?
Athosul asta te învaþã: foarte multã
cantitate „de rugãciune”, ca sã ajungi
la calitate...

(M-am întâlnit ºi eu cu pãrintele
Elisei pe drumul Greciei când am fost
acum în pelerinaj ºi mi-a plãcut cã
vorbeºte greceºte. Ajungând la
Cuviosul David, unde este o bisericã
foarte frumoasã, acolo l-am întrebat:
Pãrinte, ce nume va avea copilul
sfinþiei tale dacã se va naºte? David.
Foarte frumos. ªi am zis: Dacã o sã
fie sã fim sãnãtoºi, aº vrea sã-l botez
eu! Ce vreau sã vã spun? Mã bucur
foarte mult de lucrul acesta. Amin!
Slãvit sã fie Domnul!)

O fatã tânãrã ºi frumoasã a rãmas
orfanã de amândoi pãrinþii. Crescutã în
casa unei mãtuºi care nu ducea o viaþã
creºtineascã, fata alunecase în multe
pãcate. Vãzând cã nu-ºi poate întemeia
o familie dupã dorinþa inimii sale ºi
nemaiputând suferi apãsarea grea a
pãcatelor, se hotãrî sã-ºi punã capãt
zilelor.

Era într-o Duminicã dimineaþa. S-a
îmbrãcat cu hainele cele mai scumpe,
s-a gãtit frumos ºi a plecat de acasã fãrã
sã spunã nimic. Se îndreptã spre
marginea oraºului pe unde curgea un râu
mare. O luã încetiºor pe cãrarea malului,
pânã ajunse la un loc unde apa era mai
înfiorãtoare ºi mai adâncã. Aici se opri ºi
voi sã sarã în mijlocul valurilor. Dar în
acelaºi moment auzi dangãtul duios al
clopotelor de la bisericile din oraº ºi în
sufletul ei desluºi un glas care-i zicea:

– Opreºte-te! Nu face acest pas
necugetat! Nu te lãsa amãgitã de
îndemnul ucigaº al diavolului!

Înverºunatã în hotãrârea ei de a-ºi
îndeplini planul, n-a dat ascultare
ºoaptelor lãuntrice. A mers cam vreo
zece metri înapoi ºi ºi-a luat avânt ca
sã se arunce în apã. Ajungând la
marginea râului, sunetul clopotelor i se
pãrea mai puternic ºi mai duios, iar
glasul lãuntric, mai dulce ºi mai stãruitor:

– Eºti tânãrã, încã nu-i totul pierdut.
Oricât ar fi de grea ºi de apãsãtoare
sarcina pãcatelor, totuºi ele pot fi iertate,
viaþa ta se poate schimba. Înlãturã
gândul diavolesc al sinuciderii: întoarce-te
la Dumnezeu Care aºteaptã sã-þi dea
iertarea ºi liniºtea conºtiinþei. Intrã la
prima bisericã pe lângã care vei trece,
ascultã sfânta slujbã ºi cere sfat ºi
învãþãturã de la preot.

Blândeþea ºi bunãtatea lãuntricului
glas au biruit. S-a închinat cu semnul
sfintei cruci ºi cu lacrimi în ochi a
început sã se roage:

– Doamne, fie-þi milã de mine! Nu
mã lãsa pradã deznãdejdii care a pus
stãpânire pe toatã fiinþa mea, nu lãsa
sã biruiascã diavolul; iartã-mã ºi ajutã-mã
sã mã pot îndrepta.

Când a ajuns la prima bisericã din
oraº, Sfânta Liturghie se sfârºise. Mai
erau câþiva credincioºi ºi preotul care
se pregãtea sã plece spre casã. Ea se
îndreptã sfioasã cãtre preot ºi începu
sã-i vorbeascã:

– Pãrinte, vã rog sã mã iertaþi cã vã
opresc pentru câteva clipe. Sunt foarte
necãjitã, trec printr-o grea încercare în

Lucrarea Duhului Sfânt
viaþã ºi am mare nevoie de un cuvânt de
învãþãturã din partea dumneavoastrã.

– Nu am nici o grabã, fiicã; stau cu
plãcere la îndemâna oricãrui suflet care
are nevoie de harul ºi mângâierea lui
Dumnezeu. Îndrãzneºte ºi spune tot ce-þi
apasã inima.

S-au retras într-un colþ al bisericii ºi
fata i-a istorisit tot ce s-a petrecut cu ea.

– Nu ºtiu, spuse ea în încheiere, ce
poate însemna acest glas care mi-a vorbit
cu atâta putere în sufletul meu. Nu ºtiu
ce sã fac ca sã-mi iasã gândul ucigaº
din minte, sã mã liniºtesc.

– Fiica mea, începu preotul cuvânt
de învãþãturã, ceea ce s-a petrecut cu
tine este lucrarea Duhului Sfânt care
vegheazã pururi pentru mântuirea
oamenilor. Dã ascultare acestei chemãri
dumnezeieºti. Sã ai toatã încrederea în
bunãtatea Tatãlui Ceresc ºi în dragostea
nesfârºitã a Domnului Iisus Hristos care
vrea ºi poate sã-þi ierte toate pãcatele.
Pregãteºte-te în cursul sãptãmânii care
urmeazã, cu post ºi rugãciune ºi vino
Duminica viitoare sã te spovedeºti ºi sã
te împãrtãºeºti.

În Duminica hotãrâtã, dupã o sincerã
ºi înlãcrimatã mãrturisire a pãcatelor, fata
s-a ridicat învioratã. Domnul Iisus Hristos,
prin harul sfintei preoþii, i-a iertat
fãrãdelegile ºi i-a curãþit sufletul de
întinãciunea pãcatelor; o fericitã liniºtire
s-a pogorât peste fiinþa ei. Trupul ºi
Sângele Domnului Hristos, din taina
Sfintei Împãrtãºanii, i-a dat putere ºi curaj
sã pãºeascã pe cale nouã ºi dreaptã, i-a
luminat mintea sã înþeleagã rostul ºi
frumuseþea vieþii, i-a deºteptat în suflet
hotãrârea nestrãmutatã sã trãiascã în
duhul ºi adevãrul Sfintei Evanghelii.

Duhul Sfânt lucreazã mereu cu
aceeaºi neîmpuþinatã putere în lume. El
cheamã stãruitor sufletele la Dumnezeu
ºi la trãire creºtineascã. Ce frumoasã ar
fi viaþa noastrã, cât de simþitor s-ar
împuþina crimele ºi fãrãdelegile din lume,
dacã s-ar da ascultare acestui glas
ceresc, dacã s-ar împlini cu mai multã
râvnã ºi dragoste cuvântul Sfintei
Evanghelii, dacã s-ar gãsi puþin timp ºi
pentru dumnezeiasca ºi Sfânta Liturghie
din Duminici ºi Sãrbãtori, dacã s-ar folosi
cu dragoste ºi credinþã harul mântuitor
al Sfintei Biserici.

Preot Dr. Dumitru I. Bodale,
Trãiri în Hristos, Colecþia Teologicã

„Cuvântul Vieþii”, 1985,
Detroit, Michigan.
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã APOSTOL

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

1. În perioada Rãzboiului de la
1877-1878, România era un stat mic cu
o suprafaþã de 121.000 kilometri pãtraþi
ºi o populaþie de aproximativ cinci
milioane de locuitori, alte cinci milioane
de români fiind în provinciile româneºti
aflate sub dominaþie strãinã.

Dupã Unirea de la 1859, dezideratul
Independenþei de Stat a României s-a
constituit într-o doctrinã atotcuprinzãtoare
bazatã pe nãzuinþele întregii clase politice
ºi pe opþiunea întregului popor român.
Înfãptuirile transformatoare din timpul
domniei lui Alexandru Ioan Cuza au
contribuit ºi la intensificarea luptei pentru
independenþã, pentru lichidarea îngrãdirilor
externe impuse de puterea suzeranã ºi
de tranzacþiile dintre marile puteri
europene conjugându-se cu acþiunile
politico-diplomatice intreprinse pentru
consolidarea statutului internaþional al
României ºi recunoaºterea legitimitãþii
suveranitãþii sale.

Lupta pentru independenþã a
continuat ºi s-a amplificat ºi dupã
abdicarea lui Cuza prin diferite demersuri
politice ºi diplomatice concomitent cu o
amplã activitate propagandisticã a
românilor aflaþi în diferite þãri europene
pentru a crea în opinia publicã
internaþionalã un curent favorabil
susþinerii dezideratelor româneºti, iar
legãturile poporului român cu miºcãrile

de eliberare naþionalã a popoarelor sârb,
bulgar, muntenegrean ºi grec s-au
intensificat.

Viaþa politicã europeanã înregistra,
în anii premergãtori Rãzboiului,
amplificarea luptei de eliberare naþionalã
în sud-estul Europei ºi redeschiderea
„problemei orientale“. În iulie 1875 a
izbucnit rãscoala popularã în Herþe-
govina, în august s-a ridicat la luptã
populaþia din Bosnia, în aprilie 1877 se
rãsculau bulgarii, iar în iunie 1976 se
declanºa rãzboiul dintre Serbia ºi
Muntenegru împotriva Porþii Otomane.
Pe mãsurã ce criza orientalã se agrava,
Rusia ºi Austro-Ungaria se strãduiau sã
profite cât mai mult de ea, pentru a-ºi
împãrþi zonele de dominaþie în Balcani.

„La 26 iunie/8 iulie 1876, þarul
Alexandru al II-lea ºi împãratul Francisc
Iosif, însoþiþi de premierii Alexandr
Gorceakov ºi Andrassy Gyula, s-au
întâlnit la Reichstadt, în Boemia, unde,
printr-un acord secret, au stabilit sã nu
intervinã în conflictul din Balcani, iar dacã
Imperiul Otoman ar fi înfrânt, Rusia sã
intre «în frontierele sale naturale dinainte
de 1856», iar mare parte a Bosniei ºi
Herþegovinei sã fie anexatã de Austro-
Ungaria.“1 În aceste condiþii, diplomaþia
româneascã a adoptat o atitudine mai
fermã pentru obþinerea recunoaºterii
independenþei pe cale paºnicã. Astfel, o
notã circularã emisã de Lascãr Catargiu
cãtre puterile garante definea România
ca fiind „separatã de Turcia ºi nefãcând,
în niciun fel, parte integrantã din Imperiul
Otoman“ ºi sublinia cã România se va
opune cu armele încercãrilor de violare
a teritoriului sãu, iar într-un conflict
general va coopera cu puterile care-i vor
garanta integritatea ºi toate drepturile
sale seculare. Faþã de atitudinea
României, reacþiile cancelariilor europene
au fost diferite. Dacã sârbii, grecii ºi
italienii sprijineau aceste demersuri,
oamenii politici din Europa Centralã ºi
Apuseanã au fost mult mai rezervaþi în
aprecieri. Astfel, ambasadorul britanic a
replicat cã „miniºtrii englezi garanteazã
existenþa þãrii noastre atâta timp cât
aceasta face parte din Imperiul Otoman,
fiindcã Marea Britanie era interesatã în

menþinerea acesteia, dar «ca stat
independent, puþin importã de este sau
nu o Românie»“.2

Rusia cerea ca România sã nu irite
Poarta Otomanã „prin nãzuinþe pripite“
ºi sã nu se amestece în treburile din
Balcani.

Agravarea bruscã a relaþiilor
internaþionale ºi îndeosebi iminenþa
declanºãrii unui nou rãzboi între imperiile
rus ºi otoman au determinat guvernul
român sã intre în negocieri cu Rusia.
Astfel, în septembrie 1876, prim
ministrul României, Ion C. Brãtianu,
însoþit de ministrul de rãzboi ºi câþiva
ofiþeri, s-a deplasat la Livadia (în
Crimeea) pentru a discuta cu þarul
Alexandru al II-lea ºi cu premierul
Gorceakov despre o eventualã colaborare
în prefiguratul rãzboi antiotoman. În
cadrul negocierilor, cel mai sensibil
aspect îl constituia disputa cu privire la
viitorul celor trei judeþe din sudul
Basarabiei (Cahul, Ismail ºi Bolgrad)
care fuseserã redate Moldovei, în urma
Rãzboiului Crimeii, prin Tratatul de la
Paris din 1856 ºi pe care þarul Alexandru
al II-lea dorea cu orice preþ sã le anexeze
din nou. „Convenþia negociatã de
Brãtianu ºi diplomatul rus A. I. Nedilov
pãrea sã înlãture aceastã primejdie, ea
asigurând Armatei Ruse libera trecere
prin România, în timp ce Rusia îºi asuma
obligaþia de a «menþine ºi a apãra
integritatea actualã a României»,
formularea «integritatea actualã» vizând
direct apartenenþa sudului Basarabiei la
România“.3

În ceea ce priveºte o eventualã
cooperare militarã româno-rusã, ea a fost
categoric refuzatã. „Cancelarul
Gorceakov îi declara generalului Iancu
Ghica, agentul diplomatic al României
la Petersburg: «Majestatea Sa m-a
însãrcinat sã vã comunic cã nu þine la
cooperaþia României ºi nu o îndeamnã
la aceasta»“.4 În scurt timp, Majestatea
Sa, forþat de împrejurãri, va solicita cu
disperare intervenþia Armatei Române.

Senatul ºi Camera Deputaþilor
discutã proiectul de convenþie ºi
schimbul de telegrame cu
marele vizir care ne cere sã

1. Independenþa – dezi-
derat fundamental al
românilor în a doua jumã-
tate a secolului al XIX-lea.
Situaþia internaþionalã

2. Operaþia strategicã de
acoperire a frontierei de
sud a României

3. Trecerea Dunãrii ºi parti-
ciparea Armatei Române la
bãtãlia de la Plevna

4. Bãtãlia de la Vidin.
Încheierea victorioasã a
Rãzboiului de Indepen-
denþã

5. Acþiunile diplomatice
pentru recunoaºterea Inde-
pendenþei.
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luãm atitudine contra ruºilor, iar
la 4 aprilie 1877 este semnatã
la Bucureºti Convenþia Militarã

româno-rusã în prezenþa ministrului de
externe Mihail Kogãlniceanu, prin care
se garanteazã libera trecere a trupelor
ruseºti pe teritoriul românesc, iar Rusia
se angajeazã sã respecte instituþiile ºi
intergritatea teritorialã a României. Ca
mãsurã de prevedere, la 6 aprilie, a
început mobilizarea Armatei care s-a
terminat la 26 aprilie când trupele române
se aflau deja în dispozitiv de acoperire
strategicã pe Dunãre, între Turnu Severin
ºi Cãlãraºi, cu un efectiv total de aproape
100.000 de oameni din care 58.700
fãceau parte din unitãþile operative.

Dupã ce, la 12 aprilie, Rusia a declarat
rãzboi Turciei ºi armatele ruseºti au
început sã traverseze teritoriul României
ºi sã treacã la sud de Dunãre, turcii au
început sã bombardeze oraºele
româneºti de pe malul fluviului. Printr-o
notã a Ministerului de Externe al
României, (publicatã în Minitorul Oficial
nr. 102), este explicatã poziþia României.
În ºedinþa Camerei din 29 aprilie, A.
Stolojan formuleazã o interpelare asupra
provocãrilor Turciei, iar Ministrul de externe

Mihail Kogãlniceanu, aratã cã „n-am fãcut
decât sã ne apãrãm.“ În aceeaºi zi, în
urma cuvântului lui I. C. Brãtianu, se
voteazã, cu 58 de voturi pentru ºi 29
împotrivã, moþiunea lui I. Grãdiºteanu,
care declara starea de rãzboi cu Turcia.

La ºedinþa camerei din 9 mai 1877,
se voteazã Moþiunea lui N. Fleva pentru
proclamarea independenþei, iar Mihail
Kogãlniceanu rosteºte momorabilele
cuvinte: „Suntem o naþiune liberã ºi
independentã“. De la proclamarea în
Parlament a independenþei României
pânã la dobândirea ºi recunoaºterea
acesteia pe plan internaþional au fost
necesare eforturi uriaºe din partea
întregului popor, dar mai ales a oºtirii sale.
Deºi ruºii ar fi vrut ca rolul Armatei Române
sã se reducã la paza Dunãrii ºi aceasta
sã nu se amestece în Rãzboiul din
Balcani, dorind sã le revinã doar lor gloria
de a-i alunga pe turci din Europa ºi sã nu
fie datori României, cãreia se pregãteau
sã-i rãpeascã partea de sud a Basarabiei,
lucrurile s-au petrecut altfel ºi
independenþa a fost plãtitã cu sânge.

2. Dupã mobilizare, Armata
Românã a fost organizatã în douã

corpuri care au intrat imediat în dispozitiv
de acoperire strategicã pe malul stâng
al Dunãrii pentru a preveni o eventualã
invazie otomanã. Operaþia s-a desfãºurat
concomitent cu mobilizarea ºi
concentrarea Armatei, iar faptul cã
aceasta a constituit o parte organicã a
rãzboiului a avut o mare importanþã
politicã sporind încrederea Armatei ºi
poporului în forþele lor. Deoarece punctele
cele mai ameninþate erau Calafatul ºi
Bucureºtiul, comandamentul român a
hotãrât ca Diviziile I ºi II Infanterie
(concentrate în Oltenia), formând Corpul
I Armatã, sã se opunã unei eventuale
agresiuni otomane dinspre Vidin, iar
Diviziile III ºi IV Infanterie, care constituau
Corpul II Armatã, sã apere Capitala
împotriva unei invazii dinspre Rusciuc ºi
Turtucaia. Armata Românã îºi
constituise o rezervã generalã compusã
din douã regimente de dorobanþi, un
regiment de roºiori ºi alte formaþiuni,
dispusã la Bucureºti. În acest dispozitiv,
trupele române au executat, în
exclusivitate, pânã când Armata Rusã
a intrat pe teritoriul þãrii noastre
ºi apoi a ajuns la fluviu, operaþia
strategicã de apãrare a Dunãrii
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pe o distanþã de 650 de km.
Odatã cu asigurarea securitãþii
teritoriului naþional împotriva

unei eventuale invazii otomane, Armata
Românã a constituit principalul factor
favorizant al marºului ºi concentrãrii
trupelor ruse în zonele stabilite, fãrã a fi
stingherite de vreo rezistenþã otomanã.
Sub protecþia operaþiei de acoperire
executatã de trupele române, forþele
militare ruse destinate sã acþioneze în
Balcani, comandate de marele duce
Nicolae, au început sã treacã Prutul în
noaptea de 11 spre 12 aprilie 1877.

Aflatã în acest dispozitiv, Armata
Românã a desfãºurat o intensã activitate
de consolidare ºi dezvoltare a sistemului
de fortificaþii ºi a dat riposte energice
incursiunilor fãcute de otomani la nord
de fluviu. Toate acþiunile politice ºi militare
româneºti au stârnit reacþia Imperiului
Otoman care a luat mãsuri de
descurajare: suspendarea diplomaþilor
români de la Istanbul, intensificarea
actelor agresive de-a lungul Dunãrii,
sechestrarea unor nave româneºti cu
cereale, bombardarea oraºelor Brãila ºi
Reni, atacarea pichetelor de frontierã etc.
Faþã de aceastã situaþie, la 23 aprilie,
ministrul român de rãzboi, generalul
Alexandru Cernat, a ordonat trupelor
române sã riposteze la orice tentativã
otomanã de trecere a Dunãrii. Tributul
datorat Turciei de 914.000 lei a fost
anulat, suma fiind datã Armatei, iar un
ordin naþional „Steaua României“ trebuia
sã-i rãsplãteascã pe toþi cetãþenii distinºi
pe timp de pace ºi în rãzboi.

În vederea acestei confruntãri, pe
teatrul de operaþii balcanic Armata Rusã
a concentrat 260.000 de oameni (182
batalioane, 135 escadroane de cavalerie
ºi 136 de baterii cu 802 tunuri), iar Armata
Otomanã avea 186.000 de oameni (234
batalioane, 66 escadroane ºi 42 baterii
cu 110 tunuri). Operaþiile militare ale
Armatei Ruse au început la sfârºitul
primei decade a lunii iunie prin trecerea
unei pãrþi din forþele ruse în Dobrogea,
acþiune la care au participat ºi navele
flotilei române de Dunãre („România“,
„ªtefan cel Mare“, „Fulgerul“ ºi
„Rândunica“) puse temporar la dispoziþia
Armatei Ruse. Peste câteva zile,
comandamentul rus a trecut la forþarea
Dunãrii cu gruparea principalã de forþe
concentratã în zona Roºiori de Vede –
Alexandria – Zimnicea – Turnu Mãgurele.
În vederea asigurãrii unui succes deplin,
marele duce Nicolae a solicitat ºi sprijinul
Armatei Române. Ca urmare, Marele

Cartier General Român a ordonat ca în
zilele de 14 la 16 iunie întreaga artilerie
româneascã de pe malul stâng al Dunãrii
sã execute foc neîntrerupt asupra
poziþiilor otomane. De asemenea, la
cererea comandamentului rus, a fost fixat
pe malul drept al Oltului, la vãrsarea în
Dunãre, un lanþ de trãgãtori pentru a
proteja transportul materialului de pod de
pe râul Olt. În acelaºi timp, bateriile de
artilerie române de la Corabia, Bechet,
Ciuperceni ºi Calafat, prin bombardament
intens, i-au împiedicat pe otomani sã
efectueze manevre de forþe ºi mijloace în
aceastã zonã. Sprijinitã astfel, Armata
Rusã a forþat cu succes Dunãrea în
sectorul Zimnicea – Sistos. Datoritã unor
Acþiuni energice ale Armatei Ruse
sprijinitã ºi de artileria ºi de unitãþi române
aflate în dispozitiv pe malul Dunãrii, la 4
iulie cetatea Nicopole cu întreaga sa
garnizoanã a capitulat.

Tocmai când se credeau învingãtori,
ruºii au întâmpinat o rezistenþã
neaºteptatã la Plevna din partea turcilor
conduºi de Osman paºa, care au respins
în douã rânduri asalturile armatei ruseºti,
provocându-le pierderi uriaºe. În situaþia
creatã, ruºii au fost nevoiþi sã facã apel la
români. Fratele þarului Alexandru al II-lea,
marele duce Nicolae, comandant al
armatei ruseºti, a trimis la 19 iulie 1877
o telegramã principelui domnitor Carol I,
rugându-l sã treacã Dunãrea pe unde va
voi, „cã turcii ne prãpãdesc.“

Din însãrcinarea lui Carol I, ministrul
de rãzboi al României, generalul
Alexandru Cernat, s-a prezentat la
Cartierul General al marelui duce
Nicolae, la Bulgãreni, pentru a stabili
modul de acþiune a Amatei Române în
ajutorul ruºilor. Dupã cum însuºi
generalul consemneazã în notiþele sale,
marele duce l-a îmbrãþiºat spunându-i:
„Aþi picat ca o providenþã. Primim toate
condiþiile voastre, numai veniþi cât mai
curând, dacã se poate, chiar astãzi“.

(va urma)
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Într-o garã
Doi bãtrâni stãteau odatã
Într-o garã-ndepãrtatã
ªi torceau din amintire
Clipe pline de iubire.

Trenul trece, altul vine,
Fugãrind aceleaºi ºine,
Dar bãtrânii nu-l aºteaptã,
Stau în garã ca la poartã.

Fugãrind aceleaºi ºine,
Trenul trece, trenul vine.
Doi bãtrâni  pãzeau o garã
De cu zori ºi pânã-n searã.

Stau bãtrânii pe ninsoare,
Stau ºi când afarã-i soare,
Cãci trecutul le e casã
ªi plãcutã ºi frumoasã!

(2016)

Maria ILIE, Frânturi de cer,
Editura Enesis, Baia Mare, 2016,
p. 98

E timpul meu
Dar, Doamne! Cât iubesc eu rãsãritul
Când razele-mi sãrutã iriºii pe rând,
Când pleoapele mi le deschide vântul,
Când calda lacrimã o simt pe-obraz
cãzând.

ªi cât iubesc potecile de munte,
ªi frunza codrului în ploaie, ºuierând
De jalea vreascurilor ce sunt rupte
De paºii cei greoi, cãlcându-le
urcând.

Iubesc odihna la umbra de cetini,
Cu parfumul de tãmâie ce mã-mbatã,
Iubesc izvorul, muºchii îi sunt
piepteni,
Susurul fãcându-ºi loc prin piatra
spartã.

Acesta-i timpul în care voi crede,
Mi-e muzã poezia ºi-i speranþã-n
gând,
Atât cât ochii îmi vor sta de veghe,
Eu voi trãi cântând, iubind, mereu
visând.

Ionica BANDRABUR
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ªi în anul mântuirii 2017, la
Praznicul Înãlþãrii Domnului, zeci de
credincioºi de pe frumoasele plaiuri ale
Vãii Trotuºului au þinut sã fie prezenþi
la schitul „Cuviosul Eftimie cel Mare“,
pentru a comemora eroii cãzuþi pe
masivul Cireºoaia în Primul Rãzboi
Mondial.

Programul manifestãrilor a debutat
cu slujba sfinþirii apei, apoi s-a sãvârºit
Acatistul Înãlþãrii Domnului, dupã care a
urmat Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie
la sfârºitul cãreia s-a oficiat parastasul
pentru eroi. La ora 12:30, toþi cei prezenþi
care au dorit sã meargã în procesiune la
mormintele ostaºilor români în dangãt de
clopot, cu prapori ºi steaguri tricolore,
purtând ºi tabloul bãtrânului Elisei Ursac,
legendara cãlãuzã a Vânãtorilor de
munte, au poposit la prima cruce pe locul
numit Masa Reginei. De la biserica
schitului a fost adusã aici Sfânta Luminã
de la Ierusalim, pãstratã nestinsã în
Sfântul Altar din noaptea Învierii, pentru
ca rugãciunile înãlþate pentru eroii cãzuþi
sã fie împletite cu Lumina Învierii lui
Hristos. S-a intonat Imnul Naþional ºi s-au

Înãlþarea Domnului – Ziua cinstirii eroilor

rostit ectenii pentru iertarea pãcatelor ºi
odihna veºnicã a eroilor.

Drumul pelerinajului a continuat la
celelalte cinci locuri rãsfirate pe întreg
masivul, ce marcheazã mormintele sutelor
de eroi cãzuþi pe piscul Cireºoaiei. La
ultimul popas, totul s-a încheiat cu o agapã
oferitã de conducerea schitului tuturor
celor care s-au ostenit ºi au cinstit prin
prezenþa lor jertfa nepieritoare a celor
care au cãzut în lupta pentru libertatea ºi
neatârnarea neamului românesc.

Fie ca ºi aceastã aducere-aminte
sã fie o floare a recunoºtinþei noastre
aºezatã în cununa pe care anul 2017 o
va împleti prin toate manifestãrile
spirituale ce vor marca 100 de ani de
la Primul Rãzboi Mondial, în chip
deosebit de la luptele purtate la
Mãrãºeºti, Mãrãºti, Oituz, Coºna,
Cireºoaia etc.

Protosinghel Claudiu Panþiru
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În spiritul promovãrii sentimentului
patriotic ºi civic de cinstire a actelor de
eroism naþional, cu ocazia Zilei Eroilor, Zilei
Asociaþiei Naþionale „Cultul eroilor” ºi
sãrbãtorii Înãlþãrii Domnului, în ziua de 25
mai 2017, elevii ºi personalul ªcolii Naþionale
de Pregãtire a Agenþilor de Penitenciare
au participat la manifestãrile comemorative
dedicate Zilei Eroilor ºi desfãºurate la
Monumentul Eroilor Independenþei –
Biserica ,,Rãducanu”, organizate de
Primãria oraºului Târgu-Ocna.

În cadrul programului, elevii au
prezentat onorul militar ºi au luat parte
la ceremonialul de defilare, mani-

Pentru Subcomisar de
penitenciare Iuliana SAVIN,

Purtãtor de cuvânt
ªcoala Naþionalã de Pregãtire

a Agenþilor de Penitenciare
Târgu-Ocna,

Semneazã subcomisar de
penitenciare Silvia VATAVU

Activitãþi comemorative dedicate Zilei Eroilor,
Zilei Asociaþiei Naþionale „Cultul eroilor”

ºi sãrbãtorii Înãlþãrii Domnului

festându-ºi astfel respectul faþã de
jertfa supremã a eroilor, a sacrificiului
pe care l-au fãcut pentru realizarea
idealului naþional, preþ al înfãptuirii
întregirii patriei, a României indepen-
dente.

Cultul eroilor, acordarea respec-
tului cuvenit ºi pomenirea din generaþie
în generaþie a celor cãzuþi pe câmpurile
de luptã fac parte din conºtiinþa, sufletul
ºi credinþa româneascã, astfel cã
importanþa ºi semnificaþia acestor
sãrbãtori reprezintã pentru ªcoala
Naþionalã de Pregãtire a Agenþilor de
Penitenciare  Târgu-Ocna o nouã

oportunitate de a cultiva senti-
mentul ataºamentului faþã de patrie ºi
de valorile istorice ale neamului din
perspectiva apartenenþei instituþiei
noastre la sistemul naþional de ordine
publicã ºi siguranþã naþionalã ale statului.
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Cu binecuvântarea Înaltpreas-
finþitului Pãrinte Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului ºi Bacãului, corul Parohiei
Buna Vestire din Târgu-Ocna a
participat, în perioada 6-12 iunie 2017,
la cea de-a XIV-a ediþie a Festivalului
Internaþional de muzicã bisericeascã
ortodoxã Dostoino est (Cuvine-se cu
adevãrat) ce are loc în fiecare an în
oraºul staþiune Pomorie din Bulgaria.
La festival participã grupuri corale
reprezentând diferite þãri, în principal
din spaþiul ortodox rãsãritean. Anul
acesta s-au înscris 29 de ansambluri
din þãrile: Bulgaria, Rusia, Serbia,
Ucraina, Cehia, Grecia ºi România.
Desfãºurat în perioada 7-11 iunie,
festivalul a fost organizat cu sprijinul
autoritãþilor locale din oraºul Pomorie,
sub patronajul spiritual al Bisericii
Ortodoxe din Bulgaria ºi cu binecu-

Corul parohiei
Buna Vestire,
Târgu-Ocna,
la Festivalul
internaþional
de muzicã
bisericeascã
ortodoxã
din Bulgaria

vântarea Înaltpreasfinþitului Ioanichie
de Slivensk. Potrivit tradiþiei festi-
valului, în fiecare an se aniverseazã un
compozitor important din cultura
muzicalã universalã care a avut o
însemnatã contribuþie în dezvoltarea
muzicii corale. Anul acesta compo-
zitorul aniversat a fost renumitul autor
rus Pavel Chesnokov de la a cãrui
naºtere se împlinesc 140 de ani.

Prezent pentru a doua oarã la
acest deja de tradiþie festival, corul
Buna Vestire, singurul grup coral
participant din România, a pregãtit
pentru cele douã secþiuni ale
festivalului, (muzicã bisericeascã ºi
muzicã din repertoriul naþional/
internaþional) 7 piese religioase: Svîºnic
priziraia, (Priveghindu-ne de sus, de A.
Arhanghelski), Cãmara Ta, Mântuitorul
meu (glasul 3, armonizatã de Nicolae
Lungu), Hvalite inea Gospodne
(Lãudaþi numele Domnului, de Vasilii
Borisenko), Glasom moim (Cu glasul
meu, de Vladimir Ciolac), Nãscãtoare
de Dumnezeu, de Pr. Vasile Stanciu,
Tebe poem (Pe Tine Te Lãudãm, de

Denisov), Dostoino est, (Cuvine-se cu
adevãrat, de Petru Dineov) ºi 5 piese
din tradiþia folcloricã naþionalã ºi
internaþionalã: La horã-n sat, Bãtuºica,
Sârba în cãruþã (Gheorghe Danga),
ªcedric (aranjament de M. Leontovici)
ºi Kalakolni Zvon, (Sunet de clopot, de
Jana Bicevskaia).

Prestaþia corului din Târgu-Ocna
a fost apreciatã de comisia de orga-
nizare ºi rãsplãtitã prin 3 diplome:
Diplomã de participare la Festivalul
Dostoino est, Diplomã pentru cea mai
frumoasã interpretare ºi intonaþie
corectã la piesa Dostoino est, Diplomã
pentru atitudine râvnitoare, credinþã în
Hristos, dirijare iscusitã a corului ºi
prezenþã demnã la Festival, aceasta din
urmã fiind atribuitã dirijorului Vitalie
Rusu. Aprecierea s-a concretizat ºi
prin aplauzele îndelungate venite din
partea publicului ºi a celorlalþi
participanþi. Astfel, în contextul reunirii
unor corale de renume ºi cu tradiþie în
muzica bisericeascã ºi având în vedere
calitatea deosebitã ºi înalta þinutã
profesionalã a Festivalului, corul de la

Parohia Buna Ves-
tire Târgu-Ocna a
reprezentat cu cin-
ste ºi demnitate
A r h i e p i s c o p i a
Romanului ºi Bacã-
ului, Protopopiatul
Oneºti ºi, desigur,
o r a º u l - s t a þ i u n e
Târgu-Ocna.

Preot
Ioan Vasile

PANÞÎRU
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Înaltpreasfinþite,
bine aþi venit,
în Mina Salina,
la sarea pãmântului,

Catren la întâmpinarea IPS Ioachim

Într-un numãr trecut vorbeam de
faptul cã necazurile ne vin din cauza
pãcatelor noastre, dar uneori ne vin ca
sã se arate prin ele lucrãrile lui
Dumnezeu...

ªi dãdeam ca exemplu cazul unui
oarecare Vasile Kranias, „Sfântul”, cum
îl numeau deþinuþii, care fusese
condamnat cu ani grei de temniþã în locul
fratelui sãu geamãn, Panaghiotis, care
ucisese pe soþul amantei sale.

Dupã o luptã grea cu mânia, cu ura,
cu propriul sãu suflet, ajunge sã-l ierte,
ba mai mult, sã-l iubeascã din nou, pe
fratele sãu. Celula devenise „chilie” în care
se ruga, în care postea, în care vorbea
cu Dumnezeu ºi cu Zervos, colegul sãu
de suferinþã.

Dar nu numai: le vorbea ºi celorlalþi
condamnaþi când ieºeau afarã, reuºind
sã-i îmblânzeascã pe aceºti oameni cu
priviri sãlbatice, cãci avea o bunãtate care
te fãcea sã-l placi ºi cu el ziua trecea
mai frumos.

Încântarea pe care le-o oferea
vorbindu-le despre istorisiri din Evanghelie,
despre credinþã, le aducea pacea
sufletului în acest loc de chin sufletesc
ºi trupesc ºi tot mai mulþi cereau sã se
spovedeascã ºi sã se împãrtãºeascã
duminica la Sf. Liturghie.

La insistenþele prietenului sãu de
celulã, Zervos Iannis, care urma sã fie
eliberat, „Sfântul” îi destãinuie taina vieþii
sale þinutã cu strãºnicie timp de douãzeci
de ani, cât fusese închis, cu promisiunea
cã n-o va divulga nimãnui.

Dupã eliberare, Zervos se stabileºte
în Zagorohoria unde, cu timpul, ajunge
asociat al cumnatului sãu care avea un
restaurant ºi un hotel aici.

Aºa se face cã, într-o zi de
decembrie, avu uimirea sã vadã venind la
ei pe Panaghiotis, fratele „Sfântului”,
împreunã cu soþia ºi cei trei copii ai lor:
doi bãieþi ºi o fatã...

Veniserã în concediu sã se relaxeze,
la recomandarea doctorului, dar acesta
era agitat ºi, gãsind un pretext, plecarã
a doua zi. Îºi lãsã familia acasã, iar el
plecã în Ambelakia din Laconia...

Zervos, întrucât a doua zi era 16
decembrie, ziua crimei, bãnui intenþiile
acestuia ºi îl urmãri. Ajuns la locul faptei,
îl filmã pe ascuns...

Spre surprinderea tuturor, la casa
bântuitã sosi ºi Arhonti care îºi revãzu
fostul iubit dupã 21 de  ani... Îl întrebã

SFÂNTUL ( II )
dacã vine aici ca sã îºi aminteascã ºi sã
se elibereze, dacã s-a cãsãtorit, i-a spus
cã ore întregi se roagã pentru el ºi familia
lui ºi pentru sufletul celui ucis, la bisericã
nu se duce deoarece toþi o privesc cu
dezgust ºi o ºtiu toþi din tatã în fiu drept
amanta criminalului, ucigaºa! ªi-au
reproºat unul altuia cã nu au mãrturisit
adevãrul ºi în cele din urmã s-au despãrþit.

Primul imbold al lui Zervos a fost sã
se ducã de unul singur la Poliþie sã
predea caseta video ca sã-ºi scape
prietenul de la închisoare... Dar apoi s-a
gândit cã nu era cinstit sã facã aceasta.
Prietenul lui a avut încredere în el, i-a
încredinþat taina ºi durerea lui de o viaþã.
Aºa cã se duse la închisoare la prietenul
sãu ºi-i povesti cã l-a întâlnit pe fratele
sãu, care era acum un înstãrit comerciant
de lemn, locuia în Halkidiki, era cãsãtorit
cu o femeie bunã ºi avea trei copii:
Stavros, de unsprezece ani, fetiþa, Fotini,
ºi mezinul, Arghiris, cam de trei aniºori...
Îi mai spuse cã fratele lui se chinuie ºi
cã în fiecare an se duce la locul
tragediei...

Întrebat de unde ºtie, i-a scos
caseta video ºi i-a dat-o... I-a mai spus
cã imediat ce o va vedea Poliþia ºi
procurorul, fratele sãu va veni aici în locul
lui, iar el  va  merge  ºi va locui în cel mai
luxos apartament al prietenului sãu. Cãci
nu e drept ca fratele sãu sã meargã în
vacanþã cu familia lui, iar el sã se stingã
în aceastã cuºcã...

 „– Înceteazã! Viaþa mea este aici.
Eu am treabã aici! Dumnezeu mi-a
dat de lucru ºi mã umple de bucurie!
Nici nu poþi sã-þi închipui câtã bucurie!
Uitã-te acolo, vizavi! Cine este?

–  Laþcu, acel gunoi care molesta
copii...

– Taci! Când vei învãþa sã nu mai
calomniezi oamenii care sunt creaturi
ºi chipuri ale lui Dumnezeu? Ei vor
merge în rai prin pocãinþã, iar tu, prin
cuvântul tãu rãu, te vei trezi în iad.
(...) El freacã podelele, curãþã toaletele,
face tot felul de munci grele, face tot ce
este dezgustãtor, pentru a se smeri pe
sine. Aºa se simte: cã este mai prejos
decât toþi ºi vrea pe toþi sã îi slujeascã,
pentru a se mântui. Astfel este
pocãinþa profundã, adevãratã, pentru
un pãcat atât de înfricoºãtor. Sãptãmâna
trecutã s-a dus ºi s-a spovedit ºi toþi din
închisoare au auzit cum plângea. (...) Eu
am treabã aici! M-a chemat

Dumnezeu, pe mine cel care nu meritam
aceasta! Mã va elibera de aici atunci când
va vrea El! Acum sunt în slujba Lui ºi
mã bucur de aceasta!

–  Adicã pentru a se mântui fiecare
criminal, tu te vei topi în închisoare? Vrei
sã faci misiune creºtinã în închisoare?
Du-te afarã, Sfinte! Ce crezi? Cã cei de
afarã au pãcãtuit mai puþin decât cei de
aici? Du-te afarã ca sã-i gãseºti! Te
aºteaptã. Acolo sã vezi câtã treabã este!
Nu vei avea timp nici sã dormi!

– Nu, Dumnezeul meu! De douãzeci
de ani mã lupt!... Nu mã pãrãsi acum,
Doamne! ªi a izbucnit în plâns...

Iannis a înþeles: toatã acea supãrare
era lupta unui suflet cu el însuºi. Vasile
se lupta. Se rãzboia sfântul cu omul.

– Liniºteºte-te! Iartã-mã! N-am vrut
sã te tulbur. Am fãcut-o din iubire...

– ªtiu. Dar crede-mã, nu îmi este
de folos aceasta, nici mie, nici altcuiva.
Sã arunci caseta video în foc ca diavolul
sã nu mai poatã sã ne ispiteascã mintea
ºi inima. Stai departe de fratele meu (...)
ºi sã te rogi zi ºi noapte sã se pocãiascã!
Asta nu e viaþã! Nu suport sã se piardã!

– Bine, sfinte.
ªi într-adevãr, în fiecare dimineaþã,

înainte de a merge la lucru, Iannis intra
în bisericã la slujbã ºi aprindea douã
lumânãri pentru cei doi fraþi gemeni...

Doi ani mai târziu, Sfântul fu eliberat
din închisoare, pentru bunã purtare, deºi
mai avea de ispãºit ºapte ani...

Toþi deþinuþii l-au înconjurat cu
dragoste, i-au oferit bani, haine, diverse
amintiri ºi ºi-au luat rãmas bun. El i-a
îndemnat sã nu renunþe niciodatã la
Dumnezeu, sã Îi mulþumeascã zi ºi
noapte, sã citeascã Evanghelia ºi sã
discute pe marginea ei...

Apoi a  intrat ca ucenic într-o
mânãstire din Sfântul Munte, spunând cã
e doar un pãcãtos care cautã asemeni
unui naufragiat liniºtea la limanul lui
Dumnezeu. Aici trãia în ascezã, în
rugãciune ºi mai ales în smerenie. Orice
treabã o îndeplinea cu bucurie, de la
bisericã pleca ultimul, postea mult ºi se
ruga neîncetat.

Dupã multe ºi grele încercãri, dupã
mai mult timp, fu tuns în monahism sub
numele de Visarion. A fost hirotonit
diacon, preot ºi apoi hirotesit duhovnic.
Avea mare cãutare ºi foarte
mulþi mireni veneau la el la
spovedit. Vãzând stareþul dorul

Presb. Aurelia GENES



Nr. 2 / apr-iun 2017 17SAREA PÃMÂNTULUI

sãu de pustie, îl lãsã sã plece...
Se retrase în vârful

muntelui, într-o colibã micã ruinatã, pe
care a reconstruit-o. Doar duminica ºi la
sãrbãtori cobora la o mãnãstire din
apropiere, ca sã slujeascã împreunã cu
alþi cãlugãri.

Dar ºi aici veneau la el oameni din
toate colþurile pãmântului, iar el purta cu
toatã inima toate poverile foarte grele ale
acestei lumi: durere ºi lacrimi ºi vinã ºi
pãcate, un adevãrat martiriu. Dumnezeu
îi dãduse harisma strãvederii ºi a înainte-
vederii.

Odatã, pe când cobora la
mãnãstirea Dohiaru pentru priveghere, l-a
întâmpinat un mirean deznãdãjduit care
voia sã se sinucidã. Visarion a stat în
ploaie cu el pânã ce l-a liniºtit. Dupã ce
a plecat mireanul, el a fãcut câþiva paºi
ºi a leºinat. Niºte cãlugãri l-au gãsit ºi l-au
dus la coliba lui unde a zãcut o lunã din
pricina pneumoniei... A fost îngrijit de un
cãlugãr care cu un an în urmã se droga
ºi fusese salvat de el, precum ºi de trei
doctori de la  trei  mãnãstiri ºi de ucenicii
lor.

Când era pe punctul de a pãrãsi
lumea, i-au spus cã „Dumnezeu îl va milui
pe Panaghiotis”, întrucât în delirurile sale
pomenea acest nume. A fost scânteia
care i-a reaprins sufletul.

ªi iarãºi nu e întâmplãtor cã în  timp
ce în Athos era bucurie ºi se fãceau
rugãciuni de mulþumire, în casa lui
Panaghiotis era dejnãdejde amarã...
Mezinului, în vârstã de nouã ani acum, i
se fãcuse rãu din senin ºi era în comã la
spital... Medicii nu puteau sã-i dea un
diagnostic... Îl consultase ºi cel mai bun
pediatru din lume, specialist în cazuri
urgente ºi rare, Steven Smith din Ohio,
venit la un Congres, dar cu acelaºi
rezultat. Tatãl a vrut atunci sã-l ducã în
strãinãtate dar medicii l-au avertizat cã
nu e posibil.

 „– Vom face tot ce putem, au spus
ei. Mai exact, vom face ce ne va lumina
Dumnezeu. Pentru cã în acest caz
numai El ºtie ºi poate sã facã ceva.

– De ce ni se întâmplã nouã
aceasta? plângea mama îndureratã... De
ce ne încearcã Dumnezeu aºa? Ce am
fãcut? Cu ce am greºit?”

Apoi, ca o ultimã soluþie, ea iºi
trimise soþul la pustnicul Visarion din
Sfântul Munte care se uita la om ºi ºtia
cine e, care îi e numele, ce a fãcut, ce i
se va întâmpla... Panaghiotis refuzã
înfricoºat, dar ea îl trimise neînduplecatã
la pustnic sã se roage pentru Arghiris...

Mai presus de a fi om, criminal,
adulter, trãdãtor al fratelui sãu,

Panaghiotis era tatã ºi acest lucru biruia
orice altceva în sufletul sãu în acele clipe.
Aºa încât luã drumul Athosului...

Ajuns în faþa pustnicului, acesta îl
recunoaºte dar el nu, fiind îmbrãcat în
rasã neagrã, cu o barbã pânã la brâu, cu
camilafca trasã sã-i acopere ochii pe
jumãtate... Îi spune îndurerat cã îi moare
copilul pentru cã Dumnezeu îl
pedepseºte pentru pãcatele lui.

 „– Tu crezi cã El existã ca sã ne
pedepseascã. Nu, nu este aºa.
Dumnezeu este iubire ºi iertare. El
este mult milostiv. Dumnezeu nu
pedepseºte! El ne educã ºi aºteaptã
pocãinþa noastrã. Dumnezeu te
aºteaptã, Panaghiotis. Te aºteaptã la
spovedanie. De aceea s-a îmbolnãvit
copilul tãu. (...) Mâine, la ora asta,
copilul tãu va fi bine. Dumnezeu þi-l va da
înapoi, ca sã îþi arate cã este mult milostiv.
Te aºteaptã la pocãinþã aici...”

Dupã plecarea sa, pustnicul s-a
rugat cu lacrimi fierbinþi toatã noaptea
pentru salvarea copilului ºi totodatã a
fratelui sãu care se va pierde, va
deznãdãjdui, îl va urî pe Dumnezeu dacã
acesta  va muri.

 „– Îndurã-te de mine, ticãlosul! Cum
îndrãznesc eu sã Îl învãþ pe Dumnezeu
ce sã facã? Eu, noroiul pãmântului, iartã-mã,
Pãrintele meu! (...) Fã-l bine numai
pentru iubirea Ta, Doamne!”

A doua zi, la ora unsprezece,
medicul i-a anunþat cã fiul lor ºi-a revenit
printr-un miracol:

 „– Aceasta în ºtiinþã are un nume.
Îi spunem „minune”. Am vãzut multe
cazuri asemãnãtoare, dar ca cel de
astãzi nu am mai vãzut niciodatã! Existã
Dumnezeu, domnule Kranias, a spus el.”

În ziua urmãtoare, dupã prima
Dumnezeiascã Liturghie la care a
participat dupã treizeci de ani,
Panaghiotis Kranias a plecat în Sfântul
Munte, la pãrintele Visarion cãruia i-a
mulþumit pentru copil.

„– Lui  Dumnezeu sã Îi
mullþumeºti. El e doctorul trupurilor
ºi a sufletelor.

Îl rugã apoi pe pãrinte sã îl
spovedeascã.

– Eu, a început sã spunã cu o voce
plinã de lacrimi, în urmã cu treizeci de
ani, am ucis un om.

ªi odatã cu aceastã propoziþie, s-a
risipit toatã suferinþa ºi pãcatul, durerea
ºi vinovãþia. (...) Am pãcãtuit mult, Sfinte
al lui Dumnezeu, am pãcãtuit faþã de
Dumnezeu, faþã de mine însumi, faþã de
omul cãruia i-am curmat viaþa, faþã de
Arhonti, faþã de familia ei, faþã de mama
mea care s-a stins ca o lumânare, faþã

de soþia mea pe care am înºelat-o, faþã
de copiii mei care au suferit din cauza
pãcatelor mele, dar mai presus de toate am
pãcãtuit faþã de fratele meu pe care l-am
închis în temniþã, i-am distrus viaþa, l-am
ruinat. Nu existã alt pãcãtos mai mare
decât mine, a strigat el, nimeni! ªi nu
merit nici iertarea lui Dumnezeu. Însã El
mi-a arãtat, aºa cum ai spus, mie celui
cu totul nenorocit, mãrinimia Sa. De
aceea îndrãznesc... îmi pun sufletul cel
spurcat de pãcate înaintea milei ºi a
judecãþii Lui...”

Preotul i-a citit rugãciunile de
dezlegare ºi se pregãtea sã-l împãr-
tãºeascã.

„– Înainte sã mã împãrtãºesc, voi
repara tot ce am stricat. Voi merge la
Poliþie, voi mãrturisi tot ce am fãcut, ca
sã îl scoatã pe fratele meu din închisoare,
sã intru eu.

– Nu! Ai soþie ºi copii! Am coborât
mila cerului pe pãmânt, ca sã trãiascã
Arghiris. Doar nu îl vei omorî acum tu,
tatãl lui...

– Dar fratele meu? a întrebat el
sfâºiat de durere. Cum voi putea suporta
ca el sã fie în închisoare?

–  Fratele tãu nu este în închisoare.
– Dar probabil cã va trãi mereu

defãimat, uitat, toþi vor ºti cã e un criminal,
îl vor dispreþui. Cum sã îngãdui aceasta,
Sfinte a lui Dumnezeu?

– Nu îl dispreþuieºte nimeni pe fratele
tãu.

– Spune-mi unde este, sã îi sãrut
picioarele, sã îi cer sã mã ierte.

– Du-te. Lasã-l în grija lui Dumnezeu.
Dacã vrea El, îl vei gãsi.”

Plecând, se întâlni pe drum cu
Zervos care îl confundã cu Sfântul... De
la el aflã cã era prietenul fratelui sãu, cã
stãtuse împreunã cu acesta în celulã
ºase ani, cã-i povestise  în cele din urmã
despre faptele lui, cã-l iertase, cã-l iubea
nespus ºi se ruga necontenit pentru el
ºi Arhonti, cã putea sã-l bage la
închisoare iar el sã fie eliberat dar a
refuzat, ba chiar i-a cerut sã se roage
pentru el ca sã se pocãiascã, sã îl
mântuiascã Dumnezeu.

Dupã toate acestea, au mers
împreunã la coliba pustnicului unde are
loc întâlnirea sfâºietoare dintre cei trei...

Iar coliba strãlucea, strãlucea...
Iatã deci rostul tuturor întâmplãrilor

de pânã acum...
ªi iatã ºi un bun exemplu de cum

sã scoatem din inima noastrã ura, mânia,
rãutatea, ca sã încapã în ea Dumnezeu,
iubirea, bunãtatea... Iar acum este timpul
cel mai prielnic pentru aceasta... Sã o
facem!
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ªedinþa Consiliului Local Slãnic Moldova în cadrul cãreia
s-a acordat titlul de Cetãþean de onoare lui Valeriu Filimon

Slãnicul Moldovei – tãrâmul de vis al
Nemirei, a devenit pentru o duminicã (7
mai 2017) locul unde s-a scris o paginã
deosebitã a contemporaneitãþii, aici dându-ºi
întâlnire, în faþa tinerelor vlãstare  de pe
aceste meleaguri, mai multe personalitãþi
ce pot fi un exemplu pentru elevi. Într-o
forfotã a bucuriei, cu  privirea  scãldatã  de
razele  primãvãratice dãtãtoare de viaþã ºi
de noi speranþe, purtând  în suflet motto-ul
„pentru fiecare din noi care reuºeºte, existã
cineva care ne-a arãtat calea” (Oprah) –

slãnicenii s-au adunat la Sala de Sport  a
acestui oraº-staþiune pentru a arãta elevilor
ºcolilor  din localitate ºi concitadinilor
puterea exemplului. Câºtigul real al acestei
întâlniri a fost dat de faptul cã s-a vorbit
din suflet despre tenacitate ºi perseverenþã
atunci când urmãreºti un ideal, iar „o carte
a vieþii” parcã s-a deschis pentru ca sã se
cunoascã mai bine oamenii ce locuiesc pe
valea Slãnicului!

 Prof. Daniela Mititelu, director al
ªcolii Gimnaziale Slãnic Moldova, a deschis
aceastã manifestare, numitã sugestiv
„Modele locale de succes”, mulþumind
celor care au rãspuns ineditei provocãri.
„Vlãstarele acestor plaiuri au rãdãcinile
bine înfipte  în pãmântul Slãnicului, aici 
unde o comunitate micã, plinã de
frãmântãri, are oameni ce doresc a
aºeza lucrurile  pentru un viitor bun. Copiii
au nevoie de exemple ºi vom asculta 
lucruri emoþionante  ce ni le împãrtãºesc 

„Modele locale de succes”, la Slãnic Moldova
«modelele de viaþã» din mai multe domenii
de activitate”, a menþionat profesoara
Daniela Mititelu. Aceastã iniþiativã a fost
salutatã de cãtre primarul oraºului-staþiune
Slãnic Moldova, Gheorghe Baciu, el
declarând cã  „prin cunoaºterea
«exemplelor», puteþi avea mai multã
încredere, pentru a fi utili ºi performanþi în
viaþã.”

Între invitaþii la „Modelele locale de
succes” s-au aflat profesorii Florin Lazãr
(inspector ºcolar  general), Ida Vlad, Ana

Maria Egarmin, Camelia Elena Popa, Emil
Ganea (de la ISJ Bacãu).  Prezentarea 
acestei manifestãri a revenit tinerei
actriþe Codrina Ionel, care timp de câteva
ore ne-a fãcut cunoºtinþã cu „modelele
locale de succes”, ce au avut ºi rãgazul de
a se confesa. Având  strãlucirea deplinei
maturitãþi, „cu toate  emoþiile  de care
poate fi un om în stare”, inginerul Andrei
Ababei „a spart gheaþa” acestei întâlniri,
cu opinii trainice de urmat în viaþã. „Nu
ºtiu dacã povestea mea  înseamnã chiar
succes, acum fiind vremurile când copiii
au  multe oportunitãþi ca sã îºi cultive
aptitudinile, sã aibã o viaþã mai
bunã. Fiecare  valoreazã  exact cât
poate da  celor din jur ºi începem sã
nu mai primim când nu vom mai avea
puterea de a da! ”, a afirmat ing. Andrei
Ababei. Purtând  acelaºi nume (lucru  ce
este întâlnit mai rar ºi pe valea Slãnicului)
Andrei Ababei  a activat ca director

mecanico-energetic la Trustul Petrolului
Moineºti, el împãrtãºind  tinerilor  gândurile
sale: „A fost voinþa mea de a fi inginer ºi
am reuºit! Opþiunile noastre
sunt esenþiale pentru viaþa noastrã.
Construcþia aceasta numitã «viaþa
noastrã» are o temelie numitã ºcoalã!
Sã nu uitaþi: a munci este cheia
succesului! Marele învãþat Vergiliu a
spus: «pot pentru cã  eu cred cã pot!»
Sã fiþi convinºi cã  lumea are nevoie de
voi! Voi puteþi schimba lumea!” Cu multã

dezinvolturã s-a adresat elevilor cu câteva
sfaturi ºi Mihaela Anton, economistã, ea
fiind ºi viceprimarul oraºului-staþiune Slãnic
Moldova: „Sã rãmâneþi mereu curaþi, sã
exploraþi lucruri noi! Nu renunþaþi,
pentru cã nimic nu este imposibil! Nu
devii cel mai bun în teren atunci când
joci fotbal pentru prima datã! Trebuie
sã munciþi”  

Pentru a realiza ceea ce îþi doreºti...
În aceeaºi tonalitate „a încurajãrilor”

s-a adresat ºi prof. Violeta Apostu, care
activeazã la Liceul Teologic „Fericitul
Ieremia” din Oneºti, ea aducând  elevilor
slãniceni îndemnul: „priviþi-vã pãrinþii ca
pe cele mai puternice modele! ªi munciþi
la visele voastre, sã munciþi pentru a
ajunge acolo unde doriþi!” Gheorghe
Baciu, primarul oraºului Slãnic Moldova a
întãrit toate aceste argumente cu
experienþa sa de viaþã. „Am fost
ºase copii la pãrinþi ºi ei au reuºit
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Slujba arhiereascã la mormântul
pãrintelui Arsenie Boca

sã ne arate  drumul vieþii, sã trãim
azi decent. Fiecare vã gândiþi la
o soluþie miraculoasã, dar

aceasta este nevoia de a avea
încredere, cã veþi putea face lucruri
deosebite. Sã fiþi deschiºi prin
voluntariat. Foarte mulþi nu se implicã 
pentru cã li se pare complicat, dar vor
avea  viaþa foarte grea, pentru cã nu
se implicã! Simultan cu ºcoala trebuie
sã construim în  noi  omul! Eu nu aº fi
reuºit în viaþã dacã nu aº fi avut în
preajma mea oameni de calitate!” Ca
„model de succes” în profesia sa, Elisabeta
Bogãtoiu (asistent medical) a menþionat:
„Cu rãbdare toate visele se împlinesc!
Sã faceþi ce vã place!”  iar procurorul
Silvestru Boeru, pornind de la „cele 10
porunci”  a avut un discurs emoþionant:
„Fiecare dintre noi ne gândim la un
model de succes, dar sã vedem tot ceea
ce ne înconjoarã, sã ne gândim la
verbul «a fi»  sau «a avea» (la care nu
gãsesc satisfacþie la nici unul). Vorba
lui Titulescu, «conteazã caracte-
rul!»” Dacã studenta Maria Miler  a
transmis mesajul  ca „elevii sã  fie
încurajaþi  sã îºi aleagã fiecare drumul
sãu” profesoara de Limba ºi literatura
românã  Ancuþa Chirilã a vorbit de faptul
cã de 12 ani se implicã în realizarea revistei
„Izvorul Numãrul Unu”, care este o
emblemã a oraºului-staþiune de la poalele
Nemirei. Copleºitã de emoþii la vederea
foºtilor sãi profesori, „devenind din nou
elevã”, ea a afirmat: „Am ajuns cadru
didactic prin muncã ºi prin perse-
verenþã! Vã sfãtuiesc sã vã alegeþi
idealul dorit, dar sã vã cunoaºteþi ºi
propriile puteri! A avea o carierã de
succes nu înseamnã a avea bani mulþi
ci a munci cu plãcere, a face totul cu
mult drag!” ªi economista Adriana
Harapu a subliniat faptul cã „a reuºi în
viaþã  înseamnã sã îþi propui un scop,
pe care sã îl urmezi! Ideea este cã se
poate prin mult efort!” Profesoara
Andreea Moraru a venit cu cazul concret
al unui elev foarte timid despre care mama
sa a spus cã „nu poate  sã înveþe mai mult!”
Deºirând  „firul pedagogic” al acestei
poveºti,  tânãra profesoarã a menþionat:
„Aveam douã opþiuni, sã intru la ora de 
geografie ºi sã ascult sfatul mamei elevului,
ori sã am încredere în acest elev, pentru
ca sã ofere mai mult, tot ceea ce poate el!
Am ales a doua variantã ºi, vãzând cã
elevul  poate sã înveþe mai mult, am spus

pãrinþilor cã problema e datã de faptul
cã nu aveþi încredere în el! Copiii nu vor
oferi mai mult decât ceea ce aºteptaþi
de la ei! Poate ºi eu am sentimentul
acela, ce e ºi mai înalt, când toate uºile
sunt închise! Dar dacã am ajuns pânã
aici, înseamnã cã pot sã merg ºi mai
departe! Sã ne uitãm unii la alþii ºi sã
ne gândim cã cei din jurul nostru sunt
suficient de inteligenþi ºi pot reuºi mai
mult ca noi! Sã  spunem ce aºteptãm de
la noi, sã avem obiectivele în faþã ºi sã
facem împreunã tot ceea ce o sã obþinem.
Orice lucru important în viaþã  se obþine
cu mult efort ºi trebuie sã avem multã
încredere!” Viaþa lui Benone Moraru
(poliþist) este ea însãºi un exemplu a faptului
cã „perseverând, reuºeºti!” Prima sa
profesie a fost de  tehnician  foraj, dar la
vârsta de 24 ani a rãmas ºomer.
Experienþa de grãnicer (ca soldat) l-a ajutat
ca sã ajungã ...poliþist, dupã ce a apãrut
din nou oportunitatea de a lucra la foraj,
dar ... 15 ani a fost pe vapor (având ºansa
de a cunoaºte lumea). „Mesajul meu este
sã învãþaþi, astfel vã creaþi o bazã în
care puteþi evolua! Anii de ºcoalã  vã
vor aduce viitorul pe care îl alegeþi!”, a
menþionat  Benone Moraru.

 Sã notãm ºi alte  mesaje  ale
„modelelor locale de succes”  cãtre  elevii
ºcolilor gimnaziale  de  la Slãnic Moldova
(ce au fost impresionaþi de „cavalcada”
sfaturilor oferite): „Totul se poate prin
muncã! ªtim cã trãim în vremuri grele,
dar copiii nu trebuie abandonaþi! ”
(Robert Moraru, cadru  militar); „Normalitatea
înseamnã sã fii unde îþi doreºti, iar
succesul este sã profesezi o meserie
frumoasã ºi sã mergi mai depar-
te” (Sebastian Olaru, antreprenor); „Puteþi
fi un profesionist foarte bun dacã
munciþi ºi învãþaþi!” (Valerica Moraru,
expert în contabilitate). Ca fiu al acestor
meleaguri  la aceastã întâlnire a fost prezent
ca „model de succes” ºi ªtefan ªilochi, 
primarul oraºului Târgu-Ocna. Prezentând 
„parcursul” destinului sãu de pânã în prezent
(absolvent al ªcolii Generale nr. 2 Cireºoaia
– muncitor – frecventarea ªcolii de
Maiºtri, urmarea  studiilor superioare de 
ºtiinþe economice ºi a celor de administraþie
publicã, obþinerea Master-ului în acest
domeniu), mãrturisind ºi faptul cã la vârsta
de 38 ani a fost ales viceprimar al oraºului
Târgu-Ocna unde are la activ ºi mai multe
mandate ca primar, ªtefan ªilochi
a îndemnat elevii „sã învãþaþi, sã munciþi

ºi veþi realiza tot ceea ce vã doriþi în
viaþã. Pãrinþii trebuie ca sã aibã
încredere în copiii lor!” Georgiana
Teodorescu (artist plastic, designer interior),
a adus „o patã de culoare” acestei
manifestãri, prin prezentarea „poveºtii”
vieþii sale. „Am plecat din Slãnic Moldova
la vârsta de 18 ani, pentru ºcoalã, ºi am
mers pe un drum frumos. Am ajuns ºi în
strãinãtate, unde «informaþia este
putere!» Lipsa informaþiei submineazã
încrederea în sine ºi fãrã educaþie nu
vom reuºi ca sã ne poziþionãm! Din cãrþi
putem învãþa despre exemplele de urmat 
dar ºi despre cele ...de evitat! Energia
tinereþii, completatã cu determinare, sunt
virtuþile ce le putem pune în faþa lumii
pentru a ajunge acolo unde
vrem!” Declarând cã „Slãnicul Moldovei
este „singura localitate ce o recunosc ca ºi
casã”, Georgiana Teodorescu  a prezentat
la aceastã întâlnire mai multe  date  asupra 
unui  proiect  pe  care  îl  pregãteºte.

  Între atâtea „poveºti de succes”,
cuvintele sunt „sãrace” pentru a putea
surprinde verva artisticã a  actriþei în
devenire Codrina Ionel (ce prin talentul
sãu face sã i se potriveascã multe roluri!),
dar ºi „tumultul”, fascinaþia ºi mãiestria
interpretãrii vocale a unor lucrãri
simfonice de cãtre Maria Miler.
Ascultând aceastã  voce  de pe
meleagurile  slãnicene ºi gândind cã tot
aºa a pornit din apropiere (de la
Adjud) magnifica sopranã Angela
Gheorghiu, „cu o proiecþie în viitor”, vezi
cum marile scene ale lumii se pot bucura,
în aplauze fulminante,  de o aºa prezenþã
al cãrei glas e „cel al izvoarelor mirifice”
de la poalele Nemirei! Menþionãm cã
aceastã întâlnire s-a încheiat cu  un
moment folcloric susþinut de Lãcrãmioara
Forcoº (care a recunoscut între cei
prezenþi pe profesorii ce „i-au înaripat”
visul de a cânta) .

 Sã notãm ºi organizatorii acestei
inedite  manifestãri: Daniela Mititelu
(director al ªcolii Gimnaziale Slãnic
Moldova), profesorii Maria Scurtu,
Andreea Unguru, Adriana Hârjabã,
ªtefan Mironicã, secretara Maricica
Negri, contabila Maricica Luca,
bibliotecara Suzana Suditu, Olivia Bertalan
(pãrinte) ºi Ioana Bucioacã (de la
Congregaþia Surorilor Providenþei).  

Ion MORARU 
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spaþiul pietonal de pe strada Victoriei

Din activitatea noastrã
Am efectuat lucrãri de igienizare, de

pregãtire ºi plantare a spaþiilor verzi cu
flori de sezon, am realizat lucrãri de
scarificare ºi balastare a unor strãzi
degradate, am continuat lucrãrile sistate
pe timpul iernii.

Astfel, au fost reluate lucrãrile de
investiþii cuprinse în proiectul
„Modernizare 4 strãzi” cu pregãtirea ºi
asfaltarea strãzii Daniela Caurea,
pregãtirea infrastructurii ºi asfaltarea
strãzii Cãpitan Buºilã. Din acest proiect
au rãmas de efectuat lucrãrile la
infrastructurã ºi respectiv asfaltare pe
strada Tãbãcari. Pe aceastã stradã, mai
întâi va trebui sã înlocuim conducta de
alimentare cu apã care este din
azbociment, este degradatã fizic ºi moral,
ºi, mai apoi, sã trecem la realizarea
lucrãrilor din proiect. Considerãm cã
printr-o mobilizare eficientã a
constructorului, aceste lucrãri vor fi
terminate la mijlocul lunii august 2017,
respectându-se termenul prevãzut în
contract. Vã informãm cã toate lucrãrile
realizate pânã la aceastã datã au fost
decontate integral de cãtre Ministerul
Dezvoltãrii Regionale, Administraþiei
Publice ºi Fondurilor Europene, proiectul
fiind finanþat prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã.

Pe strada Cãpitan Buºilã se aflã în
desfãºurare un proiect prin care vor fi
create peste 90 locuri de parcare.
Investiþia se realizeazã cu fonduri din
bugetul local, dupã terminarea acestora,
dacã numãrul de solicitanþi de locuri de
parcare este mai mare decât numãrul
locurilor se va organiza licitaþie la care
pot participa, în principal, cetãþenii care
au domiciliul în blocurile de pe aceastã
stradã. Problema parcãrilor va fi
rezolvatã numai dupã ce vom reuºi sã
realizãm sistematizarea tuturor incintelor
de blocuri ºi inventarierea spaþiilor verzi
din oraº, acþiune planificatã a începe în
trimestrul III al acestui an.

Dupã ce au fost obþinute toate avizele
ºi acordurile de la instituþiile abilitate, au
fost reluate ºi sunt  în plinã desfãºurare

lucrãrile la reþeaua de canalizare ºi la
noua staþie de epurare, lucrãri cuprinse
în proiectul „Extinderea ºi reabilitarea
infrastructurii de apã ºi apã uzatã în
judeþul Bacãu“. Se lucreazã la reþelele
de canalizare pe bulevardul Republicii ºi
strada Costache Negri, dupã care se vor
realiza racordurile cu strãzile laterale ºi
apoi racordarea la noua staþie de epurare,
unde se efectueazã în prezent probe
tehnologice. Termenul de punere în
funcþiune, respectiv de finalizare a
lucrãrilor este luna octombrie 2017,
termen la care mai mult de 70 % din
locuitorii oraºului nostru vor beneficia de
canalizare la standarde europene.

Pe strada Gãlean (DJ 116) se executã
lucrãri de finisare la ºanþuri ºi acostamente,
de efectuare a marcajelor, de pregãtirea
obiectivului pentru recepþia finalã care
sperãm sã aibã loc la sfârºitul lunii iunie
2017, conform contractului de execuþie.

În urma reefectuãrii tuturor activitãþilor
ºi a tuturor analizelor prevãzute în
Programul anexat Licenþei de explorare a
izvoarelor din Parcul Mãgura, în data de
12 mai 2017 a fost negociatã ºi semnatã
Licenþa  de dare în administrare pentru

exploatare a acestor ape minerale
terapeutice. Prin obþinerea acestei licenþe,
oraºul Tg. Ocna  are dreptul ºi obligaþia de
a executa activitãþi miniere de exploatare a
rezervelor celor 7 izvoare  cu  apã mineralã
terapeuticã din perimetrul Mãgura – Tg.
Ocna, durata acesteia fiind de 20 de ani, cu

posibilitatea prelungirii succesive de câte 5
ani. În perioada urmãtoare se vor continua
activitãþile de exploatare experimentalã cu
valorificare, ceea ce presupune obþinerea
unor avize, mãsurãtori, rapoarte geologice
semestriale ºi anuale, analize microbi-
ologice ºi chimice etc. ºi, respectiv,
posibilitatea de a utiliza aceste ape în
tratamente medicale potrivit indicaþiilor
terapeutice pentru fiecare sursã.

Am acordat o atenþie deosebitã
activitãþilor cultural-educative desfãºu-
rate în aceastã perioadã, activitãþi care
au culminat cu manifestãrile dedicate
Eroilor Neamului.  În spiritul promovãrii
sentimentului patriotic ºi civic de cinstire
a actelor de eroism naþional, cu ocazia
Zilei Eroilor, Zilei Asociaþiei Naþionale
„Cultul Eroilor” ºi sãrbãtorii Înãlþãrii
Domnului, în ziua de 25 mai 2017 au fost
organizate de Primãria oraºului Târgu-
Ocna manifestãrile dedicate Zilei Eroilor
ºi desfãºurate la Monumentul Eroilor
Independenþei – Biserica ,,Rãducanu”,
la care au participat oficialitãþi judeþene
ºi locale, elevii ºi personalul ªcolii
Naþionale de Pregãtire a Agenþilor de
Penitenciare, conducãtori ai unor societãþi

comerciale, elevi de la instituþiile de
învãþãmânt din oraº, un numeros public.
A fost intonat Imnul României, s-a
desfãºurat un Te-Deum, au fost rostite
alocuþiuni ºi s-au depus coroane de flori
la acest monument. Elevii ªcolii
Naþionale de Pregãtire a

(urmare din p. 1)
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Agenþilor de Penitenciare au
prezentat onorul militar ºi au luat

parte la ceremonialul de defilare,
manifestându-ºi astfel respectul faþã de
jertfa supremã a eroilor, a sacrificiului pe
care l-au fãcut pentru realizarea idealului
naþional, preþ al înfãptuirii întregirii patriei,
a României Independente. Manifestãri

similare au fost desfãºurate ºi la
Monumentul Eroilor de pe Muntele
Mãgura ºi la Monumentul de la Poieni.

În Parcul Mãgura, la 1 iunie au fost
sãrbãtoriþi copiii, viitorul omenirii. Au fost
organizate activitãþi culturale ºi
distractive specifice, au fost premiaþi
elevii merituoºi, au fost organizate
concursuri sportive, concursuri de role
ºi biciclete etc. Copiii s-au bucurat de
timp frumos ºi de atenþia adulþilor -
pãrinþi, bunici - prezenþi la aceste
activitãþi. Pentru cetãþenii oraºului,
Piaþeta Primãriei a gãzduit în data de 5
iunie 2017 spectacolul „Sã petrecem

împreunã cu voie bunã ºi cântec”
susþinut de formaþiile artistice ale Casei
orãºeneºti de Culturã, spectacol
apreciat cu aplauze de cei prezenþi.

Continuând tradiþia, Societatea
Naþionalã a Sãrii SA, Primãria Tg.
Ocna ºi Asociaþia sportivã
TransAlpinBike ºi în acest an, în

perioada 10 -11 iunie, au organizat a
V-a ediþie a concursului „Cãlãtorie între
cer ºi pãmânt” la care au participat
peste 200 de concurenþi din mai multe
judeþe ale României. Sâmbãtã pe 10
iunie a  fost organizat crosul pe o
lungime de 5 km ºi semi-maraton pe
21 km, pe categorii de vârstã, cu intrare
în Salina, iar duminicã a avut loc
concursul de  mountainbike pe 13,2 km.
Au fost acordate numeroase premii, iar
organizarea a fost una deosebitã,
nefiind înregistrate incidente.
Concursul de cros a fost un eveniment
inedit, fiind la prima ediþie,  cu

promisiunea din partea organizatorilor
de a-l continua ºi în anii viitori.

În toate activitãþile pe care le
desfãºurãm suntem susþinuþi de cãtre
Consiliul local  ºi de cetãþeni, cãrora le
mulþumim frumos pentru implicare ºi
ajutor. Vom acorda atenþie propunerilor
pe care le vom primi ºi ne vom mobiliza
pentru realizarea în condiþii de calitate
ºi în termenul cel mai scurt a acestora.

Sinaxã seminarialã
la Protoieria Oneºti

Pe data de 13 martie 2017, la
Târgu-Ocna, în sala de conferinþe
„Costache Negri” a Complexului
„Creangã” a avut loc, cu
binecuvântarea IPS Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi
Bacãului, o conferinþã ineditã
intitulatã „Cultul divin ºi inovaþii
liturgice”, fiind susþinutã de Pãrintele
profesor Dr. Viorel Sava, de la
Facultatea de Teologie „Dumitru
Stãniloae” din Iaºi. Asistenþa a fost
formatã din preoþii Protoieriei Oneºti
care, dupã audierea conferinþei, au
putut formula diverse întrebãri la care
pãrintele conferenþiar a rãspuns
academic, aducând lãmuriri asupra
multor inovaþii liturgice ºi punând un
accent aparte pe învãþãtura Bisericii
ºi tradiþia liturgicã ce trebuie
cunoscute ºi aplicate în viaþa
bisericeascã. „Am încercat sã aduc
înaintea preoþilor acestui protopopiat
câteva dintre semnificaþiile cultului
ºi, mai ales, despre ce înseamnã a
pãstra rânduiala liturgicã astãzi.
Rânduiala liturgicã nu înseamnã
numai pãstrarea unor rânduieli
tipiconale, ci înseamnã ca fiecare
preot sã rãmânã în comuniune de
rugãciune ºi de rânduialã cu preoþii
ortodocºi de pretutindeni” – a
declarat pãrintele profesor Viorel
Sava, la încheierea conferinþei.

Cu aceastã ocazie, s-au fãcut
ºi fotografii ale preoþilor în vederea
eliberãrii de legitimaþii cu textul scris
în mai multe limbi de circulaþie
internaþionalã care sã ateste
calitatea de preot slujitor necesare
în diverse situaþii când preoþii se pot
afla în afara Eparhiei.

(a consemnat
preot Petru Roncea)
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Mântuitorul nostru Iisus Hristos
ne-a lãsat în Sfintele Scripturi cuvinte
cu valoare eternã care se împlinesc în
fiecare generaþie ºi neam, strãbãtând
veacurile ºi bãtând necurmat la inima
oamenilor. Poate cã un cuvânt mai
potrivit pentru un astfel de moment
solemn ºi funebru deodatã, când ne
rugãm ºi prohodim un trimis al lui
Hristos, este acela pe care-l rosteºte
Iubitorul de oameni Hristos: „Seceriºul
este mult, dar lucrãtorii sunt puþini;
rugaþi deci pe Domnul seceriºului sã
scoatã lucrãtori la seceriºul Sãu” (Luca
10, 2). În acest cuvânt observãm atât
dorinþa trimiterii ucenicilor Sãi în
misiunea apostolicã de extindere a
Împãrãþiei lui Dumnezeu în lume cât,
poate mai curând, nevoia înmulþirii
lucrãtorilor buni care sunt prea puþini
pentru seceriºul bogat al mulþimilor de
care Îi era milã Domnului, pentru cã
erau „necãjite ºi rãtãcite ca niºte oi care
n-au pãstor” (Matei 9, 36).

Ne rugãm ºi prohodim astãzi un
pãstor ales de Mântuitorul Iisus Hristos
pentru a îndruma turma cuvântãtoare
a Bisericii noastre Ortodoxe cãtre
pãºunile verzi ºi apele rãcoritoare ale
Evangheliei, pe vrednicul de pomenire
pãrintele Dumitru Ciobotaru, fost
protopop de Târgu-Ocna, care a
pãstorit turma încredinþatã în vremuri
adesea tulburi când vânturile potrivnice
Ortodoxiei ameninþau fãrã încetare
corabia Bisericii lui Hristos ca sã nu
ajungã la limanul mântuirii.

Câteva date despre viaþa sa
pãmânteascã ajunsã la vârsta de 77 de
ani, vârstã parcã menitã sã ne
dezvãluie desãvârºirea întru lucrarea
misionarã ºi apostolicã a pãrintelui, ne
reþin atenþia la acest moment de
despãrþire vremelnicã de vrednicul de
pomenire protoiereul Dumitru care,
multora dintre preoþi, le-a fost pãrinte

Cuvânt la prohodirea pãrintelui Dumitru Ciobotaru,
protopop de Târgu-Ocna

† Ioachim
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului

întru aºezare preoþeascã încã de la
începuturile misiunii duhovniceºti în
aceastã zonã binecuvântatã de
Dumnezeu a Eparhiei Romanului ºi
Bacãului.

Daþi-mi voie sã menþionez faptul,
din cele auzite de la pãrinþii care au
slujit în serile acestea, cã salutãm în
mod deosebit prezenþa preoþilor din
mult iubita Eparhie a Buzãului ºi a
Vrancei, preoþi care s-au arãtat în
aceste zile întru rugãciune fãclii aprinse
întru învierea sufletului pãrintelui
Dumitru.

Astfel, în data de 12 decembrie
1939 se nãºtea în comuna Pãuneºti,
judeþul Vrancea, din pãrinþii Vasile ºi
Maria Ciobotaru care l-au crescut,
împreunã cu ceilalþi doi copii ai lor,
Nicolae ºi Ioana, în credinþa noastrã
sfântã, în fricã de Dumnezeu ºi-n
aleasã recunoºtinþã pentru cele sfinte,
care aveau sã devinã temelia de
nezdruncinat a activitãþii sale misionar-
pastorale.

Copilãria ºi-a petrecut-o astfel în
casa pãrinteascã, fiind înscris, la vârsta
de 8 ani, la ªcoala generalã din comuna
Pãuneºti, absolvind ºapte clase în anul
1955, dupã rânduielile care erau pe
atunci. În toamna aceluiaºi an se
înscrie la Seminarul Teologic din Buzãu
unde absolvã primele douã clase. În
anul 1957, în urma trecerii fostului raion
Adjud la Eparhia Romanului ºi Huºilor,
este transferat din oficiu la Seminarul
Teologic de la Mânãstirea Neamþ pe
care-l absolvã în anul 1960.

Se angajeazã în funcþia de contabil
la Uzina de vinificaþie din satul natal,
iar în toamna anului 1961 se înscrie ºi
ia examenul de admitere la Institutul
Teologic din Bucureºti pe care-l
absolvã în anul 1965.

Dupã terminarea studiilor
universitare, se angajeazã contabil la

Întreprinderea Forestierã din Adjud de
unde este transferat în aceeaºi funcþie
la Uzina de vinificaþie din Pãuneºti,
unde a funcþionat pânã la data de 10
iunie 1968.

Anul 1968 este unul care i-a marcat
întreaga viaþã de dupã aceea. Înþelege
cã voia Domnului este alta ºi se
pregãteºte pentru calea cea adevãratã,
noul drum la care-l chema Iubitorul de
oameni Dumnezeu. În 28 februarie
1968 se cãsãtoreºte cu mult iubita sa
soþie Olga Diaconu, din Diocheþi,
Vrancea, pentru ca în sãrbãtoarea
cinstirii mãriþilor Apostoli Petru ºi Pavel,
pe 29 iunie 1968, sã fie hirotonit preot
al lui Hristos pe seama parohiei
Scãriºoara, comuna Corbasca, suplinind
pânã la 1 aprilie 1973 ºi parohia
Rogoaza, fiind cel mai apropiat preot
vecin de aceastã parohie. De la aceastã
datã este transferat la cerere la parohia
Grozeºti unde funcþioneazã în postul II
de preot. În data de 1 octombrie 1975,
în urma pensionãrii pãrintelui protopop
Ioan Negrea, va fi numit ca
protoiereu la Târgu-Ocna, la
aceiaºi datã fiind numit ºi preot
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frescã în Sfânta Sofia - Istanbul

paroh la parohia Grozeºti.
Slujirea ca protoiereu, în
vremurile apãsãtoare de sub

tãvãlugul ateu, îl va marca în mod
deosebit pe acest mare slujitor ºi
apãrãtor al credinþei noastre ortodoxe,
aplecându-se cu rãbdare ºi deosebit tact
pastoral, un preot de o diplomaþie aleasã,
asupra tuturor celor pe care-i cunoºtea,
dar mai ales asupra necazurilor fiecãrei
parohii. Ca protoiereu, pãrintele Dumitru
dã dovada unui examen cum rar l-am
mai întâlnit în aceastã misiune
încredinþatã, devenind aºadar prieten ºi
sfãtuitor tainic al preoþilor aflaþi deseori
în situaþii de crizã ºi de limitã din cauza
regimului pe care l-au traversat. Doar
blândeþea ºi înþelepciunea protoierului
Dumitru a fãcut ca multe din bisericile
acestei zone sã fie salvate, unele
construite sau reconstruite. Pãrintele
Dumitru a avut tactul ºi înþelepciunea
sã acopere atât pe preoþi cât ºi pe
cântãreþii ºi apropiaþii Bisericii,
menþinând în libertatea slujirii preoþeºti
aproximativ toate bisericile, cu rare
excepþii.

În anul 1999 va preda crucea
protopopiatului pãrintelui Constantin
Alupei, lui rãmânându-i doar povara
parohiei „Sfântul Ioan” din Târgu-Ocna
pe care a slujit-o de la 1 iunie 1978,
când a fost numit preot paroh la
aceastã parohie ºi de unde va ieºi la
pensie la data de 1 martie 2011. Va sluji
însã la acest Altar cu deosebitã râvnã
pânã când o boalã ascunsã în trupu-i
extenuat de osteneala slujirii l-a biruit,
marcându-i sfârºitul vieþii pãmânteºti
în data de 29 aprilie 2017 ºi
despãrþindu-l de cei dragi, de distinsa
doamnã preoteasã Olga, de fiicele
Magdalena ºi Carmen, de gineri ºi de
nepoþi ºi de noi toþi. Totodatã, pãrintele
are bucuria de a avea un vlãstar al
preoþiei, pe pãrintele Adrian pe care l-a
iubit ºi l-a preþuit atât de mult,
îndemnându-l ºi totodatã rânduindu-i
multe din lucrãrile pastorale pe care în
viaþa sa le-a dobândit ºi pregãtindu-l
pentru aceastã slujire.

Ca un bun gospodar, s-a îngrijit în
tot acest timp cât a fost paroh la parohia
„Sfântul Ioan” de cele trei biserici pe
care le-a reconsolidat ºi reaºezat în

frumuseþea cuvenitã Casei Domnului.
Astfel, bisericii „Sfinþii Voievozi” i-a dat
o hainã nouã prin pictarea ei interioarã
ºi pregãtirea pentru resfinþirea ce i s-a
fãcut în anul 1982. Biserica „Adormirea
Maicii Domnului, cea din cimitir, a fost
consolidatã ºi resfinþitã în anul 1986,
iar biserica „Sfântul Ioan Botezãtorul”,
mãrgãritarul sãu de mare preþ pe care
l-a adus înaintea Stãpânului, refãcutã
din temelii ºi pictatã, a fost sfinþitã în
anul 1994. Aceastã bisericã a fost
reconstruitã într-un timp foarte greu ºi,
dacã nu ar fi fost anii 1989-1990,
pãrintele rãmânea întemniþat. De
aceea, avem datoria sã spunem cã
pãrintele, ca unul care a înþeles cuvântul
Domnului rostit prin gura Sfântului
Apostol Petru: „Pãstoriþi turma lui
Dumnezeu datã în paza voastrã,
cercetând-o nu cu silnicie, ci cu voie
bunã, dupã Dumnezeu, nu pentru câºtig
urât, ci din dragoste. Nu ca ºi cum aþi
fi stãpâni peste Biserici, ci pilde
fãcându-vã turmei“ (I Petru 5, 2-3), stã
acum sã-ºi ia plata ostenelilor ºi cununa
cea nevestejitã a mãririi de la Mai-
Marele pãstorilor, Mirele Bisericii.

„Fraþii mei iubiþi – ne-ar spune
acum pãrintele Dumitru –, nu mã uitaþi
pe mine când lãudaþi pe Domnul, ci vã
aduceþi aminte de dorul ºi de dragostea
mea. Aduceþi-vã aminte ºi de frãþie, ºi
rugaþi pe Dumnezeu sã mã odihneascã
pe mine cu drepþii.”

Sã-i însoþim sufletul sãu bun în glas
de tropar cinstitor de preoþie ce se cântã
dupã al doilea Antifon din slujba
înmormântãrii preoþilor, vestitul psalm 23
de intrare triumfalã prin porþile Raiului
în Altarul cel mai presus de Ceruri: „În
credinþã ºi dragoste, în nãdejde ºi în
blândeþe, în curãþenie ºi în vrednicia
preoþeascã, cu bunã cinste te-ai
înfrumuseþat, pururi pomenite. Pentru
aceasta preaveºnicul Dumnezeu,
Cãruia ai ºi slujit, va aºeza sufletul tãu
în loc luminos ºi vesel unde drepþii se
odihnesc; ºi vei dobândi de la Hristos,
la judecatã, iertare ºi mare milã.”

Dumnezeu sã-l ierte, cu sfinþii sã-l
odihneascã ºi sã avem binecuvântarea
veºnicului de pomenire pãrintele
Dumitru!

Hristos a Înviat!

Mult îndureratã ºi încercatã familie,
preacucernici pãrinþi protopopi,
preacuvioase pãrinte stareþ, pãrinþi
împreunã slujitori, mâhniþi credincioºi,

Hristos a Înviat!
S-a încheiat o slujbã de pogrebanie

sau de înmormântare la care a trebuit
sã observ cã aþi fost cu mare luare
aminte. În primul rând, din respect
pentru cel care se desparte acum în cele
pãmânteºti de noi, ºi apoi pentru
adâncimea, pentru ideile extraordinare
pe care le adunã aceastã slujbã într-un
mãnunchi care nu poate fi asemãnat cu
niciun tratat de filosofie, cu niciun tratat
de gândire care s-a scris vreodatã pe
pãmântul acesta. Dacã cineva dintre noi,
dintre cei care au participat la aceastã
slujbã, n-ar fi ºtiut nimic despre
creºtinism, n-ar fi ºtiu nimic despre
Biserica noastrã, despre învãþãtura ce o
propovãduieºte ea, despre legãtura
noastrã cu Dumnezeu, despre felul prin
care Îl vedem noi pe Dumnezeu, despre
felul pe care gândim noi despre
Dumnezeu, cum ne priveºte Dumnezeu
pe noi, dacã n-ar fi ºtiut nimic despre
cum vedem noi viaþa pãmânteascã,
despre cum vedem noi trecerea de aici
ºi dacã aceastã trecere te duce undeva
ori nu, dacã n-ar fi ºtiut nimic despre
solidaritatea noastrã în credinþã, despre
solidaritatea noastrã creºtinã, acela,
neºtiind nimic din toate acestea, ar fi
avut astãzi multe de învãþat ºi cred cã ar
fi putut, dacã ar fi fost cu totul ºi cu totul
atent ºi cu maximã luare-aminte, sã
înveþe esenþialul despre religia noastrã

Cuvânt
funebral

al pãrintelui
profesor
C. Mosor

la pogrebania
pãrintelui
Dumitru

Ciobotaru

(continuare în p. 25)
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Puntea credinþei ortodoxe îi uneºte
prin harul Duhului Sfânt pe toþi cei care
o mãrturisesc fãrã îndoialã ºi cu mult
curaj. Cei care pãºesc pe aceastã punte
au asiguratã trãirea comuniunii adevãrate
ºi bineplãcute lui Dumnezeu.

În anul în care Biserica Ortodoxã
Românã a rânduit pomenirea celor care
au suferit pentru credinþã ºi neam în
temniþele comuniste, valorizarea jertfei lor
devine o sarcinã uºor de purtat pentru
noi, cei care recunoaºtem cã le rãmânem
veºnic datori pentru demnitatea,
rugãciunea ºi devotamentul de care au
dat dovadã.

În acest context, al unitãþii în
mãrturisirea credinþei ortodoxe ºi al
cinstirii mãrturisitorilor din timpul
comunismului românesc, în perioada 5-
8 iunie a.c., un grup de enoriaºi ai
Parohiei „Sfânta Mahramã ºi Sfinþii
Martiri Brâncoveni“ din Iaºi,
Protopopiatul II Iaºi, însoþiþi, cu
binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Pãrinte Mitropolit Teofan al Moldovei
ºi Bucovinei, de preotul paroh Neculai
Dorneanu, au avut bucuria de a fi
primiþi de credincioºii parohiei Poieni
din Târgu-Ocna, Protopopiatul Oneºti,
pãstoriþi de pãrintele paroh Cristian
Gabriel Mazilu.

Întâlnire mãrturisitoare
ºi comuniune frãþeascã la Târgu-Ocna

Gazda, cu binecuvântarea
Înaltpreasfinþitului Arhipiscop Ioachim al
Romanului ºi Bacãului, ºi preotul oaspete
au oficiat Sfânta Liturghie în biserica
„Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena“ din
Târgu-Ocna în ziua cinstirii Sfintei Treimi.
La troiþa din cimitirul parohiei  a urmat
sãvârºirea slujbei de parastas pentru
pomenirea mãrturisitorilor Ortodoxiei din
perioada comunistã, care au decedat în
Penitenciarul-Spital din Târgu-Ocna ºi au

fost aruncaþi în groapa comunã din
imediata apropiere a bisericii amintite. A
fost primul dintre obiectivele pentru care
grupul de enoriaºi ai parohiei din Iaºi a
venit în oraºul moldav al sãrii. Meritã sã
subliniem cã, între cei care-ºi dorm somnul
de veci în preajma bisericii „Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi Elena“, cei mai
cunoscuþi sunt Sfântul închisorilor Valeriu
Gafencu ºi Arhim. Gherasim Iscu.

 Trebuie sã spunem cã la sfârºitul
Sfintei Liturghii a fost anunþat ºi proiectul
înfrãþirii între parohiile „Sfânta Mahramã
ºi Sfinþii Martiri Brâncoveni“ din Iaºi ºi
Poieni – Târgu-Ocna, proiect care-ºi
propune colaborarea misionarã, pastoralã
ºi socialã între cele douã parohii.

Prin purtarea de grijã a pãrintelui
paroh Cristian-Gabriel Mazilu, delegaþia
parohiei „Sfânta Mahramã ºi Sfinþii
Martiri Brâncoveni“ din Iaºi a avut
bucuria de a merge în pelerinaj la
mãnãstiri ºi biserici importante din
Protopopiatul Oneºti (Mãnãstirea
Mãgura Ocnei, biserica Rãducanu din
Târgu-Ocna; noul ansamblu parohial din
localitatea Mãnãstirea Caºin, ctitorit de
Protoiereul  Ioan Bârgãoanu, ºi vechea
bisericã voievodalã din aceeaºi comunã;
biserica Binecredinciosului
Voievod ªtefan cel Mare ºi
Sfânt de la Borzeºti ºi
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binecuvântata mãnãstire
Bogdana). Cu acelaºi prilej,

oaspeþii s-au recules  la monumentul
eroilor din Primul Rãzboi Mondial aflat
lângã mãnãstirea Mãgura Ocnei ºi la
cimitirul eroilor din parohia Poieni –
Târgu-Ocna, unde s-au închinat, dar ºi
în biserica parohialã. Oficierea
Acatistului Sfintei Mari Muceniþe
Varvara în biserica din Salina Târgu-
Ocna, împreunã cu pãrintele misionar
Elisei Roncea, rãmâne un alt moment de
rugãciune al acestei cãlãtorii.

Întânirea cu Pãrintele Ioan
Bârgãoanu, Protoiereu al Protopopiatului
Oneºti, a reprezentat pentru invitaþii ieºeni
ai parohiei Poieni un moment de bucurie
ºi un reper pentru o mai adâncã
fundamentare a cinstirii mãrturisitorilor
Ortodoxiei din perioada comunistã.
Preacucernicia Sa a avut amabilitatea de
a rosti un cuvânt despre cei care ºi-au
dat viaþa pentru credinþã în perioada
comunistã, unii dintre aceºtia sfinþind cu
jertfa lor ºi localitatea Târgu-Ocna. În
acelaºi context, participanþii au putut
discuta ºi cu doamna Floarea Ivanov,
Consilier judeþean, cea care, cu ani în
urmã, a determinat ca Sfântul închisorilor,
Valeriu Gafencu, sã devinã cetãþean de
onoare al oraºului de pe malul Trotuºului.

Un alt moment – reper a fost
primirea oaspeþilor din vechea capitalã a
Moldovei, în ziua de 6 iunie, la sediul
Primãriei, de cãtre Primarul oraºului
Târgu-Ocna, domnul ªtefan ªilochi.
Prezentarea scopului acestei cãlãtorii l-a
bucurat pe edilul urbei care s-a arãtat
încântat de iniþiativa înfrãþirii celor douã
parohii ºi s-a oferit ca pe viitor sã sprijine
activitãþile care se vor iniþia.

Prezenþa credicioºilor ortodocºi  ai
amintitei parohii din Iaºi la deja parohia –
sorã Poieni din Târgu-Ocna este un
început. Urmeazã, curând, vizita
binecredincioºilor creºtini ai parohiei din
oraºul de pe Trotuº la Iaºi, prilej cu care
se va definitiva Protocolul de înfrãþire
dintre cele douã parohii ºi vor fi anunþate
primele proiecte comune.

Mulþumind Preasfintei Treimi pentru
ajutorul primit în toatã aceastã cãlãtorie
ºi pentru întâlnirea de suflet, ne rugãm
ca toate cele gândite ºi fãgãduite sã
devinã  cât mai curând realitãþi misionare
ºi realizãri pastorale.

Pr. Neculai Dorneanu
Pr. Cristian-Gabriel Mazilu

Cuvânt funebral
al pãrintelui profesor C. Mosor

la pogrebania pãrintelui
Dumitru Ciobotaru

creºtinã. De aceea, fiecare din noi a fost
chemat sã reflecteze ºi la propria noastrã
existenþã de aici, dar, cu precãdere am
fost chemaþi sã meditãm ºi sã ne rugãm
la ºi pentru viaþa celui care se desparte
acum de noi pentru o vreme, cãci cu
toþii sperãm, ceea ce el însuºi a sperat,
cã vom ajunge în Împãrãþia lui
Dumnezeu.

ªi dacã tot am vorbit de strãºnicia
acestei slujbe a înmormântãrii unui
preot, în perioada aceasta ea a fost
luminatã mereu ºi mereu ca ºi cu o
armãturã tare privitor la Învierea
Mântuitorului nostru Iisus Hristos din
morþi. Suntem în perioada aceasta de
graþie, între slãvita Înviere ºi slãvita
Înãlþare a Mântuitorului nostru Iisus
Hristos. ªtim cu toþii ce înseamnã
aceastã perioadã în vederea ºi concepþia
noastrã creºtinã pentru cei care pleacã
de aici: cã cerurile sunt deschise. Este
cu adevãrat o perioadã de graþie. Poþi sã
avansezi ºi presupunerea cã ºi graþierea
pãmânteascã ce se acordã unor
rãufãcãtori care sunt întemniþaþi este
legatã de anumite momente de
sãrbãtoare din viaþa acelui popor. Poate
cã de aici s-a împrumutat, din perioada
aceasta de maximã luminã, ºi mã refer
nu numai la acea fizicã, iatã, care ne
copleºeºte, ci, mai mult de copleºeºte
ºi ne inundã lumina cereascã, lumina
haricã, lumina aceea cãtre care am fost
chemaþi în slãvita noapte a Învierii, când
preoþii dintre Sfintele Uºi au rostit: „Veniþi
de primiþi lumina!”

De aceea, îndureratã familie ºi
întristaþi credincioºi, acum noi vedem
moartea din altã perspectivã. Tot ceea
ce ne înconjoarã, tot ceea ce vedem în
jurul nostru, în primul rând natura revenitã
de la moarte la viaþã, ne face mai
accesibilã ºi ne uºureazã percepþia
despre propria noastrã revenire din
moarte la viaþã. Când vedem o iarnã
vijelioasã, când trãim un îngheþ cumplit,
o temperaturã cu totul ºi cu totul
apãsãtoare prin asprimea ei, parcã nu
mai întrezãrim frumuseþea unei primãveri
ºi mai ales a unei primãveri, iatã, ca
aceasta, cum se reflectã în ziua de

astãzi. Dar, vedeþi frãþiile voastre cum
sunt rânduite lucrurile de Bunul
Dumnezeu ºi propovãduite ºi întãrite de
Biserica noastrã? Învierea este asociatã
cu primãvara, cu revenirea la viaþã. Aºa
trebuie sã vedem ºi noi ceea ce ne
aºteaptã. Când auzim ºi am auzit în
biserici: „Acum toate s-au umplut de
luminã, ºi cerul ºi pãmântul ºi cele
dedesubt ºi sã se veseleascã toatã
fãptura de Învierea lui Hristos”, aceste
cuvinte au pentru noi o însemnãtate, au
pentru noi o profunzime ºi au pentru noi,
dacã vreþi, o semnificaþie extraordinarã.
Prin acestea putem mângâia ºi încuraja
familia mult ºi greu încercatã, dar ºi noi
înºine prindem viaþã când ne gândim la
toate acestea.

V-aþi adunat ºi ne-am adunat toþi
sã-l conducem la locul de veºnicã odihnã
pe fratele ºi prietenul nostru Miticã
Ciubotaru, despre care în necrologul
arhiepiscopal s-au punctat ºi subliniat
însuºirile lui deosebite. Dacã ar fi sã
reluãm ºi din ceea ce ne-a grãit slujba
de astãzi ºi din ceea ce ne-a grãit
aceste necrolog, ar trebui sã ne
rãspundem la întrebarea: „Ce ne-a
adunat pe noi aici în jurul sicriului sãu?”

ªi nu ne-ar veni foarte greu sã
rãspundem, ci, dimpotrivã, vom
rãspunde cã el a fost un om aºa cum
trebuie. Ce-ar fi fost ca la începutul
preoþiei lui de acum atâtea zeci de ani
cei care au participat atunci la hirotonia
lui ºi pe urmã au avut ocazia sã-i vadã
începutul preoþiei, desfãºurarea preoþiei,
el sã nu fi fost cum trebuie? Cred cã v-aþi
gândit ºi frãþiile voastre, cã ºi eu m-am
gândit, chiar în cadrul acestei desfãºurãri
a slujbei, ce s-ar putea spune despre
un preot care dezamãgeºte, cu alte
cuvinte, care nu-i aºa cum trebuie. Ce
durere poate fi pentru o comunitate de
credincioºi! Ce durere poate fi pentru
Bisericã, care adunã la sânu-i
credincioºii duminicã de duminicã ºi
sãrbãtoare de sãrbãtoare, sã se
confrunte, sã-l vadã slujind pe un om
cum nu trebuie sã fie! ªi frãþiile voastre
ºtiþi foarte bine la ce mã refer ºi vã

(urmare din p. 23)

(continuare în p. 28)
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Târgu-Ocna - vedere panoramicã

Avem din nou plãcerea sã vã
aducem la cunoºtinþã cã în anul 2016 a
ieºit de sub tipar, într-o graficã deosebitã,
cartea „Tehnologii ºi produse
alimentare ecologice de morãrit,
panificaþie, patiserie, cofetãrie“,
autori Prof. univ. dr. ing. ec. Mihai
Leonte, dr. ing. Alina Mihaela Moroi ºi
drd. ing. Nicoleta Vartolomei.

Cele spuse mai jos sunt doar câteva
informaþii ce sunt selectate din aceastã
carte ce însumeazã un numãr de 350
de pagini ºi expuse cu nãdejdea cã vine
în ajutorul dragilor  noºtri cititori.

Deºi cercetãrile ºtiinþifice aratã cã
produsele bio sunt benefice sãnãtãþii
umane, doar 1% din români consumã
alimente ecologice. Studii dovedesc cã
anual consumãm 20 de kilograme de
aditivi alimentari de persoanã.

Toatã lumea ºtie cã, pentru a avea
o alimentaþie raþionalã, nu este suficient
sã asigurãm caloriile necesare,
proteinele, grãsimile, glucidele ºi nici
chiar vitaminele sau mineralele extrem
de importante pentru menþinerea vieþii.
Toate ingredientele necesare orga-
nismului uman trebuie sã fie ºi
sãnãtoase. Or, ceea ce gãsim în
magazine numai sãnãtos nu e! Existã
însã în fiecare hipermarket câte un colþ
al produselor ecologice. Totuºi, le
cumpãrãm pe celelalte, fiindcã ne
bucurãm cã-s ieftine. În realitate, ele
nu contribuie cu nimic la sãnãtatea
noastrã, dimpotrivã, ne fac rãu. În
schimb, alimentele ecologice, deºi costã
mai mult, au gust mai bun ºi n-au
reziduuri toxice. E o contribuþie la
îmbunãtãþirea calitãþii vieþii. Când
cumpãrãm un aliment biologic, investim
în propria sãnãtate. ªi nu numai.
Contribuim la protecþia sãnãtãþii
agricultorilor care nu vor mai lucra cu
substanþe toxice. Ajutãm la protecþia
apei, a aerului ºi a solului în care sunt
cultivate produsele agricole ecologice.

Ce este un produs alimentar
ecologic (organic sau bio)? Este acel
aliment care se obþine din materie primã
provenitã din agricultura ecologicã.
Acest tip de agriculturã nu foloseºte
tehnologie poluantã, utilizeazã soiuri ºi
specii cu rezistenþã sporitã la condiþiile

Produsele agroalimentare ecologice în meniul
românilor

de mediu, fertilitatea ºi ameliorarea
solului se fac numai prin metode
naturale, iar iradierea plantelor ºi
cultivarea de organisme modificate
genetic sunt strict interzise. Un produs
bio nu este un produs dietetic. Ouãle,
carnea, cerealele, fructele, legumele
ecologice seamãnã din punct de vedere
nutriþional cu produsele obiºnuite.
Diferenþa constã în calitatea, puritatea,
gustul ºi virtuþile lor naturale. N-au nimic
chimic sau sintetic în compoziþia lor, nu
au temuþii aditivi. Produsele de origine
animalã nu conþin urme de antibiotice.

Hrana ecologicã este curatã ºi
potrivitã metabolismului uman.

Multe dintre legumele ºi fructele
comercializate în supermarketuri au un
aspect artificial ºi sunt total lipsite de
gust. Rolul agriculturii ecologice este
tocmai acela de a conferi produselor,
prin respectul faþã de naturã ºi de legile
ei, gust, texturã ºi calitãþi autentice.

Diferenþa dintre o ceapã conven-
þionalã ºi una ecologicã þine de faptul
cã cea din urmã conþine mult mai mult
lichid decât cea dintâi. Pânã la urmã
ajungi sã constaþi cã, în cazul celei
convenþionale, nu cumperi decât apã.

Ca sã te hrãneºti corect, trebuie mai
întâi sã înveþi care sunt produsele
sãnãtoase ºi apoi sã afli unde se
comercializeazã acestea.

Mulþi dintre români încearcã sã se
hrãneascã pe cât se poate mai natural,
evitând zahãrul, grãsimile, sarea în
exces ºi aditivii periculoºi. Sãtui de aerul
poluat, de mâncarea de tip fast-food
care le-a otrãvit organismul ºi de
bãuturile rãcoritoare care le-au
„mângâiat“ papilele gustative, dar le-au
dat peste cap sãnãtatea, românii încep
sã descopere produsele alimentare
ecologice care, deºi mai scumpe, au
faima de a fi alimente „curate“.

Deºi România este consideratã o
zonã cu potenþial pentru agricultura
ecologicã, cu toate acestea în magazine
se gãsesc cu greu produse agro-
alimentare ecologice fabricate în
România. Cauzele care fac ca
potenþialul românesc sã rãmânã

neexploatat pot fi lipsa unor subvenþii
consistente ºi a fondurilor pentru
investiþii, dezinteresul pieþii pentru
„produsele bio“. Producerea de legume
ºi fructe ecologice impune ca solul sã
nu fie tratat cu îngrãºãminte chimice, ci
numai cu îngrãºãmânt natural, plantele
nu trebuie sã fie tratate cu pesticide sau
alte substanþe artificiale contra
dãunãtorilor. Chiar dacã nu sunt folosite
îngrãºãminte chimice, nu înseamnã cã
produsul este 100% ecologic, întrucât
nici apa folositã la udatul culturilor sau
pentru hrana animalelor nu trebuie sã
conþinã nici un fel de chimicale. În plus,
la noi în þarã 65% din agricultori practicã
o agriculturã de subzistenþã. Pe lângã
aceste aspecte, trebuie menþionat faptul
cã preþul produselor ecologice este mult
mai mare decât al celor convenþionale
ceea ce face ca ºi cererea de asemenea
produse sã fie scãzutã. De exemplu,
preþul grâului ecologic este aproape
dublu faþã de cel cultivat cu
îngrãºãminte.

În România, consumul ecologic
reprezintã sub 1% din totalul alimentelor,
bariera principalã fiind diferenþa foarte
mare de preþ, urmatã de accesibilitate.
Peste 90% din materia primã
româneascã este exportatã, produsele
sunt fabricate în strãinãtate (de exemplu
în Austria sau Germania) ºi se
întorc mai scumpe.
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Cu toate acestea trendul
este unul pozitiv cu o ratã
anualã de creºtere de 10-20%.

Pentru a se considera organicã,
producþia agricolã sau zootehnicã trebuie
sã se desfãºoare conform principiilor
ecologice, timp de minim 3 ani. Iatã
câteva dintre calitãþile alimentelor
ecologice.

1. Producþia de legume, fructe ºi
carne organice nu foloseºte substanþe
chimice (pesticide, hormoni etc.), spre
deosebire de cea obiºnuitã. Spre
exemplu, mãrul cultivat în mod
convenþional conþine în jur de 30 de
substanþe artificiale, concentrate în
coajã, chiar ºi dupã spãlare.

2. Produsele organice conþin cu
minim 50% mai multe vitamine,
minerale, enzime ºi fitoelemente
comparativ cu acelea convenþionale.
Cromul este un micronutrient deficitar
în dieta modernã ºi se aflã mai
concentrat cu 78% mai mult în
alimentele ecologice. Seleniul este un
antioxidant puternic care ne protejeazã

de radicalii liberi ºi are un nivel de
concentrare în alimentele organice mai
mare cu 400% faþã de cele
convenþionale. Calciul are biodis-
ponibilitate cu 70% mai mare în
alimentele ecologice. Litiul, folosit în
tratarea diverselor forme de depresie,
este cu 200% mai concentrat în
alimentele ecologice ºi magneziul
necesar sistemului muscular, cu 140%.

3. Alimentaþia organicã este singurul
mod practic de evitare ºi protest
împotriva produselor modificate genetic.

4. Lactatele, spre exemplu, trebuie
consumate cât mai naturale, deoarece
tot ce existã în supermarket provine din
ferme în care animalele sunt tratate ºi
hrãnite cu amestecuri de antibiotice,
hormoni ºi alte medicamente care
promoveazã creºterea producþiei. În
plus existã ºi pericolul hrãnirii animalelor
cu soia modificatã genetic, fapt care se
întâmplã ºi în Occident. 

5. Gustul ºi aroma fructelor ºi
legumelor ecologice sunt diferite de ale
celor crescute convenþional. 

Deocamdatã, cel puþin din inerþie,
speranþa noastrã de a ne apropia de
naturã rãmâne tot în piaþã, la þãrani, însã
nu ºtim nici cât de „curat“ sunt cultivate
ºi crescute aceste produse. Sã nu uitãm
însã cã vremurile s-au schimbat ºi în
zonele rurale ºi cã paradisul grãdinii de
varã, în vacanþã la bunici, a cam dispãrut.
Aºadar, pânã când vor exista ºi la noi
organisme care sã certifice cu
responsabilitate cât de „curat“ este un
aliment, sã încercãm sã mâncãm cât mai
natural ºi mai echilibrat ºi sã evitãm cât
mai mult produsele semipreparate, sarea,
zahãrul, grãsimile, aditivii alimentari,
mãcar atât cât ne stã în putinþã.

Consumul de produse ecologice, pe
lângã faptul cã oferã o concentrare mai
mare de substanþe nutritive esenþiale, nu
supun organismul la stresul de a
metaboliza compuºi cum ar fi: pesticide,
ierbicide.

Presb. Drd. Ing. Nicoleta
VARTOLOMEI

Anamnesis
– Nu-mi cereþi coºuri
împletite în sãlcii de soare.
Nu-mi cereþi zumzet
cernit în hexagon de albine.
Nu-mi cereþi suc de mesteacãn
bãrduit primãvara.
Nu-mi cereþi jalea ochilor
credincioºi ai câinelui lup.
Nu-mi cereþi bucuria dulbinei
în care fulgerau moinele.
Nu-mi cereþi jocul cu cercul
sau ºotronul cu trup de om.
Nu-mi cereþi sigilii de paºi
colbuiþi, lãsaþi Amintirii.
Nu-mi cereþi copilãria înapoi:
e fir ariadnic ºi-n viaþa de-apoi!

Valeriu Filimon, Tãrâmuri
imaginare – Poezii, Edit. Paco,
Bucureºti, 2001, pag. 20

Primul cerc
În arcul de curcubeu al omului
întâia vârstã e a jocului cu cercul.

Al doilea cerc
A doua vârstã e-a inimii aprinse
sub gongul tãcerii lunare,
trezind vibraþii de orgã
ºi purpurã-n obraji adolescenþi
ºi jurãminte cu îndrãzneli de sabie trasã.

Valeriu Filimon, Tãrâmuri
imaginare – Poezii, Edit. Paco,
Bucureºti, 2001, pag. 21

Mamei mele
Tu, prin câte anotimpuri ai trecut...
Multe primãveri ºi târzii toamne!
Câte calde veri ºi ierni ai strãbãtut

Ne rotunjim
plãmãdirea albastrã
cu puncte egale faþã de inimã.

Valeriu Filimon, Tãrâmuri
imaginare – Poezii, Edit. Paco,
Bucureºti, 2001, pag. 7

ªi tot frumoasã ai rãmas, Doamne!

Chipul zâmbitor þi-e plin de cicatrici,
Fiecare-ºi are-a sa poveste,
Le narai în serile geroase, lungi,
La gura sobei care ºi-acum este.

Sclipire eºti în nopþile cu lunã,
În suflet alinare îmi aduci,
Te vãd aievea, inima-i nebunã,
Tresalt la ale tale vorbe dulci.

Eu te slãvesc în gândurile mele
ªi conturez cu litere din vers,
Te desenez pe cerul plin de stele
Icoanã-mi eºti ºi Sfântã-n Univers.

Mai eºti încã femeia însetatã
ªi te hrãneºti cu roua de pe flori,
Din ale tale lacrimi curse-odatã
Sãmânþ-a germinat adeseori.

În poala ta, astãzi mi-aº pune capul
Sã mã mângâi cu a ta duioºie,
Sã-mi amintesc bunicii ºi tot satul
ªi cum era a mea copilãrie…

Ionica BANDRABUR
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Monumentul Eroilor
de la Poieni

confruntaþi uneori cu imagini care vã dor
ºi ne dor pe toþi. Ce mare lucru este sã
spui despre un om, în general, dar mai
ales despre un preot, cã acesta a fost
cum trebuie sã fie un preot, cum trebuie
sã fie un om, cum trebuie sã fie un soþ,
un tatã de copii, un prieten al
credincioºilor, un prieten adevãrat, un
duhovnic serios la care sã te duci cu
sufletul deschis ºi sã-i spui, ca unui
medic de mare þinutã, ca unui prieten
adevãrat, ca unui apropiat, ca unui frate,
sã-i spui tot oful sufletului tãu, ba încã
sã fii asigurat cã el niciodatã nu te va
trãda, niciodatã nu-þi va spune altcuiva
secretele, cã el te va primi totdeauna cu
braþele deschise ºi va gãsi soluþia cea
mai potrivitã pentru rana sufletului tãu!
Ce mare lucru este lucrul acesta! ªi se
pune chiar întrebarea aici: Dacã poate fi
ceva mai important ºi mai mare ca asta?

De aceea, trebuie sã aveþi, în
primul rând cei din familia lui, doamna
preoteasã, fetele, ginerii, nepoþii ºi cei
dragi ºi apropiaþi, neamurile, sã aveþi
aceastã mulþumire sufleteascã
deosebitã cã v-aþi luminat, cã v-aþi întãrit,
cã v-aþi înnobilat trãind în preajma unui
asemenea om, cã aþi împrumutat din
aceastã nobleþe a lui! Aduceþi-vã aminte
ce reflecta zâmbetul lui de o bunãtate
imensã în care parcã încãpea toatã
lumea asta; în ce fel aborda el o
problemã cu un om care se ducea la el
sã-i cearã un sfat! ªi eu ºtiu asta de la
alþi preoþi colegi de-ai dânsului. Gândiþi-vã
cã asemenea oameni se nasc rar, dar
se nasc, din fericire, destui ºi în Sfânta
noastrã Bisericã! De aceea ºi Biserica,
aºa cum aþi auzit prin gura pãrintelui

(urmare din p. 25)

Cuvânt funebral al pãrintelui profesor C. Mosor
la pogrebania pãrintelui Dumitru Ciobotaru

protoiereu, se mândreºte cu el ºi se va
mândri cu amintirea lui. ªi noi ne vom
mândri cu amintirea lui. Eu, cel puþin,
ºi vã rog sã mã credeþi cã fac acum o
spovedanie: Cât timp s-a desfãºurat
slujba aceasta ºi tot ce s-a spus despre
el, mi-am pus problema dacã mã apropii
mãcar pe departe de omul acesta. ªi
cred cã ºi frãþiile voastre ºi colegii preoþi
ºi-au pus problema: Oare unde sunt eu
pe lângã Miticã Ciubotaru? La ce
distanþã mã aflu de el? Doamne, dã-mi
puterea, dã-mi harul, dã-mi ajutorul sã
mã apropii de valoarea acestui om!
Pentru cã el a constituit, într-adevãr, un
model extraordinar pentru preoþii mai
tineri, aºa cum deja s-au ºi exprimat.

ªi când am venit astãzi la amiazã
aici, pãrintele Vasile Panþiru rostea un
cuvânt într-adevãr extraordinar, în care
sublinia ºi faptul acesta cã a crescut,
a zis, la poala pãrintelui care pleacã
acum dintre noi. ªi a spus-o, sunt
sigur, cu toatã sinceritatea. Nu a spus-
o aºa ca sã-ºi rãceascã gura sau de
ocazie.

Orice preot de aici cred cã ar
aduce mãrturie extraordinarã despre
felul lui de a fi. ªi pentru cã avem aici
doi tineri protopopi ºi majoritatea
preoþilor tineri, foarte tineri, trebuie sã
se gândeascã la asta. Trebuie sã se
gândeascã la acest model, trebuie sã
lupte cu ei înºiºi ca sã devinã cu
adevãrat modele ºi sã se spunã la un
moment de culme, cum e momentul
cel de astãzi, despre fiecare din noi
mãcar în parte din ce s-a putut spune,
pe bunã dreptate ºi  cu toatã
acoperirea, despre pãrintele Miticã
Ciobotaru.

Asta mi se pare important, fraþilor,
peste orice, ce va rãmâne dupã noi,
ce imagine, ce vor vorbi oamenii care
vor participa la masa de 40 de zile, ce
vor vorbi despre noi când vom împlini
aceste 40 de zile. Ce vor vorbi despre
pãrintele Miticã sunt sigur cã despre
el numai de bine. Numai ºi numai de
bine. Asta ne însufleþeºte, asta ne dã
speranþe. ªi speranþele noastre se
îndreaptã ºi spre viitorul preoþilor care
sunt aici de faþã ºi al preoþilor acestei
þãri întregi.

De aceea, vreau sã vã mãrturisesc
cã plec întru cele ale mele cu sufletul
tare mângâiat ºi întãrit de cele ce s-au
spus aici de pãrintele Miticã, pentru cã
au fost sublinieri pe care nici eu însumi
nu le ºtiam, dar mi-am dat seama cã
toate zugrãvesc realitatea ºi cã eu
însumi, atât cât va mai fi sã fâlfâi în
viaþa aceasta câteva clipe, va trebui sã
revãd întreaga mea existenþã ºi, aºa
cum v-am spus, sã calculez, cât de
cât, cam la ce distanþã sunt de cel care
se desparte de noi.

Mã angajez sã mã rog, câte zile
îmi va da Dumnezeu, pentru sufletul lui
atât de înãlþat, atât de luminos, atât de
generos, care a fost sufletul pãrintelui
Miticã, ºi pentru toþi cei dragi care rãmân
în suferinþã pentru plecarea lui. Dar vrem
cu toþii sã-i mângâiem, toþi preoþii de aici
cred cã au cuvinte de mângâiere pentru
familie, ºi sã-i întãrim cã el a plecat de
aici ca sã se roage, aºa cum iarãºi s-a
spus astãzi, ºi dincolo pentru noi. Cum
s-a rugat aici, mai mare putere va avea
acolo unde merge.

Dumnezeu sã-l ierte ºi sã-l
odihneascã în pace!


