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Poluarea este una dintre marile probleme
ale umanităţii de astăzi care ne obligă să punem în
balanţă progresul tehnologic cu grija pentru salvarea
ecosistemului planetar. Poluarea fără precedent a
mediului a intensificat investigaţiile cercetătorilor
asupra substanţelor afectate. O pondere însemnată
în cadrul acestor cercetări o ocupă apa. 

Omul este asemenea unei picături de apă,
cu energie şi memorie proprie. 

Înainte să se nască, omul este compus 99%
din apă, la naştere corpul are 90% apă, iar la
maturitate ajunge la 70% apă. La bătrâneţe,
procentul apei scade la 50%, iar în momentul
morţii el scade sub această proporţie. În cea mai

Apa –
izvorul vieþii

Ing. Drd. Presb. Nicoleta VARTOLOMEI

 (continuare în p. 12)

Aþi auzit de smerenie pusã la cale
sau deliberatã, manifestatã în mod
voluntar ca sã dea bine? În clipa când
ieºi o fãrâmã din obiºnuitul lumii în
ceea ce priveºte viaþa duhovniceascã
se trezeºte în lãuntrul cel mai ascuns
al inimii ceva ce-i propriu omului
cãzut, acel gând de mândrie care s-a
întipãrit în trupul nostru ºi pe care-l
purtãm ca pe o povarã toatã viaþa.
Sfântul Macarie cel Mare avea o vorbã
plinã de adevãr când spunea cã cel
mai curat ºi mai desãvârºit om are în
sine ceva trufaº. E posibil adicã, dacã
nu eºti destul de atent cu tine însuþi,
sã se slobozeascã aceastã patimã
din legãturile ce-o þin ºi astfel sã te

„Pãruta
smerenie“

sau
cumplita trufie

Cu ajutorul lui Dumnezeu suntem în zilele
de început ale anului astronomic 2014 şi nu
întâmplător suntem împreună în această zi. Am
ascultat Sfânta Evanghelie de la evanghelistul
Luca care vorbeşte despre momentul în care
Iisus Hristos S-a dus la templul din Ierusalim şi I
s-a dat să citească din cartea profetului Isaia,
unde era scris: „Duhul Domnului este peste
Mine!“ Să ne reamintim că în această liturghie
care s-a săvârşit de către noi împreună cu frăţiile
voastre, arhiereul a invocat pe Dumnezeu, pe
Duhul Sfânt ca să vină peste voi şi să vă
dăruiască un dar special în contextul unei bucurii,
în contextul unei dorinţe, în contextul unei vocaţii
de la Dumnezeu şi aţi fost investiţi cu un mandat
special. Deci să aveţi conştiinţa că Duhul
Domnului este peste voi. Şi v-a trimis Dumnezeu

Duhul Domnului este peste voi*
în lume să propovăduiţi tuturor săracilor
mântuirea, să le deschideţi ochii minţii lor, celor
care sunt încredinţaţi vouă spre păstorire. Aceştia
să fie receptivi şi după aceea să-i sfinţiţi pe
credincioşi, să-i învăţaţi şi să-i conduceţi pe calea
nepătimirii. De fiecare dată când sunteţi chemaţi
să fiţi în mijlocul oamenilor, staţi în fruntea lor,
niciodată înapoia lor, pentru că sunteţi păstori

* Cuvânt rostit la sinaxa preoţilor Protoieriei
Oneşti în ianuarie 2014

Economie de piaþã, profit,
investiþii, investitori, macroeco-
nomie, întreprinzãtori, creºtere
economicã, F.M.I., Banca Mondialã,
fonduri europene, buget, finanþe,
bãnci, credite, companii multina-
þionale, imperii financiare, top 300
milionari în euro, crizã, faliment
etc… sunt acestea, ºi multe altele,

Preþul
profitului

Pr. Ioan-Vasile PANÞIRU
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trezeºti ducând o viaþã de înºelare. Te înºeli pe tine ºi
înºeli ºi pe alþii.

Dacã n-avem legãturã cu alte persoane, înºelarea
proprie duce la pierderea propriului nostru suflet. Dar dacã
trãim într-o comunitate ºi ne lãsãm seduºi de aceastã
smerenie programatã, ei bine, nenumãrate suflete se pot
pierde dimpreunã cu al nostru din cauza asta. Sfântul
Apostol Pavel observase foarte bine aceastã ispitã ce poate
prinde în laþul ei mai ales pe cei de frunte ai Bisericii. Prin
urmare, el atenþioneazã pe membrii Bisericii din Colose sã
nu se lase ademeniþi de astfel de creºtini prefãcuþi: „Nimeni
sã nu vã smulgã biruinþa printr-o prefãcutã smerenie ºi printr-o
fãþarnicã închinare la îngeri“ (Col 2, 18) Traducerea Sfintei
Scripturi în ediþia jubiliarã din 2001 ne pune parcã ºi mai
mult pe gânduri: „Nimeni sã nu vã lipseascã de rãsplatã
prin «smerenie-de-bunãvoie» sau prin «slujire-de-îngeri»“,
aceste sublinieri între ghilimele vrând sã arate denaturarea
smereniei ºi a slujirii având ca urmare rãul ºi nu binele
Bisericii. Fiindcã între cei ce parcurg acest editorial sunt
ºi cititori ai ediþiei britanice a Bibliei, iatã cum sunã ºi acolo
acest verset: „Nimeni sã nu vã rãpeascã premiul alergãrii,
fãcându-ºi voia lui însuºi printr-o smerenie ºi închinare la
îngeri“. E prima parte a versetului care nu lãmureºte destul
felul smereniei dacã n-am subînþelege-o din continuarea
versetului care-l acuzã pe unul ca acesta cã se amestecã
„în lucruri pe care nu le-a vãzut, umflat de o mândrie deºartã,
prin gândurile firii lui pãmânteºti“.

Am citat din cele trei ediþii ºi am observat cã primele
douã pun accentul foarte apãsat pe smerenia cea prefãcutã
sau de-bunãvoie, ori programatã, cum ne-o aratã titlul acestui
editorial. Aceastã smerenie pusã la cale de noi înºine este
lucrarea noastrã, nicidecum lucrarea harului lui Dumnezeu
în noi. ªi tot ce facem ori vorbim fiind îmbrãcaþi într-o astfel
de hainã a smereniei cusutã cu mâna noastrã atrage spre
înºelare ºi pe cei care ne privesc ori ne ascultã, ducându-ne
nu doar pe noi ci ºi pe alþii la pierzare.

Am citit o carte a Sfântului Ignatie Briancianinov cu titlul
«Despre înºelare». Poate cã e bine sã facem din când în
când câte o oprire în lucrarea noastrã misionarã ºi sã ne
verificãm dacã stãm bine sau nu, dacã a lucrat pânã acum
harul dumnezeiesc în ce-am fãcut sau a lucrat raþiunea
noastrã pervertitã de falsa smerenie. Cãci, zice Sfântul
Ignatie, „este ºi o «smeritã cugetare» dupã bunul plac al
omului; pe aceasta ºi-o alcãtuieºte pentru sine sufletul iubitor
de slavã deºartã, sufletul amãgit ºi înºelat de învãþãtura
mincinoasã, sufletul care se linguºeºte pe sine, sufletul care
cautã mãguliri din partea lumii, sufletul care nãzuieºte cu
totul spre sporirea lumeascã ºi spre desfãtãrile lumeºti,
sufletul care a uitat de veºnicie, de Dumnezeu.“

Sã luãm aminte! Ascultãtorii noºtri, chiar dacã unii nu
sunt prea obiºnuiþi cu discursurile noastre, au totuºi ceva în
adânc de inimã, un beculeþ care începe sã pâlpâie când

smerenia noastrã afiºatã dupã amvon e prefãcutã. Sau
programatã. Sfântul Pavel atrage atenþia creºtinilor din
Colose sã nu piardã ce-au câºtigat lãsându-se seduºi de
smerenia mincinoasã. Oare nu din cauza asta uneori nu ne
mai ascultã nimeni?

O fiicã credincioasã a Bisericii nu-ºi acoperã capul ca
sã se arate smeritã, vai de mine. Ci-ºi acoperã frumuseþea
cu basmaua ca o fecioarã înfrânatã aºa cum adevãrata
smerenie acoperã virtutea ca sã nu fie vãzutã ºi lãudatã de
oameni. Vedeþi, este un soi de rãzvrãtire în noi: de ce trebuie
sã-mi acopãr capul? Ne spune Sfântul Ignatie de ce. Auzi:
„Vai, suflete al meu, bisericã de Dumnezeu ziditã a adevãrului!
Primind în tine adevãrul cel fãþãrnicit, închinându-te minciunii
în locul Adevãrului, tu te faci capiºte! În capiºte e înãlþat un
idol: «pãrerea» smereniei. «Pãrerea smereniei» este cel
mai cumplit fel de trufie. Anevoie se goneºte trufia ºi când
omul ºi-o recunoaºte, dar cum s-o izgoneºti atunci când i
se pare cã e smerenie?!“

„Pãruta smerenie“
sau cumplita trufie
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care aţi primit acest mandat de la Dumnezeu şi
care vă ajută să faceţi lucruri pe care Hristos le-
a făcut. Deci iată că de fiecare dată când slujim
Liturghia, ne amintim că suntem nişte trimişi de-ai
lui Dumnezeu în lumea aceasta să împlinim
acelaşi dar, care l-a împlinit Hristos atunci în
plinirea vremii. Dar timpul acesta în care am slujit
astăzi Liturghia este un timp anume, acela al ieşirii
lui Hristos la propovăduire. Căci şi noi suntem
trimişi să ieşim în lumea aceasta şi primul cuvânt
care trebuie să-l spunem oamenilor şi care s-a
spus în Evanghelia din duminica de după Botezul
Domnului a fost „Pocăiţi-vă!“  sau  „Schimbaţi.vă
mintea!“

Hristos a venit la plinirea vremii să
propovăduiască şi să ne deschidă o nouă
perspectivă, a infinitului. Iată, Sfântul Sinod a
rânduit ca anul acesta să fie închinat Sfinţilor
Martiri Brâncoveni care nu au apostaziat de la
dreapta credinţă în ciuda tuturor persecuţiilor.
Dar şi noi, în timpul în care suntem mandataţi,
suntem întotdeauna în stare de jertfă cum au
fost martirii, care au suferit până la sânge şi şi-
au dat lui Dumnezeu viaţa pentru mântuirea
personală şi pentru apărarea valorii intrinsece
a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a Bisericii,
a sfintei noastre Ortodoxii. Noi, în calitatea
noastră de preoţi şi slujitori, trebuie să ne
angajăm la martiriu, chiar de trăim în timpul de
libertate, trebuie să trăim şi o stare de jertfă. În
libertate e mai greu de gestionat timpul pentru
faptul că nu ne mai sileşte nimeni să ne punem
capul pe butuc şi să fim osândiţi pentru credinţa
noastră, pentru misiunea noastră în lume. Asta
nu înseamnă că trebuie să ne pierdem calitatea
de jertfitor şi de jertfă, calitatea de martir. Martirul
se transformă în martor, căci de acolo vine
martirul: a fi martor Domnului nostru Iisus
Hristos. Faptul că suntem la început şi ne găsim
în sinaxă, să ne angajăm a fi martorii
Mântuitorului nostru Iisus Hristos în lumea
aceasta, chiar alegând să angajăm pe creştinii
din lumea de astăzi ca şi ei să fie apărătorii
dreptei credinţei, apărătorii valorilor noastre,
apărătorii spiritualităţii noastre şi ai tradiţiilor
noastre.

În mod special anul acesta Sfântul Sinod
al Bisericii noastre a rânduit să  ne angajăm să
vedem ce este starea de pocăinţă permanentă,
adică revizuirea conştiinţelor noastre pentru a
observa unde mai suntem în raport cu noi
înşine, în raport cu Dumnezeu, în raport cu
semenii noştri care sunt chipuri ale lui
Dumnezeu în perspectiva asemănării adică a
revenirii în fiinţă, care înseamnă a fi fiu al lui
Dumnezeu după har , la sfârşitul acestor

Duhul Domnului este peste voi
drumuri. Deci, iată că Sfântul Sinod a rânduit
ca anul acesta  să se dezbată în cercurile
noastre pastorale, în cercurile misionare,
împreună cu credincioşii noştri, să dezbatem
ce este spovedania şi ce este taina aceasta a
împăcării omului cu Dumnezeu considerată de
Sfinţii Părinţi noul botez.

Hristos ne-a pregătit o altă perioadă pentru
a ne restaura finţial în lumea aceasta. Iată, căci
dacă am fost botezaţi o dată, poarta prin care am
intrat în Biserică, Hristos nu ne lasă pe cei care
cădem de multe ori în cursul fărădelegii. El ne-a
pregătit un al doilea botez care este Pocăinţa. Şi
aceasta ne ajută să fim permanent în trezire, în
drum şi în linie totdeauna ascendentă. Taina
Pocăinţei sub toate aspectele ei, în sensul de
pocăinţă permanentă, în sensul de sacrament
sau taină, dar după curăţire şi după sfinţire, după
mişcarea  minţii noastre, după răsucirea ei către
Dumnezeu prin pocăinţă. Dumnezeu ne-a dat şi
un mare dar, acela al Împărtăşaniei, având
posibilitatea în Liturghie, după ce ne-am curăţit şi
după ce conştiinţele noastre vorbesc despre
prezenţa lui Hristos în noi şi în firea lucrurilor
care ne înconjoară, să ne împărtăşim cu însuşi
Trupul şi Sângele Domnului Iisus Hristos, să
devenim consangvini cu El şi să participăm la
viaţa deplină cu El. Astfel noi avem posibilitatea
să devenim fii ai lui Dumnezeu după har. Nu prin
fiinţă, ci prin participarea la viaţa lui Hristos întru
smerenia noastră, căci nouă nu ne este dat
s-avem ceva de la noi, ci totul este dar de la
Dumnezeu. Întru smerenie, cunoscând darul lui
Dumnezeu, El ne face participanţi la viaţă în
lumină, căci întru iubirea Sa ne-a creat şi ne-a
trimis în lume. Deci, avem posibilitatea şi anul
acesta să ne depăşim pe noi înşine, să primim
ceea ce am respins.

Pentru noi, cei din părţile Oneştiului, din
protopopiatul acesta, sunt 100 de ani de la
anul de tristă amintire pentru lume, 1914. S-a
început Primul Război Mondial, iar sfârşitul
lui a fost în părţile acestea şi se vor comemora
toţi cei care s-au jertfit în părţile acestea. Pe
toată valea Oituzului şi pe valea Trotuşului a
curs poate mai mult sânge decât în restul ţării,
ceea ce înseamnă că noi nu trebuie să fim
indiferenţi faţă de jertfa înaintaşilor. În părţile
acestea se vor organiza multe festivităţi.
Biserica şi Sfântul Sinod ne adresează aceste
sarcini speciale pentru noi, Arhiepiscopia
Romanului şi Bacăului, căci aici s-a arătat
adevărata vitejie a poporului român. Dacă
atunci înaintaş i i  noş t r i ,  bunici i  noş t r i ,
străbunicii noştri nu luptau jertfelnic şi nu
cădeau în armonie pentru apărarea valorilor
naţionale, cine ştie care era soarta lumii în

momentul actual. De vreme ce noi ne
adăpostim şi lucrăm sub arborele libertăţii
udat de sângele martirilor, va trebui mai întâi
să-i comemorăm şi, pomenindu-i, facem şi o
reuniune cu cei care au fost în faţa noastră.
Pentru aceşti 4 ani, mai ales pentru cei care
suntem angajaţi în construirea bisericilor şi a
obiectivelor noastre social-calitabile, acestea
trebuie să le avem în atenţie. Dorim ca în
2018,  la un secol de când s-a refăcut şi
România Mare, să sfinţim catedrala din
Oneşti. Iată un loc important în Eparhia
noastră, dat fiind faptul că cel care a fost
ierarh, la vremea respectivă, pe vremea
războiului, s-a străduit mult pentru a-i
îndemna pe tineri, pe credincioşi să participe
fiecare, după felul său, la victoria finală a
românilor şi a lumii în părţile acestea. Dacă
societatea civilă se angajează să facă o
autostradă care să lege Bacăul de Braşov,
este foarte bine. Dorim să se ridice prin părţile
acestea un mausoleu, prin părţile Oituzului,
căci atunci va fi important când vom pomeni
toţi eroii, peste 60 de mii, care au murit în
părţile acestea, ale Oituzului, către Ardeal.
Deci iată unul dintre obiectivele importante,
dar nu trebuie decât să  ne rugăm lui
Dumnezeu să ne ajute la aceasta.

La Borzeşti vom avea iarăşi festivităţi. În
anul acesta se împlinesc 520 de ani de la
trecerea la Domnul a binecredinciosului
voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt. Cum s-a
fixat în părţile acestea Statul Major pentru a
organiza războiul şi luptele respective, noi ne
angajăm, împreună cu consilierii eparhiali, să
statornicim, aici la Oneşti, statul major al
Eparhiei Romanului şi Bacăului pentru a
coordona toate aceste manifestări cultural-
religioase şi celelalte asemănătoare cu ale
noastre, organizate de cei care au dragoste
să reedifice spiritualitatea şi să marcheze
amintirea acelor timpuri de tristă amintire, dar
şi de bucurie, căci e victoria din Primul Război
Mondial care a fost deosebit de importantă
pentru naţiunea română.

Deci, iubiţi credincioşi, sub semnul acesta
începem noi anul acesta 2014, sub semnul
acesta ne-am adunat astăzi la Liturghie şi ne-am
rugat lui Dumnezeu pentru darurile care le-aţi
adus dumneavoastră şi ne rugăm ca să ne
învrednicească ca an de an să ne rugăm, iar noi
să urcăm o treaptă prin cunoaştere şi prin trăire
autentică deplină către profunzimile lui
Dumnezeu unde dorim să ajungem. Sperăm să
mergem înainte, niciodată înapoi, căci dacă privim
înapoi putem păţi ca soţia lui Lot din Vechiul
Testament când s-a transformat în stană de piatră.

(urmare din p. 1)
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 Parohia, orizont al evanghelizării, mărturiei creştine,
apostolatului cultural şi social. Statutul preotului

4. Parohia, mediu de slujire a aproapelui ºi orizont de culturã ortodoxã
(urmare din numărul 36)

Pr. prof. dr. Gheorghe PETRARU

Pe lângã dimensiunea spiritualã,
sacramentalã creºtinã, parohia este ºi
comunitatea oamenilor din lume, în inima
istoriei, aspect ce nu poate fi eludat într-o
percepþie realistã a existenþei umane
care trebuie interpretatã triadic, anume
istoric, eclesial-religios ºi eshatologic într-o
deschidere comunicativã a celor trei
nivele ºi o interferenþã semioticã18 în plan
culural, civilizaþional. Cu alte cuvinte, la
nivelul comunitãþii istorice se deruleazã
superior viaþa spiritualã ºi culturalã,
relaþiile umane, în complexitatea lor ce
transcende ceea ce este limitat lãsând
semnele prezenþei umane cu creati-
vitatea ei, cu credinþele ei în semnificaþiile
lor profunde, legate de lanþul peren al
fiinþei unitare diferenþiate personal ºi
cronologic. Cultura este modul de a fi ºi
modul de a gândi al unei comunitãþi,
mentalitatea ei19  ce genereazã o viziune
coerentã, integralã, totalizantã despre
viaþã, prin adaptare la un context
geografic în etape istorice, cu continuitate
ºi rupturi, creativitate ºi tradiþie, cu
ereditatea ºi genele ei dar ºi cu
genialitatea ei ce þine ºi deschide spre
spiritul universal, spiritul înþeles
culturologic ca idealul cel mai înalt al
omului, în plan estetic, moral ºi religios20.
În contextul valorizãrii ºi chiar a
absolutizãrii bunurilor materiale, a
promovãrii în societate a hedonismului,
evident, idealul cultural tradiþional este
marginalizat ºi este necesarã o evaluare
criticã a modelului cultural actual, a
societãþii tehno-informatice într-o sintezã
beneficã pentru om. De aceea,
creºtinismul va propune permanent, ºi va
fi consecvent acestei atitudini, o culturã
evanghelicã, a Duhului,21  ce insereazã
achiziþii culturale perene ale istoriei
umane, religie, filosofie, artã, ºtiinþã,
tehnicã, insistând ºi absolutizând Vestea
cea Bunã, Evanghelia lui Hristos ºi
comunitatea umanã ca Bisericã a
Dumnezeului celui Viu, deschisã

eshatologic Împãrãþiei veºnice. Nu este
întîmplãtor cã în biserici omul, pe lângã
prezenþa sa personalã, a adus ºi bunurile,
bogãþia sa materialã, geniul sãu pentru a
le dãrui ca dar Celui de la Care le-a primit
prin munca sa ca dar, înfrumuseþând
creaþia dar ºi centrul religios-liturgic al
acesteia, lãcaºul de cult care astãzi
pretutindeni în lume a rãmas ºi loc de
pelerinaj ºi de vizitã, pentru cã este
reprezentativ pentru cultura ºi creaþia
artisticã umanã ce ne autentificã personal
ºi comunitar.

Religia în general ºi creºtinismul în
special a fost, este ºi trebuie sã fie factor
de culturã pentru cã aceasta este
expresia creaþiei umane, a omului chip
al lui Dumnezeu, ceea ce înseamnã
inteligenþã, afectivitate, voinþã, dinamism
creator în existenþã. Aºa cum afirma
T.M. Popescu,22 aducând în discuþie ºi
evidenþiind valoarea culturalã a religiei
creºtine, aceasta este valoare culturalã
în sine, împletindu-se cu cultura, salvând
cultura anticã ºi fãcând din Europa ceea
ce uitã cei ce se aflã astãzi efemer la
cârma ei, factorul cultual ºi civilizator al
întregii lumi, prin universitãþi, mãnãstiri,
biblioteci, descoperiri ºtiinþifice, literaturã,
artã ai cãrei protagoniºti au apãrut în
orizontul eclesial, inspirat de acesta, chiar
dacã uneori o presiune eclesialã s-a simþit
în ambianþa europeanã pânã în
modernitate. Din pãcate, modernitatea,
coagulând raþionalism filosofic excesiv,
tradiþie paralelã  creºtnismului, ocultism,
libertinism a dus la subiectivizarea
cunoaºterii23 în sens cã omul cunoaºte
doar ceea ce el personal a ajuns sã ºtie,
sã cunoascã, ºi doar aceasta este ºi poate
fi numitã ºtiinþa, ca ºi cum experienþa unei
persoane este absolutã ºi universalã ºi
doar ceea ce spune ea este adevãrat,
celelalte persoane trebuind sã asculte
orbeºte de ceea ce se proclamã ca fiind
adevãr public. Ori nu toþi oamenii au
aceleaºi experienþe ºi preocupãri
intelectuale sau tehnice. Cu atât mai mult,

experienþa revelaþionalã ºi a sfinþeniei
creºtine, nefiind apanajul oricui, nu este
cazul ca în acest domeniu sensibil ºi
sublim sã opineze cei care nu au nici o
înþelegere a fenomenului religios, mistic,
teologic. Ori, dintotdeauna omul este
într-un complex de relaþii, inclusiv ºi mai
presus de orice cu divinitatea intuitã,
simþitã aproape ºi revelatã real în context
iudeo-creºtin (Ioan 4, 22) ºi cu semenii
sãi din comunitatea creatoare de valori
în timp, în istorie dupã modelul arhetipal,24

legislator transcendent, pentru a da
coeziune, ºi sens vieþii în comunitatea
spiritualã, trãitoare în adevãrul
propoveduirii ºi mãrturiei. Aºa cum scria
Pãrintele Dumitru Stãniloae,  tipul omului
comunitar, în comuniunea cu Dumnezeu,
cu membii familiei, cu familia mare ºi cu
confraþii din localitatea sa, este o
consecinþã a umanismului superior celui
occidental al spiritualitãþii bizantino-traco-
romane „sãditã continuu în conºtiinþa
poporului român” care poate fi chiar „un
model ideal pentru organizarea politicã
a statului”25. Evident, existã schimbãri
dupã integrarea europeanã a României,
dar identitatea localã, chiar diminuatã, se
pãstreazã ºi este tot mai atractivã pentru
cei ce intrã în fiinþa româneascã auten-
ticã ºi frumoasã, realã ºi profundã.
Meritul nu este decât cel al Bisericii care
a forjat chipul spiritual-cultural al
românilor ce pe lângã Liturghia
euharisticã s-au format ºi în liturghia
cosmicã a interpretãrii ºi observãrii ordinii
divine a lucrurilor, temei pentru o existenþã
liturgicã în sens larg, expresia fiind
omenia, ospitalitatea, „Liturghia dupã
Liturghie” cum sintetiza Pãrintele Bria
cu experienþa sa misionarã internã ºi
externã. Evident, pentru ca omul sã se
comporte frãþeºte ºi în slujire cu repect
ºi devotament pentru aproapele sãu a
existat o „Liturghie înainte de Litur-
ghie”26 , catehizarea în familie,
bisericã, lectura Sf. Scripturi,
mai ales Psalmii ºi Noul
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Testament, în casele credin-
cioºilor, citirea ºi cântarea
rugãciunilor, Paraclise ºi

Acatiste acasã sau la Bisericã sub
autoritatea preotului sau a pãrinþilor ºi
bunicilor în ascultare ºi dorinþã de adevãr
ºi frumos, participarea la Liturghia care
învaþã, adresându-se minþii ºi inimii, de
fapt întregii fiinþe a omului, trup ºi suflet,
printr-o veritabilã „cunoaºtere ritualã”27,
pentru cã era asociatã cu îngenun-
cherea, cu mãtãniile, antrenând sufletul
spre cer ºi coborând harul în intimitatea
familiei ºi a comunitãþii. Toate acestea
trebuie reluate ferm, autoritar în sens
spiritual de ascultare ºi integrare cu
asumarea tradiþiei ca valoare perenã
etnicã, cu atât mai mult pentru o
comunitate fragilizatã ideologic prin
comunism ºi deposedatã de bunurile
ambiente:pãduri, bogãþii naturale, ale
subsolului, de un capitalism sãlbatic,
migrator, finanþist, cu cât mare parte din
mass-media anesteziazã ºi deviazã de
la real, spre virtual ºi subcultural, spre
patimi, vicii degradante ºi distrugãtoare
ale personalitãþii, mai ales pentru tinerii
uºor de atras spre panta decadenþei.

Parohia ortodoxã s-a configurat ºi
ca un orizont de solidaritate creºtinã,
de apostolat social, de teologie
slujitoare, consecinþã directã a omului
ºi comunitãþii ca orizont de iubire nutritã
în plan cosmic, istoric de trans-
cendentul divin ca iubire trinitarã
interpersonalã, experiatã la modul
sublim în Liturghia ca orizontul
comuniunii, ca relaþie interpersonalã,
faþã cãtre faþã, în realismul profund ºi
inspirator al vieþii. De aceea,
comuniunea haricã este ºi una socialã,
se transmite firesc la comunitatea din
afara spaþiului sacru al Bisericii, la
Biserica exterioarã cosmicã ºi la cea
din inima omului, atinsã ºi transfiguratã
din iubirea de Hristos spre iubirea
semenului. ªi astãzi sunt elocvente
cuvintele Mitropolitului Antonie care
milita pentru o nouã ordine moralã a
lumii în contextul activitãþii sale
ecumenice - astãzi trebuie sã
promovãm doar ordinea evanghelicã a
lumii - când afirma cã „Biserica
Ortodoxã se pronunþã pentru koinonia
socialã, ca aplicare a învãþãturii despre
dreptul egal al tuturor la folosirea
bunurilor materiale ºi sprijinirea,
teoretic ºi practic, a orice efort care

duce la cucerirea acestui drept”.28

Aceasta este cu atât mai valabil astãzi
când „sfârºitul istoriei”,29  de fapt al
capitalismului în forma cunoscutã, ne
confruntã cu rapacitatea neocolo-
nialistã ce nu þine seamã de „oameni,
Bisericã, þarã”30  dupã inspirata
sintagmã a cardinalului Vienei,
destructurând comunitatea ºi
distrugând echilibrul ecologic al
comunitãþii locale, al parohiei, ordinea
spiritualã creºtinã, etosul local. Parohia
trebuie sã îmbine armonios ºi
constructiv ortodoxia cu ortopraxia,
învãþãtura de credinþã ºi principiile
morale creºtine cu viaþa cotidianã în
aspectele ei instituþionale ºi familiale
ale credincioºilor ce extind dupã
Liturghia duminicalã duhul sãrbãtorii ºi
al comuniunii în lume, fãcând din
aceasta Biserica lui Dumnezeu.

18.Daniel Munteanu, Was ist der Mensch?
Grundzüge und gesellschaftliche Relevanz
einer õkumenischer Anthropologie anhand
der Theologien von K. Rahner, W.
Pannenberg und J. Zizioulas, Neukirchener
Verlag, Gottingen, 2010, p. 458.
19.Louis J. Luzbetak, S.V.D., l’Eglise et les
cultures. Anthropologie appliquée pour
l’ouvrier apostolique, Editions Lumen Vitae,
Bruxelles, 1968, p.
20.Tudor Vianu, Studii de filosofie a culturii,
Editura Eminescu, Bucureºti, 1982, p.160.
21.Ilarion Felea, Religia culturii, Editura
Episcopiei Ortodoxe Române a Aradului,
Arad, 1994, p. 22-23; Prof. dr. Nifon Mihãiþã,
Misiologie creºtinã, Ediura Asa, Bucureºti,
2005, p. 251. “Evanghelia îºi pãstreazã
integitatea ei revelaþionalã” iar acolo unde
este contestatã ºi respinsã “ea “rãmâne un
semn de contradicþie;” J.P. Moreland, William
Lane Craig, Philosophical Foundations for
a Christian Worldview, IVP Academic,
InterVarsity Press, Downers Grove, Illinois,
2003, p. 1-2, afirmã cã în calitate de creºtini
nu mai putem sta la periferia existenþei
intelectuale responasabile, iar creºtinii din
instituþiile noastre sunt chemaþi, mai ales cei
din mediul educaþional, univers itãþi, sã
schimbe cultura noastrã, sã formeze o culturã
creºtinã; Paul Hiebert, Transfoming
Worldviews. An Anthropological
Understanding of how People Change,
Baker Academic, Grand Rapids, Michigan,
2008, p. 308-312, combate scientismul prost
ghidat ºi pluralismul iraþional care oferã
astãzi singura viziune a lumii, singurul adevãr
obiectiv, un  naturalism de sorginte iluministã
ºi un antirealism postmodernist ce neagã

divinitatea, propunând sã ne definim în acest
context identitatea creºtinã pe bazã biblicã,
eclesialã, creºtinã, prin metanoia cognitivã,
afectivã, culturalã.
22.Prof. dr. Teodor M. Popescu, Biserica ºi
cultura, Editura Institutului Biblic ºi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureºti, 1996, p. 7-56; Vasile Ispir, Curs de
Îndrumãri Misionare, Bucureºti, 1929, p. 164-
165, propunea un adevãrat apostolat cultural
al Bisericii.
23.Stephen B. Bevans, An Introduction to
Theology in Global Perspective, Orbis
Books, Maryknoll, New York, 2011, p. 158.
24.Ilie Bãdescu, Timp ºi culturã, Editura
ºtiinþificã ºi enciclopedicã, Bucureºti, 1988,
p. 135-136; Idem, Sociologie noologicã.
Ordinea spiritualã a societãþii. Strat ºi
substrat sufletesc, Editura Mica Valahie,
Bucureºti, 2007, p. 365, 367.
25.Dumitru Stãniloae, Reflexii despre
spiritualitatea poporului român, Editura
Scrisul românesc, Craiova, 1992, p. 27, 30-31;
Costantin Rãdulescu-Motru, Românismul,
Editura ºtiinþificã, Bucureºti, 1992, p. 96;
Mitropolitul Antonie Plãmãdealã, Privire
asupra Bisericii, Editura Arhiepiscopiei
Dunãrii de Jos, Galaþi, 2012, p. 210-217; Pr.
prof. dr. Ion Bria, Liturghia dupã Liturghie.
O tipologie a misiunii apostolice ºi
mãrturiei creºtine azi, Editura Athena,
Bucureºti, 1996, p. 130.
26.Pr. prof. dr. Ion Bria, Liturghia dupã
Liturghie, p. 31; pr. Mihai Himcinschi,
Biserica în societate. Aspecte misionare ale
Bisericii în societatea actualã, Editura
Reîntregirea, Alba Iulia, 2006, p. 77.
27.Richard Gaillardetz, Ecclesiology for a
Global Church. A people Called and Sent,
Orbis Books, Maryknoll, New York, 2008, p.
221.
28.Antonie Plãmãdealã, Biserica slujitoare,
Sibiu, 1986, p. 270.
29.Karl Popper, Societatea deschisã ºi
duºmanii ei. Volumul II, Epoca marilor
profeþii: Hegel ºi Marx, traducere de D.
Stoianovici, Editura Humanitas, Bucureºti,
1993, p. 209.
30.Cardinal Christoph von Schõnborn,
Oamenii, Biserica , Þara. Creºtinismul ca
provocare socialã, traducere de Tatiana
Petrache, Rodica Neþoiu, Editura Anastasia,
Bucureºti 2000, p. 104. Globalizarea poate fi
pentru comunitatea localã deregularizare ºi
blestem, dar ºi binecuvântare dacã e moralã
ºi umanã „cu suflet”, ceea ce nu prea se vede,
fiind mai curând extensia ºi dreptul celui
puternic, cu bani, care se crede absolut ºi
atotputernic. Andrei Kuraev, Pecetea lui
Antihrist, codurile de bare ºi semnele
vremurilor, traducere din limba rusã ºi
adaptare de Elena Dulgheru, Editura Sophia,
Bucureºti, 2005, p.186.
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Teologia românã a fãcut o legãturã
directã între liturghie ºi acþiunea socialã
a Bisericii. Liturghia înseamnã o acþiune
publicã, un serviciu comun care prin
natura sa se rãsfrânge dincolo de locaºul
de cult. Prin caracterul ei euharistic ºi
comunitar, Liturghia sugereazã o ordine
socialã ºi economicã dominatã de
spiritul de solidaritate ºi de actul de
împãrtãºire. Împãrtãºirea tuturor dintr-o
singurã pâine euharisticã ºi dintr-un
singur potir poate inspira un model de
economie în care pâinea nu se posedã
în mod individualist ºi nu se consumã în
mod egoist. 1

Dupã modelul Cinei de Tainã în
care Hristos, Marele Arhiereu, Se
aduce ca Mielul lui Dumnezeu ºi oferã
ca Pâine a vieþii trupul Lui Însuºi,
creºtinii trebuie sã împartã pâinea lor
fizicã cu cei ce sunt înfometaþi. 2

Dispreþuirea celui ce n-are pâinea cea
de toate zilele, închiderea ochilor în faþa
mizeriei ºi suferinþei în zonele bântuite
de foamete, sunt semne evidente ale
unui compromis, pe care cei ce au
experienþa comuniunii euharistice nu-l
pot accepta.

Liturghia euharisticã rãmâne izvor,
model ºi inspiraþie de viaþã socialã…
Ritual unic de comuniune mintalã ºi
afectivã, Liturghia este capabilã sã
refacã toate relaþiile umane, nu numai
cu Dumnezeu, în mod abstract, ci ºi cu
comunitatea socialã, cu familia ºi
societatea.3

Liturghia trebuie sã se prelun-
geascã în situaþiile personale de toate
zilele. Fiecare credincios în parte este
chemat sã întreþinã o evlavie tainicã,
pe altarul inimii sale, ca sã traducã în
viaþã propovãduirea Veºtii celei Bune
pentru întreaga lume. Fãrã aceastã
continuare, Liturghia rãmâne pe
jumãtate neterminatã.4

Deoarece prin evenimentul
euharistic suntem încorporaþi în
Hristos, pentru a sluji lumea ºi pentru
a fi jertfiþi pentru ea, noi trebuie sã dãm
expresie în diaconia practicã, în viaþa

comunitarã, noua noastrã fiinþã în
Hristos, Care este Slujitorul tuturor.
Jertfa Euharistiei trebuie prelungitã în
jertfe personale pentru cei aflaþi în
nevoie, faþã de fraþii ºi surorile pentru
care a murit Hristos. Pentru cã
Liturghia este participarea la marele
fapt al eliberãrii de sub dominaþia
puterilor demonice, atunci prelungirea
Liturghiei în viaþã înseamnã o continuã
eliberare de sub puterile rãului care
lucreazã înlãuntrul nostru o constantã
reorientare ºi deschidere cãtre idei ºi
eforturi vizând eliberarea persoanelor
umane din toate structurile demonice
ale nedreptãþii, exploatãrii, agoniei ºi
însingurãrii, ºi crearea unei adevãrate
comuniuni de persoane în iubire.5

Jertfa lui Hristos pentru noi s-a adus
pentru a ne atrage în starea de jertfã
adevãratã, pentru a ne ridica din viaþa
de egoism. De aceea, ea trebuie sã-ºi
facã efectul pânã la capãt, trebuie sã-ºi
vadã împlinitã urmarea dupã care se
cere. Jertfa aceasta trebuie sã lucreze
în continuare. Dar în aceastã lucrare
nu mai trebuie sã fie singurã, ci sã fie
însoþitã de lucrarea credincioºilor,
provocatã ºi susþinutã de ea. Slujba lui
Hristos ca Arhiereu-Mântuitor va fi
dusã pânã la capãt de-abia când va
face sã se adauge la jertfa Lui pentru
noi, jertfele noastre personale.6 Dacã
dupã ea nu urmeazã jertfa noastrã,
jertfa lui Hristos nu-ºi dã rodul ei pentru
care s-a adus.

Jertfa pentru toþi pe care Fiul lui
Dumnezeu a adus-o trebuie sã fie
însuºitã voluntar de credincioºi, trebuie
asimilatã de ei pentru a se elibera din
închisoarea egoistã, pentru a se
transpune în starea de dãruire, prin
iubire, în aceeaºi stare de jertfã, pentru
a face ºi viaþa lor sã serveascã tuturor,
pentru a se împãrtãºi de elanul generos
al lui Hristos.7

În Liturghie, iubirea de oameni a
lui Hristos cere ºi aprinde iubirea
noastrã.8

Aspectul pozitiv al stãrii de jertfã a

lui Hristos, adicã viaþa curatã, plinã de
iubire din viaþa înviatã a lui Hristos ne-
o însuºim prin Sfânta Euharistie. Noi
devenim preoþi care aducem ca jertfã
viaþa noastrã personalã întrucât suntem
ajutaþi sã devenim aceasta prin puterea
ce emanã din jertfa ºi arhieria Lui ºi
întrucât adãugãm jertfa noastrã la jertfa
Lui, prin impulsul ce emanã din ea, ºi
sorbim preoþia noastrã din preoþia Lui.9

În Euharistie ne împãrtãºim real din
însuºi Trupul ºi Sângele Lui. Prescura
oferitã de credincioºi ºi devenitã un
bun al comunitãþii ne închipuieºte pe
noi în comun ºi devine jertfa comunã,
realã oferitã de Arhiereul comun,
Hristos, prin preotul comun. Lângã ea
se adunã pãrticelele (miridele)
particulare ale credincioºilor, închipuind
persoanele lor, nu pentru a se preface
ºi ele, ci pentru a se exprima prin ele
participarea persoanelor la starea de
jertfã a lui Hristos ºi, prin Acesta,
transpunerea lor în starea de jertfã ºi
sfinþire a miridelor.10

Darurile aduse la Altar (de pildã
prescurile) nu simbolizeazã numai
oferirea persoanei sale ºi a lucrurilor ce
le posedã, lui Dumnezeu, ci credinciosul
renunþã la relaþia sa egoistã cu toate
lucrurile, manifestând voinþa de a le
socoti ale lui Dumnezeu, ºi ca atare,
bunuri spre folosirea în iubire de cãtre
întreaga comunitate umanã.11

 Unitatea dintre cult ºi viaþa
creºtinã zilnicã trebuie sã fie în mod
urgent regãsitã. În numele vocaþiei
apostolice a Bisericii, trebuie sã
regãsim ritmul adevãrat al prezenþei
creºtinului în lume.

Cultul conþine viaþã ºi dã viaþã, ºi
este un mijloc pentru evanghelizare ºi
viaþã ecumenicã localã. Orice
comunitate euharisticã trebuie sã fie un
model de comunitate realã.

Noi trebuie sã recunoaºtem ºi sã
apreciem semnificaþia cultului în efortul
misionar.

Propovãduirea oralã, citirea
ºi explicarea Evangheliei au o

Preot Ciprian GENES

Liturghia ºi fapta creºtinã
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calitate sacramentalã, deoa-
rece cel ce predicã, invocã

puterea Duhului Sfânt sã transforme
cuvintele ºi gândurile sale omeneºti în
instrumente efective care sã atingã ºi
sã miºte inima ascultãtorilor.12

Propovãduirea oralã a Evangheliei ºi
celebrarea sacramentalã a Crucii ºi
Învierii sunt unite în acelaºi act de
mulþumire, care se numeºte Euharistie.

Cu toate cã de la întemeierea
Bisericii, taina Euharistiei a fost o slujbã
închisã celor din afarã, iar participarea
deplinã la Euharistie rãmâne rezervatã
membrilor Bisericii, cultul în general
constituie o formã evidentã de mãrturie
ºi de misiune.13

Liturghia la altar, în jurul
Evangheliei ºi Potirului este dublatã de
liturghia „fratelui“ în jurul sãracilor ºi
excluºilor, ºi duce la realizarea
comuniunii sociale.

Termenul însuºi, „iubirea de
aproapele“ (filantropia), apare în Legea
cea Nouã. Iubirea de aproapele nu
fiinþeazã doar prin aceea cã Înte-
meietorul Bisericii o porunceºte, ci
pentru cã Dumnezeu este iubire (I Ioan
4, 8) ºi pentru cã El Însuºi a practicat-o.
El este începutul ºi izvorul nesfârºit al
dragostei. Ea, dragostea, nu este un
concept omenesc, ci este arvuna
împãrãþiei lui Dumnezeu, la care
oamenii sunt chemaþi.

1 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Ortodoxia  în
Europa. Locul spiritualitãþii române,
Editura Trinitas, 1995, p. 129.

2 Idem, Liturghia dupã Liturghie. O
tipologie a misiunii apostolice ºi
mãrturiei creºtine azi,  Editura Athena,
1996, p. 232.

3 Ibidem, p. 126.
4 Ibidem, p. 236.
5 Ibidem, p. 238.
6 Pr. Prof. Dr. Stãniloae, Legãtura între

Euharistie ºi iubirea creºtinã, în «Studii
Teologice», nr. 1–2, an 1965, p. 16.

7 Ibidem, p. 17.
8 Ibidem, p. 23.
9 Ibidem, p. 21.
10 Ibidem, p. 22.
11 Ibidem, p. 24.
12 Ibidem, p. 46.
13 Ibidem, p. 67.

În Arhiepiscopia Romanului ºi
Bacãului s-au organizat  joi, 8 mai 2014,
cu binecuvântarea Preasfinþitului
Ioachim Bãcãuanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului ºi Bacãului,
alegerea membrilor – clerici ºi mireni –
pentru Adunarea Eparhialã pe perioada
2014-2018.

Conform legiuirilor bisericeºti, pentru
buna desfãºurare a alegerilor, pe teritoriul
jurisdicþional al Arhiepiscopiei Romanului
ºi Bacãului, în cadrul celor ºase
Protopopiate, s-au delimitat 10
circumscripþii electorale: nr.1 ºi 2
(Protopopiatul Roman), nr. 3, 4 ºi 5
(Protopopiatul Bacãu), nr.6 ºi 7
(Protopopiatul Oneºti), nr.8 (Protopopiatul
Moineºti), nr.9 (Protopopiatul Sascut) ºi
nr.10 (Protopopiatul Buhuºi).

Membrii aleºi ai Adunãrii Eparhiale
s-au reunit apoi, marþi, 10 iunie 2014,
sub preºedinþia P.S. Ioachim Bãcãuanul.
În Catedrala Arhiepiscopalã din Roman
a fost sãvârºit mai întâi un Te-Deum de
cãtre pr. Ioan Gherasimescu, vicar
administrativ al Arhiepiscopiei Romanului
ºi Bacãului, alãturi de un sobor de preoþi
format din pãrinþii consilieri ºi inspectori
ai Centrului Eparhial, în prezenþa P.S.
Ioachim Bãcãuanul.

 Mai apoi, în sala de ºedinþe a
Centrului Eparhial, s-a desfãºurat
întâlnirea propriu-zisã. Dupã cuvântul de
binecuvântare, Prea Sfinþia Sa l-a
desemnat pe preotul Alexandru Zamfir,
consilier administrativ în cadrul Centrului
Eparhial, sã expunã maniera de derulare
a acestui eveniment. Dupã prezentarea
ºi validarea mandatelor reprezentanþilor
aleºi, preoþi ºi mireni, s-a stabilit
componenþa celor 5 Comisii de lucru:
administrativ-bisericeascã, economico-

Alegeri pentru Adunarea Eparhială
a Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului

patrimonialã, cultural-educaþionalã,
social-filantropicã ºi juridico-organi-
zatoricã.

În continuare au fost aleºi, prin vot
nominal, reprezentanþii în Adunarea
Naþional-Bisericeascã a Bisericii
Ortodoxe Române, membrii Consiliului
Eparhial, membrii Consistoriului
Eparhial ºi Monahal, precum ºi un
reprezentant în Consistoriul Mitropolitan.

În finalul acestui eveniment, în
Catedrala Arhiepiscopalã a urmat
depunerea solemnã a jurãmântului. Cu
acest prilej, fiecãrui membru ales i s-a
înmânat de cãtre ierarh un certificat de
deputat eparhial.

Pentru Circumscripþiile Electorale 6
ºi 7, deputaþi eparhiali au fost aleºi: pr.
Alexandru Maxim, pr. Cristian Mazilu,

ing. Emil Drãgan, ec. Gelu Marcu, ec.
Viorel Miron ºi notar Vasile Bãlan.

Adunarea Eparhialã este organismul
deliberativ pentru toate problemele
administrative, culturale, social-
filantropice, economice ºi patrimoniale
ale Eparhiei. Se compune din
reprezentanþi aleºi ai clerului ºi ai
credincioºilor, în proporþie de o treime
clerici ºi douã treimi mireni, cu o viaþã
moralã ºi religioasã demnã de un
creºtin, care au candidat cu
binecuvântarea ierarhului locului.
Membrii Adunãrii Eparhiale se aleg pe
termen de 4 ani. Ei pot fi aleºi pentru
cel mult douã mandate. Numãrul total
al membrilor aleºi ai Adunãrii Eparhiale
este de 30. Adunarea Eparhialã se
întâlneºte în ºedinþã anualã de lucru în
primul trimestru al anului, iar în ºedinþe
extraordinare, de câte ori este nevoie.

a consemnat preot Cristian MAZILU
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cuvinte, expresii, noþiuni pe care în
ultimii ani le auzim zilnic; ele fac parte
din viaþa noastrã, au intrat în viaþa
noastrã ºi pare-se cã  au schimbat-o.
E duhul unei lumi, a unei epoci care se
vrea „în dezvoltare”, în creºtere în plus
de civilizaþie ºi bunãstare, în plus de
profit. Logica economicã ne spune cã
orice investiþie trebuie sã aducã profit
pentru cã altfel nu-ºi are rostul.
Progresul economic se bazeazã pe
aceastã sintagmã: investiþie ºi profit
(investiþie pentru profit).

Nimic nu pare a fi nelalocul lui în
aceastã „logicã a profitului”, însã pânã
la un punct. Dar dacã e sã privim
lucrurile ºi din altã perspectivã (nu doar
economicã), mai precis din perspectivã
creºtinã, putem gândi la câteva întrebãri:
Existã o limitã pânã la care ar trebui sã
se meargã? Cum ºi pânã unde se poate
merge ºi cu ce preþ? Sau, altfel spus,
dupã toate acestea ce urmeazã? Nu
cumva în aceastã logicã a progresului
doar prin profit material, nu e ºi o
capcanã? Nu cumva, de multe ori
obþinerea unui profit  presupune ºi un
preþ de plãtit?... ºi nu este vorba de bani.
Nu cumva existã  pericolul ca omul sã
devinã sclavul profitului cu orice preþ?

Atunci când se întâmplã astfel, (ºi
constatãm cã sunt destule mãrturii în
jurul nostru), omul se dezumanizeazã,
pierde dimensiunea spiritualã a
existenþei sale, poate deveni „fiarã”,
înlãturând din fiinþa sa orice urmã de
virtute care sã îl menþinã în demnitatea
datã de Creator: dragoste, milã, cinste,
corectitudine, dãruire, jertfelnicie,
altruism etc.

Realitatea ne aratã cã e un
zbucium, o luptã, o zbatere teribilã
pentru „mult” ºi „mai mult”, pentru
profit ºi bani cu orice preþ, chiar dacã
în urmã rãmân „cadavre”. Ce
importanþã are dacã în aceastã
„zbatere” sunt ºi „victime colaterale”?
Ce înseamnã, spre exemplu, o „Roºia
Montanã” pe lângã profituri numãrate
în milioane de euro? Dar dacã victima
e un neam, o þarã cu suflete, cu popor,
o generaþie sau mai multe? „Aºa sunt
vremurile, maicã… rostea cu un glas
cuminte, ce suna a resemnare, o

bãtrânicã venind spre bisericã… noi
am trãit cum am putut dar ne-am
bucurat de viaþã ºi de puþinul pe care
ni l-a dat Dumnezeu… dar ce-or face
copiii ºi nepoþii noºtri?”… continua
bãtrânica închinându-se smerit.

În contextul în care totul se
raporteazã ºi se concentreazã doar spre
profit ºi bunãstare materialã, reducând
existenþa la calcule economice, omul,
care are o  chemare mult mai înaltã,
nu mai reuºeºte, nu mai poate, ºi nu
mai are timp de binecuvântãrile ºi
bucuriile vieþii aºa cum ni le-a dãruit
Dumnezeu. Aparent ele par mãrunte,
dar cu siguranþã nu sunt neînsemnate.
„Omul profitului” nu mai are când sã-
ºi hrãneascã sufletul cu bucuria
întâlnirii cu Dumnezeu ºi cu omul de
lângã el, în comunicare ºi comuniune,
nu se mai poate umple de bucuria
credinþei, de plinãtatea rugãciunii ºi a
Liturghiei. Nu mai gãseºte timp pentru
a trãi în bucuria familiei ºi a prietenilor,
a întâlnirii cu Creatorul în frumuseþea
creaþiei, trãind doar în prezentul
material fãrã perspectiva veºniciei. ªi
atunci este normal sã ne întrebãm dacã
nu cumva preþul pentru a avea „mult ºi
mai mult” este prea mare ºi el poate
însemna pierderea veºniciei.

Este foarte sugestivã, plinã de tâlc
ºi adevãr, o istorioarã scurtã ce o
propunem spre meditaþie ºi care vine
în sprijinul celor afirmate pânã aici:

„Un vapor a ancorat în Mexic,
lângã un micuþ sat de pescari. Un turist
i-a complimentat pe pescari pentru
calitatea produselor ºi i-a întrebat cât
timp le ia sã prindã acei peºti.

– Nu foarte mult timp, au
raspuns pescarii la unison.

– Dar de ce n-aþi mai stat, ca
sã prindeþi mai mult peºte?Pescarii
i-au rãspuns cã micile cantitãþi pe
care le prind sunt suficiente pentru
nevoile lor ºi ale familiilor lor.

– ªi ce faceþi în restul timpului?
a întrebat turistul.

– Dormim pânã târziu, pescuim
puþin, ne jucãm cu copiii ºi ne facem
siesta împreunã cu soþiile noastre.

Mai târziu, pe searã, mergem în sat,
unde ne întâlnim cu prietenii, bem
puþin, cântãm la chitarã câteva
cântece ºi tot aºa… Avem o viaþã
plinã.Turistul i-a întrerupt:

– Staþi puþin! Eu am absolvit
Har vard-ul, am o diplomã în
economie ºi pot sã vã ajut! Trebuie
sã pescuiþi mai mult timp în fiecare
zi. În felul acesta o sã puteþi vinde
peºtele pe care îl prindeþi în plus.
Cu veniturile suplimentare veþi
putea cumpãra o barcã mai mare.

– ªi dupã asta?, au întrebat
pescarii.

– Cu banii suplimentari pe care-i
va aduce barca, veþi putea cumpãra
o a doua ºi o a treia barcã ºi tot aºa,
pânã când veþi avea o întreagã flotã.
În loc sã vindeþi peºtele unui
intermediar, veþi putea negocia direct
cu marile fabrici de procesare, poate
chiar sã vã construiþi propria fabricã.
Atunci veþi putea pãrãsi sãtucul ãsta
micuþ ºi sã vã mutaþi în Mexico City,
Los Angeles, sau poate chiar la New
York! De acolo vã veþi putea conduce
noua întreprindere prosperã.

– ªi cam cât timp ne-ar lua
asta? au întrebat pescarii.

– Douãzeci, poate chiar douã-
zeci ºi cinci de ani. a replicat turistul.

– ªi dupã asta?
– Dupã asta? Ei bine, prietene,

ãsta-i momentul când devine cu
adevãrat interesant,” a rãspuns
zâmbind larg turistul. Când
afacerea ta este cu adevãrat uriaºã,
poþi sã începi sã vinzi ºi sã cumperi
active ºi sã faci milioane de dolari!

– Milioane? Serios? ªi dupã
asta?, au întrebat pescarii.– Dupã
asta, veþi putea sã vã retrageti din
afaceri, sã traiþi într-un sãtuc
liniºtit ºi retras pe malul mãrii, sã
dormiþi târziu, sã vã jucaþi cu copiii
voºtri, sã vã faceþi siesta cu
soþiile ºi sã vã petreceþi serile
împreunã cu prietenii distrându-vã
cum vreþi voi.

– Domnule, dar asta e exact ce
facem acum. Care ar fi rostul sã
irosim douãzeci ºi cinci de ani? au
întrebat mexicanii…” (textul
istorioarei are ca sursã internetul)

(urmare din p. 1) Preþul profitului
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Omul are mereu tendinţa de a greşi. Prin
botez devine mădular al trupului lui Hristos, dar
păcatul slăbeşte legătura comunităţii de viaţă pe
care trebuie să o ducă cu Hristos. Dorinţa fiecărui
credincios este de a înainta către limanul vieţii şi al
iubirii – Dumnezeu cel în Treime.

Astfel „omul oscilează între slăbiciune şi
putere, între cădere şi ridicare, între abisurile
păcatului şi înălţimile senine însorite ale virtuţilor,
culminând în iubire“.

Aflat între aceste limite, între cădere şi
ridicare, „sunt două lucruri: păcatul şi pocăinţa;
păcatul e rana, pocăinţa e leacul. Precum în trup
sunt răni şi leacuri, tot aşa în suflet sunt păcate şi
pocăinţa. Dar păcatul e împreunat cu ruşinea, iar
pocăinţa aduce încredere şi curaj. Ia seama cu
luare aminte, te rog, ca nu cumva încurcând
rânduiala să pierzi folosul. Este rană şi leac, păcat
şi pocăinţă; în rană e puroi, în leac e curăţirea de
puroi; în păcat puroi, în păcat ocară, în păcat râs;
în pocăinţă curăţirea de păcate. Viaţa creştinului
îşi atinge adevăratul ei sens, are nevoie de puterea
duhovnicească a pocăinţei, căci pocăinţa este
drumul pe care se întâmplă radicala întoarcere de
la păcat la Dumnezeu.

Pocăinţa are astfel două dimensiuni, prima
orientată spre trecut şi exprimă regretul dureros
al credinciosului izvorât din sentimentul călcării
poruncilor divine, iar cea de-a doua orientată spre
viitor ca un mijloc menit să vindece răul produs de
păcat şi un mijloc de restaurare a legăturii cu
Dumnezeu şi cu semenii. Este o intenţie şi o
hotărâre în vederea binelui.

Pocăinţa este înţelesul dat vieţii omeneşti de
la venirea lui Hristos. Vestea propovăduirii lui a
fost Împărăţia lui Dumnezeu, iar chipul dobândirii
ei a fost dintru început pocăinţa. Pocăiţi-vă că s-a
apropiat Împărăţia Cerurilor (Mt IV, 17). De aceea
pocăinţa nu este o grijă temporară, ci o grijă şi o
datorie continuă, care trebuie să o urmărească
toată viaţa, atât cei păcătoşi, cât şi cei drepţi, dacă
vor să dobândească mântuirea. Pocăinţa
reprezintă adevăratul criteriu sau condiţie
supremă, esenţială a mântuirii. Sentimentul
pocăinţei neîncetate are la bază conştiinţa
păcătoşeniei noastre care atrage mânia lui
Dumnezeu, iar pocăinţa îl adăposteşte pe păcătos
dinaintea răsplătirii şi pedepsei, gândul la sfârşitul
vieţii noastre, care nu se ştie când va fi ca atare, în
ce stare vrei să mori, în aceea trebuie să şi trăieşti
de-a lungul întregii vieţi,  gândul la înfricoşata
judecată a lui Hristos sau amintirea morţii celei
veşnice (chinurile iadului), de aceea Sf. Tihon din
Zadonsk ne îndeamnă: „pocăieşte-te cât mai este
timp; întoarce-te cât mai primeşte Domnul. Iată,
sângele lui Hristos îţi strigă acestea; iată, Părintele
ceresc te aşteaptă. Îngerii sunt gata să se bucure

Pocăinţa neîncetată
de pocăinţa ta. Drepţii te aşteaptă până ce te vei
pocăi şi se bucură văzându-te că te pocăieşti. Iată
că moartea stă de faţă, deschizând drumul spre
veşnicia cea fără de sfârşit. Iată că judecata lui
Dumnezeu înfricoşează, gheena înspăimântează,
fericirea veşnică îmbărbătează, Evanghelia
adevereşte“.1

Sf. Ioan Scărarul defineşte valoarea
pocăinţei neîncetate şi darurile pe care le conţine
şi le dăruieşte celor ce se pocăiesc: „Pocăinţa
este o reînnoire a botezului. Pocăinţa este un
legământ prin care făgăduim lui Dumnezeu să
începem o nouă viaţă. Pocăinţa este cumpărătoare
a smereniei. Pocăinţa este raţiunea care se judecă
pe sine însăşi şi care se preocupă mereu de sine,
fără a avea grija altora. Pocăinţa este fiica nădejdii
şi negaţia disperării. Cel ce se pocăieşte este un
condamnat căruia nu-i este ruşine să-şi
mărturisească vina. Pocăinţa este împăcarea cu
Dumnezeu prin practicarea virtuţilor potrivnice
păcatelor cărora s-a făcut până atunci părtaş.
Pocăinţa este purificarea conştiinţei. Pocăinţa este
îndurarea de bunăvoie a tuturor necazurilor. Cel
ce se pocăieşte este autorul propriilor pedepsiri.
Pocăinţa este puternica înfrânare a instinctelor
pântecului şi rănirea sufletului prin părerea de
rău pentru greşelile comise“.

„Pocăinţa este cea mai înaltă dintre virtuţi ,
după cum ne încredinţează Sf. Isaac Sirul, nu
încetează niciodată şi se potriveşte tuturor:
păcătoşii sau drepţii, începători sau desăvârşiţi
duhovniceşte“. În pocăinţă nu este vorba numai
despre o durere a sufletului şi repulsie faţă de
păcatele făcute, ci şi despre noi ca persoane,
aşadar ca fiinţe care purtăm chipul lui Dumnezeu
în noi şi trebuie să trăim în răspundere faţă de
Dumnezeu. Pocăinţa priveşte şi voinţa, care
trebuie să se îndrepte, plină de ură, împotriva
păcatului.

Alt chip de îndreptare în pocăinţă este
smerenia: „Smereşte-te şi ţi-ai şters şiruri de
păcate“. Elocventă este pilda vameşului şi
fariseului (Lc 18, 10-14): prin mândrie fariseul s-a
osândit, iar vameşul prin umilinţă s-a îndreptat.
Fariseul s-a pogorât de la templu, pierzându-şi
dreptatea; vameşul s-a pogorât dobândind
dreptatea. Cuvintele au biruit faptele. Unul, cu
faptele, a pierdut dreptatea; altul, cu cuvântul de
smerenie, a dobândit dreptatea. Şi totuşi aceea
nu era smerenie. Atunci e smerenie când unul
mare se micşorează pe sine. Fapta vameşului
nu era smerenie, ci adevăr. Adevărate erau
cuvintele lui că era păcătos. O frumoasă pildă de
smerenie este viaţa Sf. Apostol Pavel.

Iată modul cum putem dobândi smerenia:
„Părinţii voştri cu un glas au învăţat că nu putem
ajunge într-un fel la desăvârşirea virtuţii, fără numai

prin smerenie. Iar aceasta se naşte din credinţă,
din frica lui Dumnezeu, din blândeţe şi din sărăcia
desăvârşită, prin care revine şi dragostea
desăvârşită cu darul şi cu iubirea de oameni ale
Domnului nostru Iisus Hristos“.2

O altă cale spre pocăinţă este milostenia,
care tămăduieşte mânia. Milostenia este
iubirea noastră jertfelnică faţă de aproapele
nostru: „Dacă eşti lipsit de hrană sau de haine,
nu te ruşina să primeşti când ţi le vor aduce
alţii, căci ruşinea aceasta este un fel de
mândrie. Iar dacă prisoseşti tu în acestea, dă
şi tu celui lipsit. Aşa voieşte Dumnezeu să se
chivernisească între dânşii copiii săi“.3

Pentru post găsim sprijinul, ajutorul şi
îndrumarea Sfântului părinte Ioan Gură de Aur,
care ne spune: „Postul e un drum temut: dar nu
e temut pentru noi, ci pentru firea demonilor...
Postul alungă pe duşmanii mântuirii noastre.
Băutura şi lăcomia, legându-se cu mâinile la
spate, ne dă ca pe nişte robi prinşi în luptă pe
mâna tiraniei patimilor ca pe mâna unei stăpâne
neînduplecate, iar postul, găsindu-ne legaţi şi
robind, ne dezleagă cătuşele, ne scapă de
stăpânirea cea grea şi ne aduce îndărăt la
libertate... El face din oameni îngeri... Şi în
paradis e trebuincios postul (Fac II, 16-17), cu
atât mai mult în afară de paradis“.

Îmbrăcaţi în omul cel nou, transfiguraţi de
noianul bunătăţilor lui Dumnezeu prin căinţă
profundă, umilinţă desăvârşită, milostenie
nepreţuită şi post integral, ne regăsim în sfânta
rugăciune prin pocăinţa cu Dumnezeu şi cu
Dumnezeul cel prea bun. Prin rugăciune, omul
se aşează în faţa lui Dumnezeu, vorbeşte cu El
şi se uneşte cu El. Ea este, cum spune Sfântul
Grigorie Palama: „legătura care uneşte făpturile
cu creatorul lor“. Rugăciunea consolează inima
tristă, o linişteşte şi o luminează cu raza nădejdii
şi a bucuriei cereşti.

Pocă inţa îl scoate pe creştin din
însingurarea aducătoare de moarte,
readucându-l la izvorul harului, de care se
îndepărtase prin păcat, omul îşi poate urma în
Duhul Sfânt creşterea duhovnicească, până la
starea bărbatului desăvârşit în Hristos, Cel ce
este arhetip al firii noastre, pildă şi pricinuitor al
sănătăţii şi sfinţeniei omului.

1  Sf. Ioan de Gură, Omilii despre pocăinţă, Ed.
Institutului Biblic şi de Misiologie al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1998, p. 40
2  Filocalia, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1999, cap. VI, p. 13
3 Ibidem , cap. 4, p. 56.

Preot Lucian Dumitru VARTOLOMEI
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Înainte de anul 1904 în Cerdac nu
exista bisericã. Credincioºii, în jur de
50-60 de familii, dupã cum ne spun
evidenþele parohiale, mergeau la
Biserica „Sf. Ilie” din Slãnic sau la
biserica „Sf.  Treime” din Gura
Slãnicului. „Mergeau rar – spune
pãrintele Gheorghe Albu în istoricul
parohiei, pãstrat în manuscris la
bisericã – mai ales la sãrbãtori mari.
Duminica ºi-o petreceau mai mult
petrecând pe la cârciume ºi fãcând
rele. Erau 6 cârciume în sat, cam una
la 10 familii.” Aici îºi spune cuvântul
ºi ocupaþia lor ca oameni ai muntelui,
diferitã de cea a locuitorilor din Tg
Ocna: fãceau draniþã ºi cãrau lemne,
dar creºteau ºi vite, oi, ocupaþii
pãstrate, în mare, pânã în zilele
noastre.

Anul 1904 este un an important
pentru cerdãceni – este anul construirii
bisericii de lemn din actualul cimitir.
Vasile Enãºoiu din Slãnic (nãscut în
1864; un om sensibil care îºi numeºte
vila din staþiune dupã numele soþiei
sale, Florica) doreºte sã fie ales
primar ºi promite la o adunare
popularã în Cerdac ridicarea unei
biserici în cazul în care va fi ales.
Bineînþeles cã acest om credincios
vine ºi în întâmpinarea dorinþelor
oamenilor, care deºi sãraci ºi munciþi
de nevoi, doreau sã aibã o bisericã a
lor în sat. Vasile Enãºoiu ajuns primar
îºi þine cuvântul: în ziua de Sfânta
Maria Mare 1904 biserica era ridicatã!
Apariþia bisericii, a adus un spor în
cuminþenia oamenilor – spune acelaºi
istoric al parohiei. Preot în 1904 era
David Antimiu, un preot vrednic, care
a ridicat ºi casa parohialã începutã în
1904 cu ajutorul credincioºilor ºi
terminatã în 1910, dar distrusã în
timpul Primului Rãzboi Mondial. Cu
hramul „Sf. Gheorghe”, biserica era
micã, de lemn, acoperitã cu ºindrilã,
vãruitã interior ºi exterior având pictatã
numai catapeteasma. Odatã cu
biserica s-a ridicat ºi o clopotniþã,
separat, cu douã clopote. În anul 1916
din pricina rãzboiului , locuitor i i
Cerdacului se vãd nevoiþi sã se

Istoria Bisericii Sf. Gheorghe
ºi Cuv. Eufrosina Cerdac

refugieze prin localitãþile apropiate, în
special Bârsãneºti, Albele, Gura Vãii
ºi Caraclãu. Când oamenii se întorc,
dupã rãzboi, îºi gãsesc casele arse,
dar ºi micuþa bisericuþã, lovitã de un
obuz în ajunul Crãciunului 1916. Au
scãpat doar douã icoane, „Sf.
Gheorghe” ºi „Sf. Ilie”, refãcute în anul
1953 sub pastoraþ ia pãrintelui
Gheorghe Albu. Credincioºii au vãzut
un semn în salvarea celor douã
icoane a sfinþilor ocrotitori ai celor
douã biserici, cea din Cerdac ºi cea
din Slãnic, Sf. Ilie fiind ocrotitorul
întregii vãi, deci ºi al cerdãcenilor.
Semnul este spre întãrirea credinþei
în cont inuitatea prezenþei  lui
Dumnezeu în mijlocul lor, având ca
rugãtori înaintea tronului ceresc pe
Sfinþii Gheorghe ºi Ilie. În acelaºi timp
a ars ºi clopotniþa, refãcutã în 1918
de Mihai  V. Forcoº cu ajutorul
credincioºilor. Timp de doi ani, între
1916 ºi 1918 clopotele de la Cerdac
au fost evacuate la Mãnãstirea Caºin.
În preajma noii clopotniþe, în aer liber,
se mai slujea din când în când Sfânta
Liturghie cu preoþi veniþi de la Schitul
Mãgura. Credincioºii au început iar a
merge la biserica din Slãnic sau la
Gura Slãnicului.

Un fapt inedit îl constituie venirea
în anul 2011 la Slãnic a unei doamne
din Constanþa, Nenu Teodora, cu douã
tablouri ale ctitorilor Vasile ºi Florica
Enãºoiu. Pânã la aceastã datã
parohia nu avea nici o fotografie cu
aceºti oameni socotiþi primii ctitori ai
unei biserici în Cerdac. Aceastã
doamnã, strã-strãnepoatã a ctitorului,
cãutând pe internet numele Vasile
Enãºoiu, a gãsit istoricul parohiei „Sf.
Gheorghe” din Cerdac ºi a þinut sã
doneze aceste amintiri de familie
bisericii. Bucuria acestei femei a fost
de nedescris când a cãlcat, împreunã
cu bãiatul ºi soþul pentru prima datã,
pe locul unde odatã a fost o bisericã
ridicatã de un strãmoº de-al lor. Tot
aceastã doamnã ne-a adus la
cunoºtinþã cã Vasile Enãºoiu a murit
la 29 decembrie 1934, iar Florica
Enãºoiu (n. 1874) a murit la 12
februarie 1953, dupã ce a trecut prin
drama naþionalizãrii vilei din Slãnic în
1949. „Cele douã fotografii, cu Vasile
ºi Florica Enãºoiu, au fost þinute ca
douã icoane în sufrageria
apartamentului unde locuia tatãl meu
Traian pânã în ziua morþii lui.
Deseori le privea cu lacrimi
în ochi vreme de minute bune

Biserica nouă din Cerdac, cu hramul Izvorul Tămăduirii
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fãrã sã spunã nimic, dar
înþelegeam cã este un dor ºi

o durere amarã pe care nu i le putea
alina nimeni” a spus atunci doamna
Nenu.

Din 1916 cerdãcenii n-au mai putut
sã ridice o altã bisericã pânã în 1932,
deºi preoþii care deserveau parohia
Slãnic au cãutat permanent un ajutor
pentru aceºtia. Un exemplu este
pãrintele Neculai Munteanu Munt-
marg, publicist recunoscut, care
publicã în revista „Cultura poporului”
de la nr. 289/1 septembrie 1929 pânã
la nr. 333/6 iulie 1930 urmãtorul anunþ:
„«Cultura Poporului» s’a manifestat nu
numai prin scrisul ei neprihãnit, dar
ºi  pr in fapte cari tabi le. Cit i rea
gazetelor au sprijinit, cu jertfa lor
bãneascã, multe cauze sfinte. De
aceia noi avem încredere în dãrnicia
cititorilor noºtri. Creºtinii din Cerdac-
Slãnicul Moldovei se roagã umiliþi
cãtre cei cu dare de mânã ºi cu inima
creºtineascã sã-i ajute aºi reface
Biserica distrusã de furia rãzboiului
trecut. «Cultura Poporului» ºi prin ea
cititorii nu pot rãmâne stanã de peatrã
la strigãtul înduioºãtor al credin-
cioºilor sãraci din Cerdac-Slãnicul-
Moldovei, ºi de aceia deschidem o
colectã în coloanele gazetei. Ceeace
nu poate face statul pentru Slãniceni,
sã facem noi. Ofrandele se vor trimite
pe adresa gazetei la Bucureºti, cu
menþiunea : «Pentru Biserica «Sf.
Gheorghe» din Slãnic». Numele ºi
suma donatorului se vor publica în
gazetã. Avem nãdejdi mari în inimile
dornice ºi creºtineºti ale cititorilor
noºtri. Sã ne ajute Dumnezeu sã
sfîrºim cu spor începutul încercãrii
noastre creºtineºti. Fie Dumnezeu cu
noi.” Ceea ce este inedit în aceastã
situaþie, este faptul cã pãrintele
Neculai Munteanu nu mai era paroh
la Slãnic, de care þinea ºi Cerdacul,
de la 1 octombrie 1928. Cu toate
acestea în anunþul prezentat pãrintele
Neculai Munteanu apare ca prim
donator ºi… „Preºedinte de onoare al
comitetului de construcþia Bisericii
«Sf. Gheorghe» din Slãnic”. Sãmânþa
acestui cuvânt ºi al noului preot
Clement Filimon, aruncat la biserica
din staþiune a încolþit în sufletul unei
femei din Bucureºt i ,  Eufrosina
ªtefãnescu, care se oferã sã ridice
biserica. La 25 septembrie 1931, de

Cuvioasa Eufrosina, s-a sfinþit locul ºi
încep lucrãrile pe un teren donat de
Gheorghe Harapu ºi Constantin Ionel.
Cu munca oamenilor ºi banii ctitorei,
biserica este terminatã în toamna
anului 19321. Temelia este din piatrã
de Slãnic, corpul din lemn ºipcuit ºi
tencuit, iar acoperiºul din tablã. Turla
de deasupra pridvorului a servit pânã
în 2005 ºi  de clopotniþã.
Catapeteasma este o lucrare
deosebitã, realizatã de sculptorul
Anghel Dima din Bucureºti.

P.S. Ilarion Mircea Bãcãoanul,
Vicarul Sfintei Episcopii a Romanului
o sfinþeºte pe 8 noiembrie 1932 în
prezenþa unui mare numãr de preoþi2,
a ctitorei ºi familiei acesteia: Maiorul
Dr. Popescu Comet ginere ºi fata
Constanþa. „Cronica Romanului” a scris
despre acest eveniment în mod
deosebit: „Dupã cit irea Sfintei
Evanghelii, a rostit o înãlþãtoare predicã
P.S. Arhiereu Ilarion, scoþând în
evidenþã fapta creºtineascã sãvârºitã
de Doamna Eufrosina ªtefãnescu, prin
care se reînvie tradiþia din trecut când
domnitorii ºi alþi evlavioºi creºtini,
ridicau locaºuri sfinte întru slava lui
Dumnezeu”. Cu acest prilej, P.S.
Ilarion hotãrãºte ca al doilea patron al
bisericii, pe lângã „Sf. Gheorghe”
moºtenit de la vechea bisericã, sã fie
„Sf. Cuv. Eufrosina” spre veºnica
pomenire a ctitorei Eufrosina. În anul
1952, pictorul Constantin Teodoru din
Tg. Ocna, angajat de preotul Gheorghe
Albu, cu cheltuiala enoriaºilor a pictat
interiorul, aºa cum aratã astãzi.
Biserica din Cerdac ºi cea din Slãnic
vor forma o singurã parohie fiind
pãstoritã de unul sau doi preoþi. La 1
iunie 1999 se înfiinþeazã Parohia „Sf.
Gheorghe ºi Sf. Cuv. Eufrosina Cerdac”
cu gestiune separatã ºi preot paroh.
Anul 1999 este ºi anul reluãrii tradiþiei
de a þ ine al doilea hram „Cuv.
Eufrosina” (25 septembrie) tradiþie
pierdutã în perioada comunistã. Dar
pentru cã nimic din ceea ce este
pãmântesc nu este veºnic, nici
biserica ctitoritã de Eufrosina
ªtefãnescu nu este eternã, chiar dacã
de-a lungul anilor toþi slujitorii ei s-au
îngrijit sã o întreþinã ºi sã o împo-
dobeascã frumos. Deºi aflatã într-un cadru
deosebit, fiind situatã pe o colinã astfel
încât pare cã ocroteºte întreaga
regiune, accesul la bisericã este destul

de dificil. În anul 1987, sub pãstorirea
preotului Mircea Ilie, biserica este
revovatã, pictura fiind restauratã.

În urma inundaþiilor din 2005
începe sã crape zidul exterior, dar ºi
pictura interioarã din cauza izvoarelor
apãrute sub bisericã. Dat fiind aceastã
situaþie dificilã a bisericii în anul 2006,
prin demersuri le pe care le-am
întreprins, Î.P.S. Episcop Eftimie Luca
a dat binecuvântarea pentru con-
struirea unei noi biserici pe un teren
donat de familia Valeru ºi Culina
Harapu. La întrebarea P.S. Arhiereu
Ioachim ce hram va avea noua bisericã,
nimeni nu avea un rãspuns crezând cã
hramul unei biserici noi se instituie la
sfinþirea acesteia. Atunci gândindu-se
la faptul cã biserica veche avea deja
doi sfinþi ocrotitori, dar având în vedere
ºi faptul cã Cerdacul se aflã în
apropierea staþiunii unde se gãsesc
numeroase izvoare ce aduc tãmãduire
trupeascã, P.S. Arhiereu Ioachim a
hotãrât ca noul locaº sã fie izvor de
tãmãduire sufleteascã sub ocrotirea
Maicii Domnului purtând hramul „Izvorul
Tãmãduirii”.

În ziua de 9 octombrie 2007 s-a
sfinþit piatra unghiularã a noului locaº
de cãtre P.S.  Arhiereu Ioachim
Bãcãuanul. În prezent biserica cu
hramul cel nou, a fost acoperitã cu
tablã urmând a se tencui interior ºi
exterior. În perioada 2001-2013 s-au
construit în Cerdac ºi trei troiþe de
cãtre trei familii, dupã cum urmeazã:
Petricã C. Ionel, Valeru Harapu ºi
Iuliana Cãlinescu – vãduvã.

Preot Valentin ILIE

1 Meºterii care au lucrat sunt: Petre
Meºterca din Gura Slãnicului cu feciorul
sãu ªtefan, Gheorghe Tarca din Tg. Ocna,
Ion P. Ionel ºi Ion Eftime din Cerdac, dar
ºi Gheorghe Nandica din Ardeal (Istoria
Parohiei Cerdac în manuscris a
pãrintelui, cu grad de cãpitan de armatã,
Gheorghe Albu)

2 P.C. Consilier referent Pr. Ioan
Bucevschi, P.C. Protoiereu de Trotuº,
Iconom Stavrofor, Neculai Tudorache, Pr.
Eug. Machedon Caraclãu, diaconii D.
Teofanescu de la Sf. Episcopie ºi C. Lupu
de la Catedrala din Tg. Ocna. Cu acest
prilej monahul Ioanichie Tãbãnescu de
la Schitul Mãgura Ocnei a fost hirotonit
ierodiacon („Cronica Romanului”, p.415)
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mare parte din viaţă, omul are 70% apă în corp.
Apa se găseşte în organismul uman în următoarele
proporţii: 80 % în sânge, 90 % în creier şi 70 %
în ţesuturi. Pământul are şi el 70% apă şi 30%
uscat, la fel ca şi corpul uman. Omul şi toate celelalte
organisme vii depind de apă. Noi suntem foarte
legaţi de locurile unde ne-am născut, de valori,
tradiţii, obiceiuri şi datorită apei şi informaţiei pe
care o conţine şi ne-a fost transmisă. Structura
apei din corpul nostru este aceeaşi cu structura
apei din locul în care ne-am născut şi conţine un
bagaj informaţional şi energetic extraordinar.

Apa constituie elementul vital în multe din
procesele metabolismului din interiorul
organismului. Cantităţi semnificative de apă ajută
la producerea digestiei. De exemplu, unele bacterii
pot intra într-o stare aparentă de moarte pentru o
perioadă nedeterminată, atunci când sunt
deshidratate, ca mai târziu să revină la viaţă, când
reajung într-un mediu umed.

Pentru o bună funcţionare, corpul necesită
între 2 şi 7 litri de apă pe zi pentru a evita deshidratarea,
cantitatea exactă depinde însă de activităţile făcute,
temperatură, umiditate, şi diferiţi alţi factori.

În organismul uman, apa este fluidul în care
se desfăşoară toate procesele bio-chimice. Mai jos
sunt enumerate cele mai importante roluri ale apei
şi fluidelor corpului:

- Asigură transportul nutrienţilor şi produşilor
de excreţie în organism.

- Reglează şi menţine temperatura corpului
în limite normale (evaporarea transpiraţiei prin piele
şi  răcirea organismului).

- Menţine constante volumul şi presiunea
sângelui.

-  Are rol de lubrifiere şi de atenuare a şocurilor
în cazul articulaţiilor, în interiorul ochiului, în măduva
spinării şi în lichidul amniotic.

- Menţine structura moleculelor mari precum
proteinele şi glicogenul.

- Participă la reacţiile metabolice.
- Acţionează ca solvent (dizolvant) pregătind

moleculele mici pentru procesele metabolice
(vitamine, minerale, aminoacizi, glucoză şi alte
molecule mici).

Pentru a rămâne sănătoşi, trebuie să
consumăm cel puţin opt  pahare cu apă pe zi
deoarece apa nu este bună  doar pentru a  ne
curăţa farfuriile după mesele principale ale zilei, ci şi
pentru  a ne asigura o funcţionare optimă a
organismului. Apa ne ajută să rămânem curaţi atât
pe dinăuntru, cât şi pe dinafară, acelaşi lucru
aplicându-se şi planetei pe care locuim. Dacă ceva
nu este curat, atunci nu poate rămâne sănătos.

În Japonia, băutul apei pe stomacul gol este
o practică populară, niponii cred cu tărie că acest
obicei are beneficii asupra sistemului circulator şi
digestiv dar şi a migrenelor, meningitei, obezităţii,
diabetului, afecţiunilor respiratorii, TBC-ului.

Tratamentul este simplu. Imediat cum vă treziţi, beţi
trei pahare cu apă. Puteti începe rutina obişnuită de
dimineaţă, dar aşteaptaţi 45 de minute înainte de a
consuma ceaiul obişnuit şi micul dejun. 

ATENŢIE! Setea nu reprezintă un indice al
necesităţii de apă în organism, ci un semnal de
alarmă. Beţi cel puţin 1,5 litri de apă potabilă pe zi şi
veţi uita de boli pentru multă vreme.

Apa este un simbol al înnoirii şi al sfinţirii. Ea
reprezintă totodată şi un simbol al vieţii, fiind menţionată
în Sfânta Scriptură încă de la începutul Lumii:
„Dumnezeu a făcut lumea din nimic în şase zile. La
început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul. Şi
pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra
adâncului şi Duhul Sfânt Se purta deasupra apelor.
Astfel, observăm că apa este primul element ce a
legat cerul de pământ şi implicit, omul de Dumnezeu.

În Biserica Ortodoxă, apa are atât sensuri proprii
cât şi figurate. De exemplu, apa este folosită la botez,
momentul când are loc spălarea păcatului strămoşesc.
De asemenea, apa are şi un rol tămăduitor. La anumite
slujbe, are loc sfinţirea apei. Această apă este sfinţită
prin puterea Duhului Sfânt care Se pogoară asupra
celor prezenţi. Apa sfinţită nu se alterează niciodată şi
poartă denumirea de „aghiasmă”. Această aghiasmă
se poate bea dimineaţa, pe stomacul gol şi poate avea
efecte tămăduitoare pentru persoanele bolnave.
Aşadar, vedem partea pozitivă a apei; apa care nu
răneşte organismul, nu creează neplăceri, ci doar
vindecă şi tămăduieşte, dar toate acestea prin
puterea lui Dumnezeu. Fiecare picătură este un
strop de viaţă ce s-a născut din dragostea lui
Dumnezeu pentru noi, oamenii.

Apa ca simbol al înnoirii este precum apa
învolburată care duce cu sine trecutul, strecurând
gândurile vinovăţiei şi sentimentele regretului prin
ochii conştiinţei, aşa cum miile de picături se strecoară
printre stânci. Apa limpede este apa care s-a strecurat
printre stânci şi a reuşit să răzbată, aşa cum şi noi
oamenii ne liniştim şi ne simţim fericiţi după ce trecem
printre „stâncile vieţii”. Apa, ca element sfinţitor, ne
uneşte cu Dumnezeu, este precum o trecere de la o
viaţă în afara lui Dumnezeu la una întru Dumnezeu.

Cercetarea ştiinţifică dezvăluie omenirii un
concept nou de poluare a apei, care vine să
zdruncine materialismul omului modern,
demonstrând că ponderea cea mai însemnată o
dau emoţiile, trăirile interioare şi gândurile. Noutatea
constă în faptul că puritatea chimică, cu care eram
obişnuiţi până acum, are o semnificaţie secundară.
Senzaţionalul descoperirilor ştiinţifice vine să
introducă un concept nou, cel de puritate spirituală. 

Apa este substanţa cu cele mai contradictorii
proprietăţi. Fiecare din calităţile apei este unică şi
pare a nu respecta întotdeauna legile fizicii. O

proprietate deosebită a apei este aceea de a-şi
schimba structura şi proprietăţile fizice sub influenţa
mediului. 

Experienţe recente au demonstrat că apa
recepţionează şi înregistrează orice influenţă din
mediul înconjurător în mod instantaneu şi o transmite
la distanţe foarte mari. Aceste influenţe pot fi de
natură materială, electromagnetică, spirituală etc.
Orice substanţă care vine în contact cu apa îşi lasă
amprenta în structura ei. Pe măsură ce apa
înregistrează o nouă informaţie, ea îşi modifică
proprietăţile. Este important că aceste noi proprietăţi
nu afectează apa din punct de vedere chimic. 

Dacă avem sentimente bune sau rele, dacă
facem o rugăciune, dacă minţim, dacă punem la cale
distrugerea unui lucru, dacă avem o convorbire cu
alte persoane sau nutrim anumite sentimente pentru
ele, totul rămâne în memoria apei şi se transmite mai
departe, din aproape în aproape, la distanţe foarte
mari, prin particule de apă în stare de vapori sau
prin ape curgătoare care se varsă în mare şi apoi în
oceanele lumii şi care intră în circuitul apei din natură.

Faptul că apa este purtătoarea informaţiei
spiritualităţii umane în Univers este un eveniment
care surprinde şi în acelaşi timp bucură, pentru că
aduce la masa dialogului cercetarea ştiinţifică cu
cea teologică. Ştiinţa confirmă astăzi că păcatul
fiecăruia dintre noi afectează lumea, natura. Apa
poate aduce informaţii din Univers într-o formă foarte
simplă comparativ cu tehnica sondelor spaţiale. Dacă
s-ar îmbunătăţi metoda citirii informaţiilor din memoria
apei, vom afla multe taine ale Universului, pe care
tehnologiile actuale nu ni le pot oferi.

 La capătul mai multor experimente, savantul
Konstantin Korotkov a ajuns la concluzia că emoţiile
oamenilor sunt cele mai puternice elemente de
influenţă ale apei. La rândul său, cercetătorul
austriac Allois Gruber afirmă că dacă o persoană
se apropie de apă cu gânduri bune, calitatea apei
se va îmbunătăţi şi va avea un efect pozitiv. În caz
contrar, nivelul său energetic va fi scăzut. „Apa
înregistrează toată ura şi răutatea, tot stresul şi este
aproape moartă când intră în corpul nostru”, a
precizat Gruber. Referindu-se la faptul că
organismul este alcătuit din apă în proporţie de 75%-
90%, a precizat că aceasta poate reacţiona la
emoţiile noastre: „O persoană care emite gânduri
negative îşi poluează apa din propriul corp”.

Oamenii de ştiinţă consideră că semnul crucii
poate să omoare microbii patogeni nu doar în apa
de la robinet, ci şi în râuri şi în lacuri, fiind chiar mai
eficient decât aparatele moderne de dezinfecţie.

Deci, ce ar trebui să facem:
1) Beţi între 2 şi 3 litri de apă plată zilnic după

nevoie.
2) Beţi o cană cu apă cu o jumătate de oră

înainte de masă.
3) Nu beţi apă în timpul mesei şi nu beţi apă

imediat după masă, dar beţi în total cel puţin doi litri
de apă purificată zilnic doar cu gânduri bune.

Apa –
izvorul vieþii

(urmare din p. 1)
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Planurile de campanie pentru vara
lui 1917 a Puterilor Centrale prevedeau
pentru luna iulie o loviturã principalã datã
de A. a IX–a germanã condusã de
feldmareºalul Mackenzen, în sectorul
GALAÞI-NÃMOLOASA, adicã între
SIRET ºi PRUT – unde erau în apãrare:
parte din  A. I-a Românã ºi A. a VI-a
Rusã – ºi dezvoltarea ofensivei cãtre
nord, având ca þintã finalã, IAªUL.

Din partea noastrã, Marele Cartier
General împreunã cu Comandamentul
Trupelor Ruseºti a prevãzut, cam în
aceeaºi perioadã, o loviturã principalã pe
direcþia MÃRÃªEªTI-FOCªANI-
BUZÃU, cu þintã finalã recucerirea
Bucureºtiului.

Practic, aveam de-a face conceptual
cu o confruntare berbeceascã, pãrþile
dorindu-ºi fiecare pentru sine scoaterea
din luptã a adversarului ºi atingerea
obiectivelor strategice propuse.

Cu câteva zile înainte de declanºarea
ofensivei generale, plãnuitã de Marele
Cartier General împreunã cu
comandamentul rus,  A. a II-a  Românã
condusã de Gl. Alexandru Averescu, a
trecut pe 09.06.1917 la executarea unei
ofensive pe direcþia Mãrãºti-Valea Seacã
ºi a reuºit în 4-5 zile sã realizeze o
pãtrundere de 10 pânã la 20 km. faþã de
linia frontului, punând astfel în pericol
flancul ºi spatele grupãrii principale  de
forþe ale A. a IX-a Germane.

În aceastã situaþie, Puterile Centrale
au schimbat planurile de campanie ºi au
adoptat o nouã strategie care prevedea:
pe de o parte, mutarea ofensivei A. a
IX-a Germane între SIRET ºi Carpaþi,
acolo unde se apãra: parte din A. I-a
Românã ºi A. a IV-a Rusã, având ca
direcþie principalã Mãrãºeºti-Adjud, iar
pe de altã parte, executarea unei lovituri
puternice în poarta OITUZULUI, de
cãtre Grupul Gerock, cu scopul de a
cuceri principalele localitãþi din valea
Trotuºului, Oneºti ºi Tg. Ocna, realizarea
joncþiunii cu trupele A. a IX-a Germanã
ºi dezvoltarea ofensivei generale cãtre
Bacãu ºi Iaºi.

BÃTÃLIA DE LA MÃRÃªTI
   SINGURA ACÞIUNE OFENSIVÃ (9 IULIE-13 IULIE PE STIL

VECHI) ÎNCUNUNATÃ DE SUCCES, DIN CAMPANIA ANULUI 1917
Cele douã lovituri concentrice

urmãreau sã prindã ca într-un cleºte
gruparea principalã a trupelor româno-
ruse ºi sã le scoatã din luptã.

Ce s-a întâmplat în cele douã mari
bãtãlii, Mãrãºeºti ºi Poarta Oituzului, se
ºtie. Armata Românã, sprijinitã cu mari
disfuncþionalitãþi de trupele ruseºti, a
înscris o paginã de eroism în istoria
noastrã.

Deviza lansatã pentru apãrarea
Oituzului de cãtre Gl. Eremia Grigorescu
în primele bãtãlii din  octombrie  1916,
„Pe aici nu se trece” ºi preluatã apoi ºi la
Mãrãºeºti „Nici pe aici nu se trece” a
fost pusã în practicã ºi ofensiva germano-
austro-ungarã a fost definitiv opritã.
Moldova a fost salvatã ºi o datã cu ea a
fost salvatã þara.

În cadrul celor trei mari bãtãlii din
acest triunghi al Moldovei, aº vrea sã fac
o subliniere specialã pentru bãtãlia de la
MÃRÃªTI, cea care a condus, aºa cum
am mai spus, la schimbarea planurilor de
acþiune ale trupelor germano-austro-
ungare.

Imaginaþi-vã ce s-ar fi întâmplat dacã
A. a IX-a Germanã trecea la ofensivã
între Siret ºi Prut în sectorul apãrat, în
principal de A. a VI-a Rusã ºi parte din
A. I-a Românã, ºtiindu-se cã în rândul
armatelor ruseºti dezordinea, dezertãrile,
debandada ºi insubordonarea deveniserã
fenomene generale dupã declanºarea
proceselor revoluþionare din Imperiul
Þarist. O forþã uriaºã, cum era A a IX-a
Germanã, bine instruitã, dotatã ºi condusã,
având în faþã niºte trupe în descompunere,
lipsite de voinþa de a lupta, nu ar mai fi
putut fi opritã din atingerea scopului
strategic propus, acela de a scoate
ROMÂNIA din luptã. Sã nu uitãm cã la
Mãrãºeºti unitãþi întregi din A. a IV-a
Rusã au pãrãsit frontul ºi golurile rãmase
în dispozitiv au fost umplute, cu mari
sacrificii, de trupe ale A. I-a Românã.

Ofensiva de la MÃRÃªTI a A. a
II-a Românã, condusã de Gl. Alex.
AVERESCU, a schimbat practic soarta
rãzboiului, întrucât acþiunile ofensive ale

Puterilor Centrale s-au dus, în principal,
în sectoarele de apãrare ale A. I-a ºi a
II-a Române. Aºa se ºi explicã pierderile
mari pe care le-au suferit trupele
româneºti dar ºi succesul acestui imens
sacrificiu uman ºi material prin care
ofensiva trupelor germano-austro- ungare
a fost definitiv opritã, motiv pentru care
cred cã se justificã pe deplin sublinierea
importanþei acestei bãtãlii  în ansamblul
luptelor pentru apãrarea Moldovei.

Eroismul ºi puterea de sacrificiu ale
trupelor române au intrat definitiv în
istorie. Ele au fost  cele care  aveau o
motivaþie majorã în a-ºi apãra glia
strãbunã ºi a salva þara de la o soartã
tragicã, în timp ce luptãtorii din armatele
þariste, destabilizate de ideile revoluþiei
bolºevice, nu înþelegeau pentru ce luptã
ºi pentru ce trebuie sã moarã pe pãmânt
strãin pentru alþii. Asta explicã în bunã
parte lipsa lor de combativitate  care a
mers  pânã la dezertãri în masã ºi
arestarea, în unele cazuri, a propriilor
comandanþi.

Pe acest fond, cu un astfel de aliat,
intrat într-un proces de descompunere,
eroismul ºi spiritul de sacrificiu al
ostaºilor români, care au fãcut posibile
izbânzile de la Mãrãºti, Mãrãºeºti ºi
Oituz, trebuie  apreciate ºi preþuite la
adevãrata lor dimensiune, fãrã a
nesocoti totuºi aportul acelor trupe
ruseºti care au participat efectiv la
luptele de pe aceste fronturi.

Totodatã nu trebuie sã uitãm nici
aportul major ce l-am primit de la
misiunea francezã condusã de
generalul BERTHELOT, ce a fost
pentru noi, în situaþia grea în care ne
gãseam în iarna lui 1916-1917, de o
importanþã majorã ºi fãrã de care nu
ar fi fost posibilã reorganizarea,
dotarea ºi ridicarea gradului de
pregãtire a armatelor române la nivelul
la care au ajuns acestea pânã la
ducerea acestor bãtãlii din vara lui
1917.

Col. (rtg) Gheorghe PAVEL
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Istoria Parohiei Slănic, scrisă de
părintele Gheorghe Albu, din care se mai
păstrează câteva pagini de manuscris,
consemnează pe preotul Gheorghe
Tudorache, paroh, numit la 1 octombrie
1912. Acesta a locuit în prima casă parohială
(ce a fost distrusă de Primul Război Mondial
odată cu prima biserică de la Cerdac) şi a
deservit parohia între anii 1912–1916. În
1916 a plecat la război. „A fost preot bun,
dar cam aspru”, spune istoricul despre
dânsul. Acesta este primul preot militar
care a avut curajul de a se pune faţă în faţă
cu moartea pentru ajutorarea semenilor săi.

Un caz aparte este ieromonahul
Calistrat Apostol ,men ţ ionat în
1921,născut la 17 iulie 1892. A stat la Slănic
Moldova cam un an de zile, călugăr fiind, şi
cu toate că avea biserica din Slănic
aproape distrusă de război – refăcută abia
în 1929 de soţii Pandrea, iar biserica din
Cerdac complet distrusă – reconstruită în
1932 de ctitora Eufrosina Ştefănescu, a preferat
să plece la Hârja unde este menţionat între ctitorii
bisericii. Povestea sa am aflat-o  prin 2010 de
la preotul Ilarion Mâţă, parohul de la Hârja,
care,la rândul său a cules-o de la un credincios
din parohie. Se spune că în Primul Război
Mondial – şi acesta este motivul pentru care a
fost trecut în şirul  preoţilor militari – pe când era
soldat în zona Oituz, s-a îndrăgostit de o fată
extraordinar de frumoasă din satul Hârja. După
terminarea războiului s-a întors la Hârja unde
şi-a găsit iubita măritată. Credincios acestei iubiri
neîmpărtăşite, se va transfera  de la Slănic în
satul fostei iubite, de această dată ca preot şi
călugăr cu jurământul castităţii. Împăcat cu ideea
că  drumul său este acum
retragerea din lume, îl găsim în
1926 stareţ la Schitul Savu.
Ierodiaconul Justinian Florea în
broşura  sa Însemnări asupra
Schitului Savu. Judeţul Bacău1,
are 6 pagini în care vorbeşte
despre stareţul Calistrat Apostol
(de la pag. 17 la 23): „Nu un om
înzestrat cu un corp puternic în
care să se ascundă o forţă fizică
prea mare, dar dotat cu un suflet
perseverent şi activ. Nu un
element de  la care să te aştepţi
că este posesorul unor cunoştinţe
prea vaste printre lumea
monahală, şi nici un artist al

Preoţi militari la Slănic Moldova
Preot Cătălin ILIE

actelor liturgice, dar un om sincer şi conştiincios
de sarcina ce i s’a încredinţat. Astfel în 1926
părăseşte parohia Hârja, unde era paroh şi
unde a avut o rodnică activitate caracterizată
printr’o exemplară viaţă călugărească, şi vine
să conducă Schitul Savu în urma cererei ce o
făcuse, către Episcopie, Protos[ul] Elisei”.

Preotul Clement Filimon– paroh al
Slănicului între anii 1928–1941 , termină
construirea actualei biserici din Slănic şi o sfinţeşte
în anul 1929 la 15 august.Se ocupă de construcţia
bisericii din Cerdac, sfinţind-o în 1932, dar şi de
casa parohială din Cerdac terminată în 1928.
Născut la 24 ianuarie 1907 (deced. 24 martie
1990, la Bucureşti), absolvent al Facultăţii de

Teologie din Cernăuţi, preot cu grad de maior pe
frontul de Răsărit2, a fost apoi preot la Regimentul
de Gardă Regală şi,  după desfiinţarea clerului
militar prin detronarea Regelui Mihai, preot civil la
Biserica Mihai Vodă, ctitoria lui Mihai Viteazul, unde
a slujit până la strămutarea ei, în 19853. Părintele
Filimon este tatăl marelui poet şi profesor
universitar Valeriu Filimon (născ. pe 16 octombrie
1931). Prin mijlocirea Domnului profesor Dan
Sandu, student eminent al profesorului Valeriu
Filimon, şi bunăvoinţa Doamnei Elisabeta Filimon,
Parohia Slănic a intrat în posesia a peste 100 de
fotografii cu părintele pe front.

Între aceşti preoţi amintesc şi pe Iconomul
Stavrofor Neculai Munteanu Muntmarg, care

deşi nu a fost înregimentat în
armată, merită a fi pomenit pentru
mulţimea articolelor publicate în
revista „Cultura poporului”, al
cărei director era generalul de
Divizie Nicolae Petala. Această
publicaţie apărută la Cluj în 1921
îşi ia sarcina de a culturaliza
poporul greu încercat de Primul
Război Mondial. Astfel părintele
Neculai Munteanu 4 publică
peste 30 de articole 5 de zidire
sufletească ş i  apeluri de
susţinere a Bisericii alături de Dr.
Vasile Bianu – medic
colonel ce se ocupă
de igiena populaţiei,Pr. Cpt. Albu Gheorghe în Ajunul Bobotezei, 1945

Preot militar Clement Filimon
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Maiorul V. Chiru, Colonelul Ionescu
M. Dobrogeanu, membru al Societăţii

Regale Române de Geografie sau Vct. Colonel
Oprescu care se ocupă de igiena veterinară
(„Cult. Pop.” 20/1921). Părintele Neculai
Munteanu este şi ctitorul actualei biserici din
parcul staţiunii Slănic Moldova.

După abdicarea regelui Carol al II-lea (5
sept 1940), în timpul regimului legionaro-
antonescian, a fost primar la Slănic Moldova,
vestitul preot ortodox şi luptător
anticomunist Nicolae Grebenea  care, după
instaurarea dictaturii lui Antonescu, în februarie
1942, a fost arestat, judecat şi condamnat la 25
de ani de muncă silnică (din care a executat 23).
A publicat „Amintiri din întuneric”, mai multe ediţii,
la Editura Scara. Părintele Grebenea nu a avut
grad militar, dar prin abnegaţia şi crezul său de
luptă s-a manifestat ca un adevărat soldat al
neamului românesc.

Preotul Iconom Stavrofor Dumitru D.
Ioan Gâdinceanu(numit la Slănic în perioada:
1aprilie 1941 – 1 octombrie 1950) nu este un
preot militar. Este în schimb singurul preot paroh
la Slănic Moldova ameninţat cu arma în parohie
şi ca dovadă vom cita din procesul verbal datat
10 noiembrie 1945 6: „După data de 23 august
1944 au început a sosi şi în Comuna Slănic, Jud.
Bacău, trupele aliate (?!) sovietice, care au
staţionat parte din aceste trupe mai multe
săptămâni în staţiunea balneo-climatică a
Slănicului Moldovei. Aliaţii sovietici, au deschis
uşa bisericii Sf Ilie unde a(u) făcut un fel de
dormitor pentru răniţi şi pentru ostaşii sovietici;
[...] Părintele Paroh D. Gâdinceanu (care) a
plecat imediat la biserica din Slănic Băi Sf. Ilie
pentru a scoate obiectele ce se găseau în
biserică, ne declară că a fost somat să se
înapoieze; somarea i s’a făcut de către ostaşii
sovietici ce se aflau în faţa bisericii, iar alţii în
biserică”.

Preotul Gheorghe Albu, născut la data
de 15.06.1913, Paroh la Slănic în perioada 6
decembrie 1950–aprilie 1956. A pictat biserica
din Cerdac în 1952. Preot militar cu grad de
căpitan în al Doilea Război Mondial (perioada
cât a fost pe front: 24.05.1943 – 13.05.19447),a
luptat în campania din Est la Batalionul 10
Vânători de Munte. A fost decorat cu Ordinul
„Coroana României” clasa a V-a cu spade, fără
panglică de Virtute Militară, conform ordinului
de zi nr. 30/04.01.1945 în grad de cavaler –
decret nr. 814 din 23.03.1945 semnat de
Regele Mihai. Marele merit al părintelui
Gheorghe Albu este că a început scrierea unei
istorii a Parohiei Slănic. Primele cercetări privind
şirul preoţilor de la Slănic se datorează tot
părintelui Albu. Bogata sa experienţă în lupta
cu bolşevismul din timpul războiului şi-a arătat

roadele la Slănic în perioada de intensă
propagandă comunistă a anilor’50.

Un caz cu totul aparte este Părintele
Iconom Stavrofor Mircea Ilie, născut la 23
decembrie 1939, copil în perioada celui de-al
Doilea Război Mondial. Ceea ce m-a determinat
să-l trec în această listă este dorinţa sa de a se
înscrie la Liceul Militar, fiind respins datorită unei
maladii genetice numită platfus. Familia sa a făcut
un adevărat cult pentru jertfa eroului Mihai
Druguleţ8, unchiul său din partea mamei,
învăţător şi Director la Şcoala Primară Jevreni,
care la venirea războiului a fost concentrat cu
gradul de locotenent. Mihai Druguleţ a mers în
fruntea companiei sale împotriva duşmanului
găsindu-şi sfârşitul, lovit de brand şi de glonţ
inamic, în luptele pentru cucerirea cotei 156 a
dealului Tochile Răducanu din satul Răzeşi,
judeţul Cahul, pe malul Prutului, în ziua de 13
iulie 1941.Pentru jertfa sa dascălului-erou i-au
fost acordate medaliile „Cruciada împotriva
bolşevismului” şi „Coroana României” cu spade
în gradul de Cavaler cu panglică de Virtute
Militară” şi gradul de căpitan, toate post-mortem.
Nu se putea ca povestea unchiului Mihai să nu
aibă un puternic efect asupra copilului Mircea.
După eşecul de la Liceul Militar, a intrat la
Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ şi
a fost hirotonit preot după o peregrinare de opt
ani prin funcţii economice9. În perioada 1 august
1980 – 1 mai 1989 a îndeplinit şi funcţia de
contabil principal la Protoieria Tg Ocna,
preot la Slănic Moldova fiind numit la 1 mai 1979.
Cu toate că nu şi-a împlinit visul de a deveni
ofiţer, iar la o carieră de preot militar în perioada
comunistă nici nu se putea gândi, părintele
Mircea încă mai tresare la vederea uniformei
militare, astăzi, la împlinirea vârstei de 75 de
ani.

Preoţii militari sau civili de pe valea
Slănicului şi-au îndeplinit pe deplin misiunea de
a-L mărturisi pe Hristos „cu timp şi fără timp” (II
Timotei 4, 2), iar mai mult, cei care au plecat pe
front s-au angajat a-L mărturisi pe Hristos cu
riscul de a-şi pierde viaţa. Nu înseamnă că un
preot ca Dumitru Ioan Gâdinceanu sau Nicolae
Grebenea, care nu aveau grade militare, au fost
feriţi de riscul de a-şi pierde viaţa mărturisindu-L
pe Hristos.

1Tipografia Seminarului Monahal Cernica, 1933, 24
pagini2 Avea 34 de ani în 1941, când a plecat pe front,
două biserici proaspăt sfinţite la Slănic, viaţa toată înainte,
dar şi contextul politic, cred că şi-a spus cuvântul: la 27
ianuarie 1941, s-a format noul guvern în majoritate
compus din militari: generalul D. Popescu (Interne),
gen. Iosif Iacobici (Apărarea Naţională), gen. Radu
Rosetti (Educaţie Naţională), gen. I. Sichitiu (Agricultură

şi Domenii), gen. I. P. Protopopeanu (Economia
Naţională), gen. N. Stoenescu (Finanţe), gen. Gr.
Georgescu (Lucrări Publice), colonel N. Dragomir
(Ministerul Coordonării); Subsecretarii de Stat din rândul
militarilor: gen. C. Pantazii, gen. Jienescu, gen.
Dimitriuc, gen. Zwiedenec şi gen. Voiculescu. (cf. Ion
Petrovici Filosofie şi politică, Ed. Aius PrintEd Craiova,
2006).
3Prof. Dan Sandu, Maître – Prietenul regăsit, în „Izvorul
numărul unu”, nr. 4, anul IV (20 iulie 2009), pag 1.
4Secretar de redacţie la ziarul Bacăul în perioada 5 ian.
– 18 mai 1925 (Bacăul – ziar agricol, industrial, comercial
şi al intereselor generale. Apare 27 aprilie 1924 – 31
ianuarie 1944). În articolele „Către abonaţii şi cititorii
noştri” şi „Ce vrem?”, din 22 dec. 1924, N. C.
Muntmarg dă noi precizări cu privire la preocupările şi
orientarea ziarului. Iscăleşte materiale din prima serie a
ziarului dar şi din a II-a şi a III-a. A publicat şi în ziarul
Moldova (ziar independent al intereselor generale. Apare
până în 17 dec. 1925). Este unul dintre cei mai fervenţi
colaboratori ai ziarului Curentul Bacăului (Organ
independent săptămânal. Apare: 28 iunie 1929– 21
august 1939). Publică şi la Glasul nostru (Revistă de
cultură şi educaţie. An. I, nr. 1, ianuarie 1931). Din
cuprinsul primului număr: „Spre un drum cultural” de
N. C. Munteanu Muntmarg. Vezi Gheorghe Pătrar,
Publicaţiile periodice băcăuane (1867 – 1967), Bibliografie
monografică, Biblioteca Municipală Bacău.
5De la nr. 18/1921 la nr. 336/1930.
6Arhiva Parohiei Slănic Moldova.
7Conform adresei nr. IT  45/1-2 din 9.12.2010 trimisă
Parohiei Slănic de Unitatea Militară 02405 Piteşti
8Mihai Druguleţ, fiul lui Ioan şi Ecaterina (născută
Dughenaru) s-a născut la 20 iulie 1910 în satul Filipeşti,
comuna Bogdăneşti, judeţul Bacău, a urmat cursurile
şcolii primare din sat, după care a susţinut examenul de
admitere la Şcoala Normală de Învăţători Bacău, pe
care a urmat-o în anii 1924-1930 şi a absolvit-o cu
media 9,16. În şcoala primară, dar mai ales în cea
normală s-a remarcat ca fiind un foarte bun şi sârguincios
elev, având an de an rezultate mai bune. În ultimul an s-a
clasificat al III-lea din cei 31 promovaţi, iar la examenul
de capacitate a avut a IV-a medie, terminând al VI-lea.
La proba Disertaţie cu subiectul „Respectul şi iubirea
copiilor faţă de părinţi” a obţinut una din cele şapte note
de 10 acordate celor 41 de candidaţi de către comisia
din care făcea parte şi ilustrul pedagog dr. Grigore
Tabacaru. […] Între 1 noiembrie 1931– 1 noiembrie
1932 şi-a satisfăcut stagiul militar la Şcoala Pregătitoare
de Ofiţeri în Rezervă Bacău, fiind trecut în rezervă cu
gradul de sublocotenent, repartizat la Regimentul 5
Grăniceri Brăila, comandant de pluton de transmisiuni.
După câteva concentrări a fost avansat la gradul de
locotenent în rezervă. (Prof. Vilică Munteanu, Directorul
Arhivelor Naţionale Bacău, Învăţătorul-erou Mihai
Druguleţ, în Bacăul eroic, Revistă de cultură, educaţie
patriotică şi de cinstire a eroilor, nr. 2, anul II, 2011, pag.
14-15)
9În perioada 21 septembrie1961 – 27 februarie 1964 a
avut funcţia de facturist la O.C.L. Tg. Ocna; de la 27
ferbruarie 1964 la 19 mai 1964 a fost funcţionar economic
la I.R.E. Bacău – Secţia Oneşti; de la 19 mai 1964 la 1
decembrie 1964, funcţionar economic principal la O.C.L.
Tg. Ocna şi apoi merceolog la aceeaşi unitate până la
data de 27 aprilie 1966; în perioada 27 aprilie 1966– 14
aprilie 1967 a îndeplinit funcţia de revizor gestiuni şi
statistician la O.C.L. Gheorghe Gheorghiu Dej; în perioada
19 august 1967 – 1 martie 1969 a îndeplinit funcţia de
merceolog la O.C.L. Tg. Ocna. Datele au fost extrase
după cartea de muncă seria T.M. nr. 80151 filele 14-21,
rândurile 5-26.
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Pãcatul , potrivit învãþãturii de
credinþã ortodoxã, este „cãlcarea cu
deplinã ºtiinþã ºi cu voie liberã, prin
gând, cuvânt sau faptã a voii lui
Dumnezeu”.

Iar pentru cã voia lui Dumnezeu
se aratã în legile Sale, de aceea pãcatul
se mai numeºte ºi „fãrãdelege”.

Care este originea pãcatului?
Potrivit învãþãturii Bisericii, pãcatul

ºi-a luat începutul odatã cu cãderea
strãmoºilor noºtri în rai.

„Pãcatul nu þine însã de firea
omului, ci el s-a ivit prin întrebuinþarea
rea a voii libere cu care a înzestrat
Dumnezeu pe om. Deci originea
pãcatului nu este de la Dumnezeu.
Dumnezeu nu este urzitorul pãcatului
ºi nici nu-l voieºte, dar îl îngãduie,
fiindcã nu voieºte sã ºtirbeascã
libertatea de voinþã a omului.”

Sfântul Antonie cel Mare spune:
„Rãul nicidecum nu este pricinuit de
Dumnezeu, ci prin alegerea cea de
bunã voie s-a fãcut de dracii rãi, ca
ºi cei mai mulþi dintre oameni.”

Semnele dupã care
se cunoaºte pãcatul

Pãcatul, odatã intrat în viaþa
omului, poate fi recunoscut dupã
urmãtoarele semne:

1.Întrebuinþarea deplinã a
minþii

Unde nu este judecatã deplinã a
minþii, nu este nici pãcat. Faptele
copiilor mici, ale celor nebuni ºi ale
tuturor celor lipsiþi de judecata minþii pot
fi împotriva legilor, dar nu sunt socotite
pãcat.

2.Libertatea voinþei
Faptele pe care omul le face

împotriva voii sale (deci forþat de
împrejurãri) de asemenea pot fi
împotriva legii, dar nu sunt socotite
pãcat.

3. Necunoaºterea legii.

CUM INTRÃ ªI CUM LUCREAZÃ PÃCATUL ÎN OM
Cum se naºte pãcatul?

Chipul în care se naºte pãcatul ni-
l aratã Sf. Apostol Iacob: „Nimeni,
când este ispitit, sã nu zicã: De la
Dumnezeu sunt ispitit!, pentru cã
Dumnezeu e la adãpost de ispita rãului
ºi El în Sine nu ispiteºte pe nimeni; ci
fiecare este ispitit de propria sa poftã
atunci când e tras ºi momit de ea. Apoi
pofta, zãmislind, naºte pãcat; iar
pãcatul, odatã sãvârºit, odrãsleºte
moarte.” (Iacob 1, 13-15)

Din aceste cuvinte se înþelege
limpede cã rãdãcina pãcatului stã în
poftã. Pofta lãsatã sã se întãreascã în
sufletul omului, fãrã sã fie alungatã, îl
atrage, adicã îl ispiteºte pe om.

Cu ajutorul lui Dumnezeu,
omul poate învinge ispita, oricât de
mare ar fi aceasta.

„Ispita nu v-a cuprins decât la
mãsura omeneascã. Dar credincios
este Dumnezeu, Care nu va îngãdui sã
fiþi ispitiþi mai mult decât vã stã-n
putere, ci odatã cu ispita va aduce ºi
calea de a ieºi din ea ca sã puteþi
rãbda”. (I Corinteni 10, 13)

Am vãzut cã pofta aduce ispitã
ºi ispita pãcatul ºi pãcatul moarte, însã
Dumnezeu nu va îngãdui sã fim ispitiþi
mai mult decât ne stã în putere.

Cum lucreazã pãcatul
în om

În sprijinul acestei afirmaþii am sã
vã istorisesc urmãtoarea întâmplare:

„O amarã întâmplare din antichitate
spune cã împãratul asirienilor zis Nim
(sec. VIII-VII î. H.) avea o soþie rea ºi
foarte vicleanã, Semiramis, care dorea
sã domneascã în locul soþului sãu. În
acest scop, ea s-a rugat de Nim sã o
lase ºi pe ea sã fie în locul lui, sã aibã
toatã puterea. Împãratul s-a opus timp
îndelungat, spunându-i cã lucrul acesta
este cu neputinþã, în schimb îi va da
altceva, orice va cere. Ea însã n-a

renunþat ºi stãruia zicându-i: Împãrate,
fii bun, lasã-mã sã fiu ºi eu împãrãteasã
mãcar o zi. ªi zilnic plângea ºi se tânguia
ca ºi Dalila cea vicleanã ca sã afle
secretul puterii lui Samson. ªi pânã la
urmã a biruit. Soþul i-a dat toatã puterea,
numai pentru o zi, sã facã ce voieºte.

ªi ce a fãcut femeia vicleanã, când
s-a vãzut cu coroana împãrãteascã pe
cap? Sã nu-þi vinã sã crezi. A apucat în
mânã sceptrul, a ºezut pe scaunul
împãrãtesc ºi vãzând pe toþi supuºi
poruncilor ei, a poruncit îndatã sã prindã
ºi sã lege de mâini ºi de picioare pe soþul
ei, Nim, care-i fãcuse toatã viaþa numai
bine ºi-i dãduse puterea.

Cum l-a vãzut pe bãrbatul sãu
legat în lanþuri, s-a uitat la el cu dispreþ,
ca o fiarã sãlbaticã la un miel cãzut
pradã în ghearele ei ºi a strigat: Cãlãu,
vino degrab’ ºi taie-i capul acestui om!
ªi aºa femeia a rãmas singurã stãpânã
în stat. A cerut domnia o zi ºi a rãpit-o
pentru totdeauna.” (Ilie Miniat)

Aºa lucreazã ºi pãcatul: întrã în
noi cu viclenie ºi stãruinþã. El cere sã
domneascã în viaþa noastrã numai o
clipã, un ceas, o zi, dar îndatã ce devine
stãpân, în timp scurt, ne robeºte viaþa
ca un tiran ºi ne duce sufletul la moarte
veºnicã.

Astfel un om, deºi nu-i fumãtor,
beþiv, desfrânat, ucigaº, certãreþ º.a.,
se învaþã la rãu încet, încet, ºi devine
pãtimaº pentru toatã viaþa.

Pãcatul târãºte omul la rãu ca
un vârtej uriaº ºi-l duce la moarte
ºi la iad, prin ispitele sale dulci la
început, dar pline de amãrãciune la
sfârºit.

Deci sã luãm aminte la viaþa
noastrã, sã ne ferim de pofte ºi
ispite pentru a nu cãdea în pãcat,
pãcat care  la început ni se pare mic,
dar poate deveni mare ºi ne poate
stãpâni toatã viaþa aceasta ºi ne
poate hotãrî ºi soarta din viaþa
viitoare.
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Drumul sfinþilor a fost ºi este mereu
drumul jertfei, al muceniciei, adicã al
crucii. Numai crucea conduce la Hristos
ºi doar purtând crucea poate cineva sã-L
urmeze pe Acesta.

 „Calea lui Dumnezeu este o
cruce zilnicã . Nimeni deci nu s-a suit
la cer fãrã ostenealã” (Avva Isaac
Sirul).

Pentru lume crucea lui Hristos pare
grea, neînþeleasã, nebunie (I Cor 1, 18).
De aceea, ori o ponegresc, ori se
strãduiesc sã o ocoleascã. Îndeosebi
pentru creºtini, a doua variantã, ocolirea,
este o ispitã puternicã.

 „În epoca noastrã, epoca
dezorientãrii, pãtimirile sfinþilor care nu
s-au conformat acestei ispite sunt
deosebit de preþioase, pentru cã ne
trezesc. O astfel de mucenicie
cutremurãtoare este ºi viaþa
arhiepiscopului Luca. A trãit în perioada
de pãtimire a Bisericii Ruse. Om de
ºtiinþã valoros ºi faimos, profesor de
chirurgie, în ceas de cumpãnã, când s-a
aflat în faþa dilemei ºi trebuia sã aleagã
pe Hristos Cel cu cruce ori cel fãrã
cruce, L-a preferat pe primul. A ridicat
crucea mãrturisirii ºi a apucat pe drumul
Golgotei.”

Astfel povesteºte în cartea sa
„SFÂNTUL ARHIEPISCOP LUCA (1877-
1961) CHIRURGUL FÃRÃ DE ARGINÞI”
pãrintele Nectarie Antonopoulos,
egumen al Mãnãstirii Sagmata, despre
minunata, învolburata ºi
cutremurãtoarea viaþã a acestui veritabil
apostol al zilelor noastre.

Sfântul arhiepiscop Luca, purtând
numele Valentin Felixovici Voino-
Iaseneþki, s-a nãscut la 14/27 aprilie
1877, în peninsula Crimeea ºi a mai avut
doi fraþi ºi douã surori.

Tatãl sãu era romano-catolic, iar
mama sa era ortodoxã, ambii foarte
evlavioºi.

Manifestând de timpuriu înclinaþii
artistice, a urmat concomitent cu
gimnaziul Academia de Arte din Kiev iar
apoi, dupã absolvire, pe cea din Sankt
Petersburg.

 „Dar, aºa cum avea singur sã
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mãrturiseascã, în perioada examenelor
de intrare m-au cotropit gândurile ºi mã
întrebam dacã am ales drumul potrivit
în viaþã. Aceastã scurtã ezitare a luat
sfârºit când am hotãrât cã nu am
dreptul sã mã ocup de ceea ce-mi place
ºi cã trebuie sã mã ocup cu ceva care
sã fie în folosul celor suferinzi.” Vrea
sã se înscrie la ªcoala de Medicinã,
dar pentru cã nu mai erau locuri, se
înscrie la ªcoala de Drept, manifestând
un viu interes pentru teologie, filosofie
ºi istorie.  Dupã un an renunþã ºi revine
la picturã... În perioada aceasta credinþa
lui a început sã se manifeste mai
puternic. Vizita zilnic vestita mãnãstire
Lavra Peºterilor din Kiev ºi alte biserici
de aici, unde picta... Cu aceastã ocazie
ia primul premiu al Academiei de Arte.

Însã neliniºtile interioare nu au
încetat sã îl chinuiascã, cugetând
permanent la chestiuni filosofice ºi
teologice. În aceastã perioadã a fost
fermecat de ideile lui Tostoi, dar este
dezamãgit de lucrarea  acestuia „În ce
constã credinþa mea”, în care batjocorea
Ortodoxia.

În paralel cu studiile ºi cãutãrile lui,
cerceta cu deosebitã sârguinþã Sfânta
Scripturã, din care simte prima chemare
a lui Dumnezeu pe drumul slujirii.

În anul 1897 a intrat la Facultatea
de Medicinã, remarcându-se ca un
student eminent.

Dupã absolvirea facultãþii, a urmat
cursurile Clinicii de Oftalmologie din
Kiev, întrucât la vremea aceea un numãr
foarte mare de oameni sufereau de
orbire. Lucra la cabinetele de urgenþã,
la chirurgie ºi, fiind prea mulþi pacienþi,
îi trata ºi acasã la el.

Întrucât izbucnise rãzboiul ruso-
japonez, tânãrul doctor se oferã sã
lucreze voluntar în detaºamentul Crucii
Roºii pentru a-i ajuta pe soldaþii rãniþi.
Este trimis în oraºul Þita, la un spital
militar.  Aici opera rãniþii cu mult
devotament din zori ºi pânã noaptea,
fãcând intervenþii de la cele mai simple,
pânã la cele mai complicate, având un
succes incredibil. Cu ajutorul lui
Dumnezeu – mereu accentua acest

lucru – toate operaþiile sale erau reuºite.
Aici cunoaºte o infirmierã, Ana

Vasilevna, cu care se va cãsãtori ºi vor
avea patru copii.

De-a lungul multor ani, Valentin a
lucrat ca medic de þarã (iar mai apoi ºi
de oraº) în cele mai diferite pãrþi ale
Rusiei, din sud pânã în nordul extrem,
salvând mii de oameni ºi redând vederea
la foarte mulþi orbi... Nu era indiferent
faþã de semenul sãu. Compãtimea
durerea lui, suferea împreunã cu el, se
interesa de toate problemele lui, îl
sprijinea pe cât putea.

Toate locuinþele în care era nevoit
sã trãiascã împreunã cu familia erau
case sãrãcãcioase, fãrã încãlzire, fãrã
confort. Deºi avea permanent un salariu
foarte mic, de la pacienþi nu lua niciodatã
nici un ban.

ªi condiþi i le din spitale erau
insuportabile, avea greutãþi de tot felul,
nu era încãlzire, apã, aparaturã, spaþiile
erau  mici ºi sufocante; în acelaºi birou
consultau medici de diferite specializãri
pacienþi de diferite boli, într-o larmã de
nedescris. Era nevoie de o mare voinþã
ºi de o energie de oþel, de foarte mult
entuziasm ºi iubire de semeni dar ºi de
eroism sã lucrezi în asemenea condiþii.
Ritmul lucrului era istovitor, operând fãrã
pauzã de dimineaþa pânã seara. Se
deplasa la distanþe mari ca sã-i consulte
pe bolnavii din acele regiuni. Iar noaptea,
în loc sã se odihneascã, fãcea muncã
de cercetare.

În toþi anii plini de greutãþi petrecuþi
în spitalele mici de provincie, de mare
ajutor i-a fost soþia sa. Ea nu numai cã
a þinut gospodãria, ci l-a ajutat
profesional pe soþul sãu, la operaþii.

Întrucât avea multe cazuri de
intervenþii chirurgicale rare ºi
interesante, a început sã le prezinte în
diferite articole (în total au fost 40).

Pentru cã dorea sã facã mai
suportabilã durerea bolnavilor ºi mai
uºoarã lucrarea medicilor, ºi deoarece
în provincie nu erau medici anesteziºti,
a insistat pe anestezia localã,
elaborând noi metode în acest
domeniu, pe care le-a perfec-
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þionat  prin cercetãri minuþioase
ºi pe care le-a prezentat în

cartea sa: „Eseuri de chirurgie septicã”,
ce avea sã fie tipãritã abia dupã  foarte
mulþi ani.

Din salariul lui sãrac a cumpãrat un
microscop ºi alte aparate ºi a creat un
laborator special în spital unde lucra
asupra noii metode a anesteziei locale.

În paralel îºi continuã studiile pentru
doctorat. Învaþã franceza ºi germana
pentru a-ºi putea face lucrarea de
licenþã, pe care o ia cu brio.

Din anul 1917 începe Golgota pentru
toatã familia sa ºi mai ales pentru el.
Încercãri dure vor veni una dupã alta sã-l
încerce, dar el le va înfrunta pe toate cu
rãbdare nemãrginitã, cu mare credinþã
ºi încredere în pronia lui Dumnezeu.

În primul rând soþia sa se
îmbolnãveºte de tuberculozã.

Apoi se agraveazã situaþia din þarã...
Era primãvara anului 1917. Doctorul era
chirurg ºi director la un spital din
Taºkent. Rusia se afla în fierbere.
Regimul þarist fusese înlocuit cu
dictatura proletariatului. Revoluþia din
octombrie a însemnat teroare, arestãri,
execuþii, atrocitãþi ºi înfricoºãtorul rãzboi
civil care a scãldat þara în sânge,
culminând cu supunerea poporului.
Bolºevicii ºi-au arãtat toatã sãlbãticia
lor. Situaþia era de necontrolat. De
asemenea, foametea ºi epidemiile lasã
în urma lor mii de victime. De aceea a
fost nevoie de înfiinþarea unui mare spital
în Taºkent ºi a unei Facultãþi de
Medicinã la care participã ºi renumitul
chirurg ºi care mai apoi va preda în
cadrul acesteia.

Boala soþiei s-a agravat ºi Valentin
a preluat ºi treburile casei.

Fiind învinuit de un beþiv care lucra
la morga spitalului, doctorul este arestat
pe nedrept ºi este salvat ca prin minune
de un cunoscut.

Soþia sa se stinge la 38 de ani ºi el
rãmâne singur cu patru copii, între 6 ºi
12 ani. Este nevoit sã apeleze la
ajutorul unei infirmiere de la spital cãreia
îi încredinþeazã creºterea lor.

Cu toate cã era extrem de ocupat,
Valentin Felixovici s-a implicat activ în
viaþa Bisericii de aici, fiind preocupat de
destinul ei. Participa la toate slujbele,
precum ºi la întrunirile de dupã slujbã
în care se cânta ºi se discutau teme
din Scripturã ºi la care lua deseori
cuvântul. Aºa se face cã episcopul
Inochentie îi propune sã se facã preot.

În vâltoarea cruntelor evenimente s-a
aflat ºi Biserica. Încã din decembrie apar
primele decrete care limitau libertatea
Bisericii. Dupã câteva zile, pe parcursul
luptelor pentru cucerirea Lavrei Sf.
Alexandru Nevski, a fost ucis un
protopop ºi alþi credincioºi, care au
aleargat sã-ºi apere bisericile, icoanele,
sfintele moaºte. Patriarhul Tihon dã
douã circulare prin care îi mustrã foarte
violent pe revoluþionari ºi cheamã
poporul credincios la rugãciune ºi sã-ºi
apere bisericile.

Rãspunsul regimului ateu vine foarte
curând. Pe 23 ianuarie 1918, prin noua
constituþie sovieticã, Biserica se
desparte de Stat ºi întreaga ei avere
este confiscatã. De asemenea, ºcoala
se desparte de Bisericã. În articolul 13
din Constituþie se garanta libertatea
propagandei religioase ºi antireligioase,
însã de fapt se referã numai la cea din
urmã.

Porneºte  o prigoanã sãlbaticã ºi o
jefuire fãrã precedent a bisericilor. Au
început sã smulgã ºi sã arunce
moaºtele sfinþilor, sã fure obiectele de
cult, sã sechestreze bisericile. Au
izbucnit revolte populare pentru
apãrarea lor .  Au urmat procese
nesfârºite ale clericilor ºi laicilor care
erau condamnaþi, închiºi, executaþi. În
1922 au fost executaþi 8.099 de clerici
ºi monahi. Guvernul sovietic, cu
implicarea poliþiei, a rãsturnat puterea
Bisericii prin intermediul unor preoþi puºi
de ei, care au alcãtuit „Biserica vie” (o
organizaþie al cãrui scop era sã distrugã
Biserica ºi sã dezrãdãcineze orice
religie, aºa cum arãta ziarul
guvernamental Lucrãtorul Moscovei),
provocând o mare schismã în sânul
Bisericii. Patriarhul Tihon a fost arestat.
Au fost organizate douã procese soldate
cu împuºcarea unor oameni. La
Moscova i-au împuºcat pe cei care au
rostit apelul Patriarhului, iar în
Petersburg l-au împuºcat pe mitropolitul
Veniamin, care a adus greutãþi în
transmiterea puterii bisericeºti în
mâinile „Bisericii vii”. În toatã þara,
ierarhii, clericii ºi monahii care nu au
depus jurãmânt de credinþã conducerii
„Bisericii vii” au fost aruncaþi în închisori.

 „Biserica  rusã se afla în cea mai
grea fazã a drumului sãu. Trecea prin
captivitatea ei babilonicã. Pãstorii
poporului rus dispar, sunt conduºi în
închisori, în exil, la pãtimire. Iar
credincioºii rãmân necãjiþi ºi rãtãciþi ca

niºte oi care n-au pãstor (Matei 9, 36).
În momentul acesta dificil, Valentin nu
a putut spune nu la chemarea lui
Dumnezeu. Se supune cu smerenie” (p.
76).

Pe 26 ianuarie 1921, doctorul este
hirotonit diacon iar la o sãptãmânã,
preot.

„Valentin era pentru toþi o provocare,
dar ºi o mãrturie. Era preot, director al
spitalului, profesor, preºedinte al
Asociaþiei Medicilor ºi, dupã mãrturia
tuturor, cel mai bun chirurg. Mergea
îmbrãcat în haine preoþeºti nu numai la
cursuri, ci oriunde se ducea. Autoritãþile
ºi ateii nu îl puteau suporta. De multe
ori au încercat sã-l convingã sã nu mai
umble îmbrãcat în rasã ºi cu cruce, ºi
sã lase preoþia dar el nu ceda
nicidecum. Slujea, predica, preda la
Facultate cu  rasa lui, se ruga mereu
înainte de operaþie, îi binecuvânta pe
pacienþi etc.” (p. 80).

A  ajuns mare propovãduitor.
Îndeosebi apãra turma lui Hristos de
propaganda ateistã, care a învãluit þara
ca o boalã contagioasã. Era gata sã-ºi
apere cu bãrbãþie credinþa înaintea
oricui, inclusiv înaintea reprezentanþilor
puterii atee. Astfel, în vara acelui an are
loc un proces în care doi medici sunt
acuzaþi grav. Pãrintele Valentin le ia
apãrarea cu multã elocinþã. Cu aceastã
ocazie acuzatorul ateu îl întreabã:

 „– Cum e posibil ca dumneavoastrã
sã credeþi în Dumnezeu, pãrinte chirurg
Voino-Iaseneþki? L-aþi vãzut vreodatã pe
Dumnezeul dumneavoastrã?

– Pe Dumnezeu, într-adevãr, nu L-am
vãzut niciodatã, domnule acuzator
public. Dar am fãcut operaþii pe creier
ºi nu am vãzut minte acolo înãuntru! ªi
nici conºtiinþã nu am vãzut acolo!”

În cele din urmã medicii scapã dupã
douã luni ºi toþi îi erau recunoscãtori
pãrintelui.

Pãrintele a avut multe confruntãri
cu puterea ateistã în faþa cãreia îºi
apãra principiile fãrã fricã. Astfel, în
sala de operaþii avea atârnatã icoana
Maicii Domnului. Înainte de a începe
operaþia el îºi fãcea semnul crucii, se
ruga fierbinte câteva minute înaintea
icoanei, apoi fãcea semnul crucii cu o
bucatã de bumbac înmuiatã în iod pe
locul în care trebuia operat ºi abia apoi
începea operaþia. Într-una din zile s-a
dat ordin sã fie înlãturatã
icoana. Doctorul Valentin a
plecat de la spital anunþând
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cã se va întoarce doar atunci
când icoana va fi pusã la loc.

 „Curajul lui a fost admi-
rabil. Într-o epocã atât de grea, în care
era în pericol sã-ºi piardã serviciul,
chiar ºi viaþa, medicul credincios a
îndrãznit sã se confrunte pentru
credinþa sa cu Puterea care nu ezita.
Insistenþa ºi credinþa lui neclintitã în
Dumnezeu au adus rezultate grabnice”
(p. 67).

A fost adusã soþia unuia din ºefii de
partid care trebuia operatã urgent ºi
care nu-l dorea decât pe faimosul
chirurg, aºa cã soþul acesteia a fãcut
posibilã readucerea icoanei.

Dar Comisia de control a dat ordin
din nou sã fie scoasã. Valentin a fãcut
din nou grevã, împotriva rugãminþilor
colegilor. O asemenea grevã era
consideratã sabotaj împotriva revoluþiei,
era o gravã crimã politicã ºi prevedea
pedepse severe. Trei medici l-au rugat
pe arhiepiscopul Inochentie sã-l
convingã ºi pãrintele Valentin a fãcut
ascultare. Dar, în semn de protest, nu
s-a prezentat în prima zi, când era
programat, sã vorbeascã la un congres
ºtiinþific medical local ºi absenþa lui s-a
fãcut remarcatã. A venit a doua zi
(bineînþeles cu rasa ºi crucea) ºi ºi-a
început referatul aºa:

 „– Îmi cer scuze publicului cã nu

am vorbit în ziua în care am fost
programat. Dar nu sunt eu de vinã pentru
asta. Cauza este comisarul Sãnãtãþii,
Ghelfkot. A intrat diavolul în el! A sãvârºit
profanare.”

Sala a îngheþat iar susnumitul s-a
schimbat la faþã...

În vara anului 1922, ruptura dintre
Biserica canonicã ºi schismaticã s-a
mãrit.Credincioºii din Taºkent, care
rãmãseserã fãrã episcop, se aflau în
confuzie, în vreme ce schismaticii
fãceau orice voiau. Pãrintele Valentin,
ajutat de un alt pãrinte, a început sã-i
uneascã pe credincioºi ºi sã-i
informeze. Le-a interzis orice legãturã
cu schismaticii. A convocat un congres
al tuturor preoþilor ºi comitetelor pentru
a înfrunta problemele Bisericii locale.Toþi
cei de faþã i-au propus sã preia scaunul
de episcop. În persoana lui îl vedeau pe
omul lui Dumnezeu care putea sã þinã
cârma Bisericii în perioada aceasta
grea. Aºa se face cã în luna mai 1923,
pe ascuns, pãrintele a fost tuns în
monahism, primind numele sfântului
apostol, evanghelist, pictor ºi doctor,
Luca, ºi hirotonit, tot pe ascuns,
episcop, pe 18/31 mai 1923. Catedrala
era în mâinile schismaticilor, dar când
au aflat cã vine el sã slujeascã, au
dispãrut. Rangul de episcop a fost o
Golgotã pentru Luca, a fost o cruce

mare ºi grea.
Imediat au început sã fie publicate

în presa oficialã articole defãimãtoare
împotriva episcopului, cerându-se sã fie
pus sub urmãrire penalã.

Pe 10 iunie 1923, episcopul Luca
a fost arestat. Aºa au început cei 11
ani de închisoare ºi exil prin care a
trecut.

Însãºi peregrinarea prin atâtea
nesfârºite spitale dotate primitiv ºi în
care întâmpinase multe greutãþi fusese
un coºmar pentru temerarul chirurg, dar
adevãratul calvar avea de abia acum sã
înceapã...

Din închisoarea din Taºkent ierarhul
a scris turmei sale o poruncã sã nu aibã
împãrtãºire în rugãciune cu schismaticii
ºi cu episcopul lor ºi sã nu meargã la
bisericile în care slujesc ei. Astfel,
bisericile unde slujeau „înoitorii” au
rãmas pustii.

Pentru cã ierarhul era foarte îndrãgit
ºi de teama unor revolte, s-a hotãrât
exilarea lui. A fost urcat în tren, dar o
mulþime de oameni s-a aºezat pe linie
ºi plângând cereau ca episcopul lor sã
nu plece. Îndepãrtaþi cu forþa de cãtre
poliþie, trenul a pornit. Episcopul îºi
începea exilul...

Dar, ce va urma, vom vedea în
numãrul viitor...

Poezii selectate de poetul Aurelian Titu Dumitrescu ºi premiate cu Premiul al II-lea la Concursul naþional
de poezie „Copiii României Creeazã”, ediþia a XXI-a (2014),organizat de Centrul Cultural al Ministerului

Administraþiei ºi Internelor.Concursul a fost derulat sub egida Campaniei Educaþionale ,,Cartea –
Fereastrã cãtre Cunoaºtere”, cu tema: „Armonii de primãvarã”. 

Primãvara
Pornit-au fluturii nectarul fin sã-l soarbã
În zborul lor senin ºi-n fremãtat de iarbã.
Sub boltele-nverzite pluteºte fericirea
Frânturi de cer îþi ocolesc privirea.

De soare atârnã gingaºe valuri albe
Rotind vârtej de aur, nenumãrate salbe
În cânt de primãvarã ºi muguri strãvezii
Se-aud ciocãnitoare ºi tril de ciocârlii.

De puful pãpãdiei se-mpodobeºte zarea
Copacii plâng petale ºi ramu-ºi pierde floarea
De-aroma primãverii vãzduhul e-mbãtat
ªi toatã armonia e cântec colorat.

Sentiment de primãvarã
Primãvarã, tu poveste,
Cântec de albini în zbor,
Când cu aripi de mãiestre
Te cobori în al meu dor.

Vânt dulceag ºi împletire
De petale ºi surâs
Vino-n suflet c-o ºoptire,
Cã-i îngreuiat de plâns.

Zorii-ncondeiazã aur
În cosiþe ce sclipesc.
Te-oi încununa cu laur
De mã laºi sã înfloresc!

Maria ILIE, Slãnic Moldova
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PAGINI DIN ISTORIA ŞCOLII DIN BRĂTEŞTI (II)

Prof. Ion BALCANU

LOCALUL NOU

Cele douã ºcoli nu mai fac faþã
populaþiei ºcolare. Organele locale
hotãrãsc sã fie construitã o ºcoalã nouã
cu bani din fonduri locale. Sunt purtate
discuþii în legãturã cu amplasarea
construcþiei. Se hotãrãºte construirea
ºcolii pe terenul de la rãsãrit de fermã.
S-au procurat materiale de construcþii.
Este adus varul ºi este stins de familia
Nicolae Petrea ºi de Costicã ªt.
Botezatu.

Cãrãmida este confecþionatã de
cetãþeanul Vârlan Ion.

Lucrãrile de construcþii sunt
executate de I.G.O. Târgu-Ocna,
cetãþenii satului participând la multe
lucrãri. Au fost executate lucrãri
voluntare în valoare de 45.023 lei.

Localul este dat în folosinþã în
toamna anului 1964.

La darea lui în folosinþã nu a putut
fi probatã instalaþia electricã pentru cã
satul nu era electrificat. Racordul se
face mai târziu ºi se constatã cã
instalaþia electricã are multe defecþiuni
care au fost remediate de cetãþeanul
Gheorghe N. Rusu.

În 1982 se construiesc sobele de
teracotã.

În 1986 se efectueazã reparaþii
capitale. Consiliul Popular face
contract cu C.A.P.-ul care trimite un
singur om ºi de aceea sunt mobilizaþi
locuitorii satului în vederea executãrii
lucrãrilor. În fiecare zi directorul ºcolii
mergea prin sat pentru mobilizarea
oamenilor la muncã.

Au fost efectuate urmãtoarele
lucrãri: chituirea þiglei, s-a tencuit cu
lut podul, au fost rãzuiþi pereþii pentru
a se zugrãvi din nou, tencuielile
tavanului sunt executate pe rabiþ, se
pune parchetul pe o ºapã de bitum.
Lucrãrile de parchetare sunt executate
de elevii ºcolii, conduºi de Petre Ursu,
socrul învãþãtorului Mihai Teleagã.

În anul ºcolar 1986-1987, se
efectueazã lucrãrile de lambrisare a
claselor prin mijloace proprii.

În 1966 este construit gardul din
scândurã, la drum, lucrare efectuatã de
pãrinþii elevilor. În partea de nord este
construit un gard cu plasã confecþionat

de Gheorghe Manolache.
În 1979 este înlocuit gardul de

scândurã, care se deteriorase,
montându-se pari de metal ºi plase de
sârmã. Un aport deosebit la construirea
acestui gard ºi-au adus cetãþenii:
Toader Ghe. Ciobanu, Constantin Ghe.
Popa, Alexandru I. Munteanu,
Constantin Ursu, Gheorghe D.
Munteanu ºi alþii.

În partea de est a localului ºcolii este
amenajatã o bazã sportivã: un teren de
fotbal ºi unul de handbal, la care au
participat elevi ºi tineri.

Dupã anul 2000, sunt executate din
fonduri europene urmãtoarele lucrãri:
înlocuirea acoperiºului, se monteazã
geamuri termopane, se construiesc
tavane false iar sobele sunt înlocuite cu
calorifere ºi o centralã termicã cu lemne.

LOCALUL
DE LA FERMÃ

Aceastã clãdire, dupã cum îºi
amintesc locuitorii satului, este
construitã de Nicu Cavaliotte, dupã ce,
în anul 1919 a cumpãrat moºia lui
Gheorghe Sion.

Casa este construitã din lemn cu
bârne aºezate în formã de x ºi tencuitã
cu lut ºi paie.

Familia Cavaliotte folosea aceastã
clãdire ca reºedinþã de varã.

Dupã ce cele 50 ha de teren rãmase
dupã reforma agrarã din 1945 au fost
naþionalizate, casa nu a mai fost folositã
de proprietari. Terenul trece la G.A.S.
Sãnduleni care înfiinþeazã o fermã cu

sediul în aceastã clãdire. Cu timpul
aceastã clãdire este folositã pentru
organizarea de hore ºi nunþi.

În vara anului 1958, lucrãrile de
reparaþie capitalã a ºcolii nu au fost
terminate .De aceea, aproape douã luni
cursurile s-au desfãºurat în camera de
la etajul acestei clãdiri.

În anul ºcolar 1959-1960, este
înfiinþatã clasa a V-a pentru care nu
este  salã de clasã.

În vederea asigurãrii spaþiului de
ºcolarizare, Consiliul Popular aprobã
sã fie reparatã aceastã clãdire. În
efectuarea acestor lucrãri sunt
antrenaþi pãrinþii. Stolãria de la parter
este confecþionatã de Vasile Talaban.

Tencuielile exterioare sunt
efectuate de Costache Aignãtoaie.
Sunt procurate sobe tip Godin.

Creindu-se acest spaþiu, aici ia fiinþã
o grãdiniþã cu program sezonier: de la
1 martie pânã la 30 noiembrie.

Pentru sala de clasã este adus
mobilierul de la ªcolile Gura Slãnicului
ºi Nr. 2 din Târgu-Ocna. Tot acum se
procurã mobilier ºi material didactic
pentru grãdiniþã.

În anul 1962, în luna martie, a fost
terminatã colectivizarea la nivelul
satului. Brigada înfiinþatã nu are sediu
ºi magazii pentru cereale. De aceea,
sunt luate douã camere din partea de
vest a clãdirii ºi folosite ca sediu al
brigãzii G.A.C.

Pânã în anul 1964 clãdirea a
asigurat spaþiul de ºcolarizare pentru
grãdiniþã ºi douã clase de elevi.

Din anul 1965 ºcoala nu mai
foloseºte decât douã sãli de clase
pentru învãþãmântul primar ºi douã sãli
pentru grãdiniþã.

În 1968 sunt construite patru sobe
de teracotã.

Terenul dintre conacul Cavaliotte ºi
ºcoala nouã a fost amenajat ca un mic
parc confecþionându-se cinsprezece
bãnci de lemn unde tinerii se puteau
recrea.

Începând cu anul 1920, de când sunt
documente în arhiva ºcolii, funcþia de
director al ºcolii a fost ocupatã de  un
numãr de 27 de cadre didactice.

Cuvintele Duhului Sfânt
sã nu te pãrãseascã

ºi bate în porþile
Scripturilor cu mâinile
virtuþilor. Atunci îþi va

rãsãri nepãtimirea inimii
ºi vei vedea în rugãciune

mintea în chipul stelei.
(Evagrie Monahul, Filocalia,

Ed. Harisma, Bucureºti,
1993, p. 94)
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La împlinirea a 100 de ani de la
eroicele bãtãlii duse în „poarta Oituzului”,
în care, numai în zonele Coºna (cota
789), Cireºoaia ºi Mãgura Ocnei,
meleaguri strãvechi geto-dacice, au cãzut
peste 14.000 de luptãtori români care ºi-au
sacrificat propriile vieþi pentru apãrarea a
ceea ce mai rãmãsese din Regatul
României, dupã pierderile imense
teritoriale ºi materiale suferite în vara
anului 1916, se impune, în chip imperios,
realizarea unui complex memorialistic
monumental care sã omagieze jertfa
eroilor cãzuþi în bãtãlia OITUZULUI.

Aceastã sarcinã ar trebui sã fie
tratatã, dupã pãrerea mea, ca o
datorie a întregului neam românesc.
Inaugurarea lui ar putea sã genereze
un eveniment naþional la care sã fie
invitaþi ºi reprezentanþi ai tuturor þãrilor
beligerante implicate pe acest teatru
de rãzboi.

În acest complex, ar putea sã-ºi
gãseascã locul ºi monumente care
sã fie ridicate de celelalte þãri care
au participat cu trupe la aceste
bãtãlii: Germania, Austria, Ungaria,
Rusia, Franþa, Bosnia º.a. Ar deveni
astfel un complex memorialistic unic
în Europa, iar þãrile respective ºi-ar
putea comemora proprii lor luptãtori
chiar pe locul unde au avut loc
bãtãliile.

De ce se impune, în chip firesc,
realizarea a ceva monumental pe
Dealul Coºna (cota 789) ºi nu în altã
parte ?

Iatã câteva argumente :
a.Cele trei mari bãtãlii din vara

lui 1917 sunt trei borne, la fel de
importante, în destinul nostru ca
neam. Nu pot fi tratate decât cu
egalã preþuire. În timp ce la
MÃRÃªTI ºi MÃRÃªEªTI s-au
construit, la câþiva ani de la
terminarea rãzboiului, douã
monumente impunãtoare ºi
complexele muzeale ce le însoþesc,
în zona Oituz-Tg. Ocna nu existã
ceva de aceeaºi dimensiune ºi
mãreþie. Dacã s-ar realiza acest
complex memorialistic pe Dealul
Coºna (cota789), s-ar întregi

ARGUMENTE  ISTORICO-MILITARE PENTRU CONSTRUIREA
UNUI ANSAMBLU MEMORIALISTIC, ÎNCHINAT EROILOR

CÃZUÞI ÎN BÃTÃLIILE PURTATE ÎN „POARTA OITUZULUI” ÎN
PRIMUL RÃZBOI MONDIAL 1916-1918

triunghiul celor trei zone unde s-au dus
cele mai grele bãtãlii cu cele mai mari
pierderi de vieþi omeneºti. Prin aceastã
realizare, guvernanþii noºtri de azi ar face
dovada unei preþuiri reale a acestor
imense sacrificii fãcute de ostaºii români
pe câmpurile de luptã.

Dacã s-au putut realiza cele douã
monumente impunãtoare de la Mãrãºti
ºi Mãrãºeºti în condiþiile de atunci, de ce
nu am putea realiza ºi noi ceva similar în
condiþiile de azi? Nu cred cã generaþiile

de azi sunt mai prejos decât generaþiile
dintre cele douã rãzboaie mondiale;

b. Locul cel mai important din
bãtãlia Oituzului a fost Dealul Coºna
(cota 789), fiind considerat de toþi
comandanþii militari ca fiind „cheia apãrãrii
noastre”. Aici au fost cele mai crâncene
bãtãlii ºi implicit cele mai mari pierderi
de vieþi omeneºti din cadrul bãtãliei
OITUZULUI. Numai în ziua de 13.VIII.1917
Grupul Gerock a atacat cu o maximã
violenþã în sectorul de apãrare al D. 1 Cav.

de pe Dealul Coºna ºi dealul, în
aceeaºi zi, a trecut de mai multe
ori dintr-o mânã în alta. Au urmat
zile ºi nopþi de bãtãlii crâncene
pentru cucerirea ºi recucerirea
acestui deal strategic.

Pierderea acestui deal
deschidea drumul spre Valea
Trotuºului ºi de aici se putea prãbuºi
tot frontul din Moldova;

c. Pe 13.VIII.1917, în asaltul
final dat de trupele române pentru
recucerirea dealului Coºna, a murit
eroic caporalul grenadier Constantin
Muºat. Acesta este luptãtorul intrat
în legendã prin faptul cã, deºi în
urma rãnilor suferite în luptele de pe
valea Prahovei i-a fost amputat braþul
stâng, fiind clasat inapt serviciu
militar, el a insistat sã fie trimis din
nou pe front la fraþii lui, „pentru a-ºi
servi Þara cu singurul braþ care i-a
mai rãmas”.

Dealul Coºna are o poziþie
dominantã ºi a fost numit de
locotenentul ERWIN ROMMEL
(mareºalul de mai târziu poreclit ºi
„vulpea deºertului”) „un adevãrat cuib
de vultur”, pentru cã asigura oricãrui
comandant conducerea la vedere a
bãtãliilor în desfãºurare, lucru acesta
fiind un avantaj enorm.

Aceastã poziþie dominantã va
face sã sporeascã monumenta-
litatea complexului memorialistic, în
caz cã acesta se va realiza ºi se va
situa cam la jumãtatea distanþei
dintre Oituz ºi Tg. Ocna.

Col (rtg)  Gheorghe  PAVEL

Eroii noºtri sunt stejari ºi vulturi
ªi flori de câmp, tot câmpul românesc;

De douã mii de ani ºi mai din urmã,
Dupã furtuni, aici se regãsesc!

Când ridicãm un bulgãre de glie,
În el respirã-un frate legendar;
El s-a luptat, cât l-a þinut fiinþa,

Sã þinã vie borna la hotar!

Eroii noºtri n-au fost supraoameni
ªi nu ºi-au vrut din marmore statui;

Ei nãzuiau sã-ºi creascã rodu-n brazdã,
Sã nu devinã prada nimãnui!

ªi mai doreau ca celor dragi de-acasã
Sã nu le fie sufletul durut

Atunci când coasa secerã destine,
Cu sunetul viorilor de lut…

Eroii noºtri sunt stejari ºi vulturi
ªi flori de câmp, tot câmpul românesc;

Când sfãrâmaþi un bulgãre de glie,
Sã ºtiþi cã-i trup din trupul strãmoºesc!

ªi când priviþi în zarea neumbritã,
Peste meleaguri sfinte care dor,

Sã vã-ncãlzeascã bunii ºi strãbunii,
Ce ard lumini nestinse-n Tricolor…”

Poezie scrisã de Comandor în rezervã
aviator Adrian Mierluºcã, scriitor militar

Eroii noºtri
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Schitul «Sfântul Cuvios Eftimie cel
Mare» de pe masivul Cireºoaia a luat
f i inþã în anul 2000, la iniþ iativa
semnatarului acestor rânduri.

Dumnezeu mi-a rânduit sã am
aceastã bucurie dupã ce copilãria mi-a
fost profund marcatã de educaþia
patrioticã ºi creºtineascã a bunicii
mele care m-a crescut pe lângã cei
ºase copii ai ei, eu rãmânând orfan de
mamã încã de la vârsta de un an ºi
douã luni. Dragostea faþã de eroii patriei
noastre mi-a fost sãditã în suflet de
bunica prin povestirile pline de fior
despre bunicul cãzut departe de þarã
ºi de neam, dupã mãrturiile unora
întorºi din rãzboi cum cã ar fi murit în
marea încleºtare de la Cotul Donului.
De asemenea, recunoºþinþa faþã de
memoria eroilor era cinstitã prin
parastase la sãrbãtoarea Sfântului Ilie
Tesviteanul, când se pomeneau toþi
eroii satului. La aceastã sãrbãtoare se
pomeneau pe atunci eroii în satul meu
ºi în satele vecine.

Încã de la înfiinþarea Schitului, în
fiecare an am organizat pelerinaje la
mormintele ostaºilor de pe masivul
Cireºoaia. De altfel, însuºi Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
în anul 1999 ºi 2001, a hotãrât ca
sãrbãtoarea Înãlþãrii Domnului sã fie
consacratã ca zi a cinstirii eroilor ºi
ca Sãrbãtoare naþionalã bisericeascã.
Totodatã, Legea 379/2003 privind
regimul mormintelor ºi operelor
comemorative de Rãzboi a proclamat

Cinstire adusã eroilor Cireºoaiei

ce-a de-a 40-a zi de la Sfintele Paºti,
sãrbãtoarea Înãlþãrii Domnului nostru
Iisus Hristos, Ziua eroilor, drept
sãrbãtoare naþionalã a poporului
român.

În aceastã zi sunt pomeniþi eroii,
ostaºii ºi luptãtorii români din toate
timpurile ºi din toate locurile care
s-au jertfit pe câmpurile de luptã,
în lagãre ºi în închisori, pentru
apãrarea Patr ie i  º i  a credinþei
s t rãmoºeºt i ,  pent ru  în t reg i rea
Neamului, libertatea ºi demnitatea
poporului român.

ªi în acest an al mântuirii 2014,
zeci de credincioºi de pe frumoasele
plaiuri ale Vãii Trotuºului au participat
la Sfânta Liturghie, apoi la oficierea
slujbei parastasului închinat eroilor
cãzuþi pe masivul Cireºoaia în anul
1916-1917.

În dimineaþa zilei Înãlþãrii Domnului,
un grup de copii de la ªcoala generalã
nr. 3 din Târgu-Ocna, condus de
învãþãtoare Sanda Elena Belchim, a
depus la monumentul ridicat în curtea
mânãstir i i  o coroanã de flori ºi
lumânãri, intonând prima strofã din

Imnul Naþional.
Câtã bucurie sã

auzi din piepturi le
tinerei generaþii «Deº-
teaptã-te, române» ºi
«Presãraþi pe-a lor
morminte»! Emoþi i
pentru mica obºte, dar
ºi speranþã cã cei care
sãdesc în inimile tinere
dragostea faþã de eroi
sunt dovezi clare cã
urmaºii noºtri vor cinsti
dupã cuviinþã ostaºii
cãzuþi pe aceste locuri.

Protos. Claudiu-
Constantin

PANÞIRU
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frescã în Sfânta Sofia - Istanbul

Cu toate cã iarna din acest an nu
a fost una geroasã ºi cu zãpadã
abundentã, fiecare dintre noi am
aºteptat  primãvara, cel mai frumos
anotimp în care totul revine la viaþã!
Pentru ca bucuria sã fie deplinã, a fost
necesarã ºi implicarea noastrã, a
autoritãþii publice locale, în rezolvarea
unor probleme tehnico-edilitare  menite
sã conducã la crearea unui climat de
viaþã atractiv ºi sãnatos pentru locuitorii
oraºului nostru precum ºi pentru toþi cei
care ne sunt, pentru perioade mai
scurte sau mai lungi de timp, oaspeþi.

Astfel, au fost  efectuate lucrãri
de igienizare a ºanþurilor ºi pâraielor
care erau colmatate, s-au desfiinþat o
parte din depozitele necontrolate de
deºeuri, s-au plantat flori pe spaþiile
verzi, au fost toaletaþi arborii, s-a
amplasat un numar de 35 bãnci în
Parcul Trandafirilor ºi Parcul de la Casa
de Culturã, iar cu sprijinul Ocolului
Silvic Tg. Ocna  s-au  plantat în Parcul
Mãgura peste 300 de puieþi.

Pe o parte din strãzile pietruite ale
oraºului: Gãlean, Daniela Caurea,
Salina, Aurora, Vâlcele, Tãbãcari,
Crizantemelor, Viitorului, Cimitir,
Cãrãmidãriei, au fost realizate lucrãri
de scarificare ºi s-a aplicat un strat de
balastat iar in funcþie de încasãrile la
bugetul local se va  continua aceastã
activitate ºi pe celelalte strãzi.

În Parcul Mãgura au continuat
lucrãrile de realizare a sistemului de
irigare a spaþiilor verzi ºi a bran-
ºamentului în conducta de apã
industrialã, au fost înlocuite coºurile de
gunoi ºi bãncile defecte, s-au plantat
flori ºi arbori ornamentali. La centrul
balnear s-au efectuat reviziile instalaþiei
de alimentare cu apã, cele doua piscine
fiind în perfectã stare de funcþionare
pentru sezonul de varã. Izvoarele cu
apã mineralã sunt monitorizate,
obþinând Autorizarea de începere a
lucrãrilor de explorare potrivit Licenþei
obþinutã de la Agenþia Naþionalã pentru

Activitãþi de sezon
Jurist Maria STAN

Resurse Minerale Bucureºti, fiind
afiºate la loc vizibil rezultatul analizelor
ºi indicaþiile terapeutice pentru fiecare
izvor.

Dupã cum v-am informat într-un
numãr anterior, între oraºul Tg. Ocna
ºi Consiliul Judeþean Bacãu a fost
încheiatã o asociere în vederea realizãrii
unor lucrãri de investiþii în Parcul
Mãgura. Unul din obiectivele ce
urmeazã a fi realizate prin acest proiect
este transformarea „Lacului fãrã fund“
în lac de agrement. Pentru ca
proiectanþii sã treacã la realizarea
documentaþiei tehnice, se efectueazã

începand cu data de 21.05.2014 lucrãri
de expertizare ºi monitorizare a formei
ºi dimensiunilor lacului de cãtre
specialiºti de la Salina ºi de la firma de
consultanþã din Cluj, în funcþie de care
se va trece la etapa de întocmire a
proiectului tehnic de execuþie.

Lucrãrile din zona centralã a
oraºului – pietonalul str. Victoriei, au
fost reluate, s-a pietruit suprafaþa dintre
Piaþeta ºi Parcul Trandafirilor, în
prezent se lucreazã la decopertarea
spaþiului din zona piaþetei centrale.
Constructorul s-a angajat sã respecte
termenul de execuþie din contract aºa
încat vom fi bucuroºi sã fiþi alãturi de

noi la inaugurarea pietonalului, la
mijlocul acestei veri.

Dupã publicarea Normelor de
aplicare a Programului Naþional de
Dezvoltare Localã, a apãrut oportu-
nitatea realizãrii unor lucrãri de
reabilitare a strãzilor. Pentru înscrierea
în acest program ºi primirea de fonduri
nerambursabile, este necesarã întoc-
mirea documentaþiilor tehnico-
economice potrivit legislaþiei actuale de
cãtre solicitant pe cheltuiala acestuia.
În acest sens am contractat servicii de
întocmire a documentaþiilor tehnice
pentru reabilitarea unui numãr de 8

strãzi: Str. Salinei, Poet Ion Grãmadã,
Pârâul Vâlcica, Coasta Mãgurii, Gura
Slãnic, Avram Iancu, ªtefan Constan-
tinescu ºi Vasile Alecsandri precum ºi
pentru DJ 116 (Str. Gãlean). Docu-
mentaþiile aprobate de Consiliul Local
vor fi înaintate Consiliului Judeþean
pentru avizare ºi ulterior vor fi supuse
aprobãrii în Consiliul Tehnico-
economic de la Minsiterul Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei Publice.

În cursul lunii mai, o societate de
sondare a opiniei publice a efectuat o
acþiune de chestionare a
populaþiei ºi a agenþilor
economici din oraºul nostru,

Pietonalul Strada Victoriei
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parte componentã a acti-
vitãþilor cuprinse în proiectul de

întocmire a Strategiei de dezvoltare a
localitãþii pentru perioada 2014–2020,
proiect ce se va finaliza în luna august
2014. Au fost organizate întâlniri pe
grupuri de lucru: Urbanism ºi Mediu,
Dezvoltare economicã, Social-cultural

ºi Turism ºi Servicii, rezultatele
discuþiilor concretizandu-se în linii
directoare pentru dezvoltarea viitoare
a localitãþii.

Vineri  13  iunie  2014,  la  Primãria
oraºului  Tg. Ocna  s-a  semnat
contractul  pentru execuþia  lucrãrilor
cuprinse  în  proiectul „Extinderea  ºi
reabilitarea infrastructurii de apã ºi  apã
uzatã în judeþul Bacãu“. Antreprenorul,
SC ERBASU SRL Bucureºti, s-a
angajat sã respecte termenul de
realizare a lucrãrilor iar beneficiarul,
SC Compania Regionalã  de  Apã
Bacãu  SA  prin Domnul director
Rãzvan Gãinã, sã asigure suportul
tehnic ºi financiar al investiþiei. Prin
acest  proiect, în oraºul nostru se va
realiza o reþea de canalizare în lungime
de peste 27.000 m, pe  un numãr de
52 de strãzi, vor fi construite 8 staþii de
pompare. Semnarea contractului s-a
facut în prezenþa Preºedintelui
Consiliului Judeþean Bacãu, Domnul
Dragoº Benea, a  vicepreºedintelui
Consiliului Judeþean, Domnul Ionel
Floroiu, a Domnului senator Dan
Tãtaru, a Domnului  primar  al  oraºului
Tg. Ocna, ªtefan  ªilochi.  La acest

eveniment au participat pe lângã
reprezentanþi ai  firmei de consultanþã,
ai Unitãþii de implementare a proiec-
tului, reprezentanþi ai instituþiilor publice
ºi societãþilor comerciale din oraº,
consilieri locali ºi salariaþi ai Primãriei
Tg. Ocna, reprezentanþi ai presei ºi alþi
invitaþi. În cuvantul sãu, Domnul ªilochi

ªtefan, primarul oraºului, a arãtat care
sunt beneficiile acestui proiect pentru
oraºul nostru spunând cã „un oraº-
staþiune trebuie în primul rând sã
dispunã de utilitãþi tehnico-edilitare de
înaltã calitate, aºa cum se va realiza
prin aceastã nouã investiþie“. Suntem
convinºi cã se va crea un disconfort în
perioada execuþiei lucrãrilor pentru
care vã cerem scuze, dar la sfârºitul
acestora ne vom bucura împreunã de
beneficiile unei reþele de canalizare la
standard european.

Pe lângã aceste activitãþi, ne-am
preocupat ºi de marcarea în mod
corespunzãtor a unor evenimente
cuprinse în calendarul acþiunilor
cultural-educative ºi sportive ce se
desfãºoarã pe parcursul acestui an,
precum ºi de organizarea acestora.

Astfel, în perioada 03-06.04.2014,
în zona centralã a oraºului a fost
organizatã Ediþia I a Târgului de
produse artizanale ºi meºteºugãreºti
desfãºurat sub sloganul „Cumpãraþi
produse româneºti“, la care au
participat pe lângã Asociaþia Apicul-
torilor din Tg. Ocna, producãtori ºi
meºteri din Argeº, Sibiu, Bistriþa ºi

Bacãu, acþiunea bucurându-se de
succes.

1 Iunie – Ziua internaþionalã a
copilului este ziua în care ne aducem
aminte cã în fiecare moment copiii
trebuie sã fie în atenþia întregii societãþi,
încurajaþi cu grijã, cãldurã ºi dragoste,
zâmbetul lor ne creeazã o stare de bine!
Sãrbãtoarea din acest an a adus în
Parcul Mãgura mulþime de copii care
ºi-au sãrbãtorit ziua într-un mod cu totul
special. Au participat la diverse
concursuri specifice vârstei ºi au fost
recompensaþi cu diplome înmânate de
cãtre domnul primar ªtefan ªilochi.

Ziua Europei a fost ºi în acest an
sãrbãtoritã în Piaþa din faþa primãriei.
Cei care au animat acest eveniment au
fost elevii de la toate ºcolile din oraº,
cu programe artistice, concursuri de
picturã ºi desene pe asphalt. Despre
însemnãtatea acestei zile au vorbit
primarul oraºului, Domnul ªtefan
ªilochi, Domnul profesor Corneliu
Stoica precum ºi Domnul Narcis Jitaru,
coordonator al Centrului Europe Direct
Comãneºti, partener  al acestor
manifestãri. Câºtigãtorilor concursu-
rilor organizate cu acest prilej li s-a
oferit drept premiu o vizitã la Repre-
zentanþa Comisiei europene din
Bucureºti, eveniment ce a avut loc în
data de  16 iunie 2014. În cadrul
deplasãrii de la Bucureºti, premianþii au
avut ocazia sã viziteze pe lângã spaþiul
public European (Reprezentanþa
Comisiei europene din Bucureºti) ºi
Palatul  Parlamentului, Muzeul „Grigore
Antipa“ ºi  Muzeul Cotroceni.

Eroii neamului nostru au fost ºi în
acest an comemoraþi cu ocazia „Zilei
Eroilor” sãrbãtoritã la Înãlþarea
Domnului, sãrbãtoare cãreia i s-a
conferit prin lege statutul de sãrbãtoare
naþionalã. Evenimentul s-a desfãºurat
la Monumentul eroilor cãzuþi în
Rãzboiul de Independenþã de la 1877,
de la Biserica  Rãducanu. La
manifestãrile organizate cu acest prilej
au participat, alãturi de conducerea
oraºului, consilierii locali ºi salariaþii
primãriei, invitaþi de seamã care au ales
sã ne fie alãturi în aceste
momente. Un sobor de preoþi
împreunã cu pãrintele
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protopop Constantin Alupei de
la Protopopiatul Oneºti a

oficiat un Tedeum în memoria eroilor
cãzuþi pentru apãrarea patriei. Au
vorbit despre însemnãtatea acestei zile
profesorul Corneliu Stoica, preotul
Constantin Alupei, generalul Vasile-
Jenicã Apostol ºi viceprimarul oraºului
Tg. Ocna, Marcel David. Au fost
depuse coroane de flori la
Monumentul eroilor cãzuþi în Rãzboiul
de Independenþã de la 1877 de la
Biserica  Rãducanu, la monumentul de
pe Muntele Mãgura ºi la Monumentul
eroilor de la Poieni.

Manifestãrile s-au încheiat cu
defilarea detaºamentului de la Gru-
parea mobilã de jandarmi Bacãu ºi a
elevilor de la ªcoala Naþionalã de
Pregãtire a Agenþilor de Penitenciare
Tg. Ocna, moment aplaudat îndelung
de mulþimea prezentã la manifestãri.

Pe stadionul din Parcul Mãgura,
Inspectoratul Judeþean pentru Situaþii
de Urgenþã „Maior Constantin Ene”
Bacãu a organizat etapa judeþeanã a
concursurilor profesionale ale
serviciilor voluntare pentru situatii de
urgenþã la care au participat câºtigãtorii
etapelor zonale din localitãþile: Tg.
Ocna, Slãnic Moldova, Dofteana,
Rãchitoasa, Buhuºi, Dãrmaneºti,
Nicolae Bãlcescu, Hemeiuºi ºi Solonþ.
Cei mai bine pregãtiþi s-au dovedit
membrii Serviciului pentru Situaþii de
Urgenþã Tg. Ocna, care au ocupat
primul loc, urmaþi de colegii lor din
Buhuºi ºi Slãnic Moldova. Felicitãri
pentru reuºitã ºi succese în activitatea
viitoare formaþiei de la Tg. Ocna.

În ziua de 22 iunie 2014, oraºul
nostru a fost gazda celei de-a doua ediþii
a concursului de ciclism – tip cross „Între
cer si pãmânt“ organizat de Directia de
Turism din cadrul Societãþii Naþionale
a Sãrii S.A, Sucursala Salina Tg. Ocna,
Asociatia Sportivã TransAlpina Bike ºi
Primãria Tg. Ocna. La concursul
desfãsurat pe un traseu în lungime de
peste 14 km au participat un numãr de
173 concurenþi proveniþi de la cele mai
puternice cluburi de ciclism din tarã,
dar ºi concurenþi individuali care au
dorit sã îºi testeze calitãþile ºi
capacitãþile sportive.

Traseul pe care s-a desfãºurat
concursul a pornit din faþa Primãriei,
s-a coborât în Mina Salina aproximativ
3 km, s-a ieºit la suprafaþã, apoi pe
dealul Salinei, Dealul Gãlean – drumuri
de pãmânt, s-a coborât pe str.
Alexandru Vlahuþã, apoi str. Gãlean,
Str. Mihai Eminescu, str. Costache
Negri, s-a intrat în Piaþeta Primãriei,
strãbãtând apoi parterul clãdirii
Primãriei cu ieºire pe uºa principalã,

s-a urcat pe scena amenajatã lângã
Casa de Culturã, dupã care s-a reluat
circuitul.

Câstigãtorii competiþiei au fost
rãsplãtiti cu diplome, bani ºi diverse
produse ale societãþilor care au fãcut
posibilã organizarea acestui eveniment.

Activitãþile pe care le-am
realizat ºi le-am evidenþiat reprezintã
o parte din cele pe care ni le-am
propus pentru anul 2014 ºi pentru care
vom face tot ce ne stã în putinþã sã
le ducem la bun sfârºit. Domnul
Primar ªtefan ªilochi, Domnul
Viceprimar Marcel David, Domnul
Administrator public Cristian
Ciubotaru, Consiliul Local ºi salariaþii
din aparatul primãriei vã asigurã cã

vor face tot ce trebuie pentru ca
oraºul nostru sã îºi merite numele de
oraº-staþiune de interes naþional!
Suntem bucuroºi sã primim din partea
cetãþenilor oraºului noi propuneri
pentru activitãþile viitoare pe care le
vom include în proiectele noastre.

Elevi de la ªcoala Naþionalã de Pregãtire
a Agenþilor de Penitenciare Tg. Ocna
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Proiectul de educaţie misionar filantropică
SFÂNTA EUHARISTIE – COMUNICARE ŞI
COMUNIUNE ÎNTRE GENERAŢII a fost derulat
în parohia «Sfântul Nicolae», Viişoara, comuna

Târgu-Trotuş, judeţul Bacău, protoieria Oneşti,
urmare a propunerii Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române de a se organiza în parohii
proiecte în cadrul temei generale „Iisus Hristos -
Lumina vieţii creştine“. Acest proiect s-a
implementat în perioada 1-30 martie 2014 şi se
continuă permanent ca o necesitate firească a
activităţii duhovniceşti a parohiei.

Proiectul enunţat mai sus a avut ca
beneficiari două segmente de vârstă: copiii şi
cei de vârsta a treia, scopul proiectului fiind
consolidarea unei legături trainice între aceste
două generaţii prin Sfânta Euharistie care face
un trup întreaga adunare eclesială.

De activităţile acestui proiect a beneficiat un
număr de nouă copii din parohie şi de nouă bătrâni
singuri dintre care şi doi veterani de război, ultimii
care mai sunt în viaţă pe cuprinsul parohiei.

Proiectul a avut un mare impact asupra
copiilor participanţi – care au aflat cum era viaţa
socială şi duhovnicească în parohie cu 80-90 de
ani în urmă –, cât şi asupra persoanelor de vârsta
a treia care s-au mângâiat în singurătatea lor de
prezenta luminoasă a copiilor parohiei.

Persoanele vizitate au fost toate văduve şi
înaintate în vârstă, imobilizate la pat sau cu
severe neputinţe.

Comuniunea cu Hristos prin împreună-
împărtăşirea copiilor şi a bătrânilor cu Sfintele
Taine a constituit împlinirea apoteotică a
proiectului desfăşurat.

Resursele umane care au susţinut proiectul
au fost formate din: comunitatea parohială care,

Proiect de educaþie misionar-filantropicã derulat la Viiºoara:
SFÂNTA EUHARISTIE – COMUNICARE

ªI COMUNIUNE ÎNTRE GENERAÞII
prin ofrandele aduse la biserică în sâmbetele
Postului Mare, a constituit sursa de alimente pe
care copiii le-au împărţit persoanelor aflate în
suferinţă şi singurătate; autorităţile locale (Consiliul

Local al Primăriei Târgu-Trotuş) care au oferit
parohiei un laptop şi un videoproiector necesare
catehezei copiilor şi a celorlalte segmente ale
parohiei despre Sfânta Spovedanie şi Sfânta
Euharistie; copiii parohiei care au răspuns invitaţiei

de a se alătura implementării proiectului; bătrânii
vizaţi pentru cercetare şi dialog.

Proiectul: SFÂNTA EUHARISTIE –
COMUNICARE ŞI COMUNIUNE ÎNTRE
GENERAŢII a fost conceput în urma propunerii
copiilor din parohie de a vizita persoanele în
suferinţă şi a le duce o rază de mângâiere în
singurătatea lor. Împărtăşirea împreună a copiilor
şi a unora din cei vizitaţi care pot merge la biserică
a constituit împlinirea duhovnicească a proiectului
iniţiat. Activităţile acestui proiect sunt două,
comunicarea şi comuniunea între generaţii, ambele

având ca temei Sfânta Euharistie care uneşte
generaţiile într-un trup care este Biserica lui Hristos.

Activităţile de comunicare s-au desfăşurat
în sâmbetele din 1, 8, 15, 22 şi 29 martie astfel:
primele trei sâmbete au fost pregătitoare pentru
implementarea proiectului prin cateheze despre
Biserică şi Sfintele Taine, în special cele două,
Taina Spovedaniei şi a Împărtăşaniei. Pe 22 şi
29 martie s-au vizitat persoanele aflate în suferinţă
şi singurătate din parohie.

Activităţile de comuniune euharistică s-au
desfăşurat în duminicile lunii martie, curent, în
cadrul Sfintei Liturghii.

Obiectivele acestui proiect au fost atinse în
sensul că beneficiarii lui au câştigat un plus de
experienţă şi de energie duhovnicească şi
trupească. Comunicarea cu cei aflaţi în suferinţă
şi indisponibilitate s-a repetat de nouă ori pentru
grupul de copii implicat în proiect, respectiv prin
vizita la cele nouă persoane cercetate. Valoarea
materială a activităţilor, deşi simbolică, se
constituie într-o experienţă educativă pentru
viitor în sensul obişnuirii cu oferirea unui dar
material celui aflat în suferinţă şi singurătate şi
pe care-l cecetezi. Proiectul n-a urmărit atât
excelarea materială cât, mai ales, formarea

duhovnicească ca temelie a oricărei ajutorări
materiale ce se impune de la caz la caz.

Expresia de curiozitate şi bucuria din ochii
copii lor, lacrimile de bucurie din ochii
suferinzilor reprezintă poate cele mai aşteptate
rezultate vrednice de apreciere.

Proiectul: SFÂNTA EUHARISTIE –
COMUNICARE ŞI COMUNIUNE ÎNTRE
GENERAŢII a avut şi are un bun impact asupra
comunităţii parohiale din Viişoara.

A consemnat preot Petru RONCEA

Grup de copii în locuinţa veteranului de război Neculai Drăgoi, Viişoara

Grup de copii în locuinţa veteranului de război Neculai Drăgan, Viişoara
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Reabilitarea strãzii Tiseºti

Administraþia Naþionalã a
Penitenciarelor, prin unitãþile
subordonate, dã startul înscrierilor la
concursul de admitere la ªcoala
Naþionalã de Pregãtire a Agenþilor de
Penitenciare Târgu-Ocna – sesiunea
2014.

Absolvenþii de liceu, cu vârsta
maximã de 35 de ani, se pot înscrie ºi
concura pe un numãr de 220 de locuri,
din care 190 pentru candidaþi bãrbaþi ºi
30 locuri pentru candidaþi femei.

Înscrierile se fac în perioada 12 mai
– 08 august 2014, la sediul unitãþilor
penitenciare din þarã, subordonate
Administraþiei Naþionale a Peniten-
ciarelor.

Concursul de admitere în ªcoala
Naþionalã de Pregãtire a Agenþilor de
Penitenciare Târgu-Ocna, sesiunea
2014, se organizeazã ºi se desfãºoarã
în condiþiile stabilite prin Ordinul
Ministrului Justiþiei nr. 2412/2013,
publicat în Monitorul Oficial nr. 540 din
27.08.2013.

Pentru înscrierea la concurs
candidaþii trebuie sã îndeplineascã,
cumulativ, urmãtoarele condiþii:

a) sã aibã cetãþenia românã ºi
domiciliul în România;

b) sã cunoascã limba românã scris
ºi vorbit;

c) sã fie absolvenþi de liceu cu
diplomã de bacalaureat;

d) sã aibã capacitate deplinã de
exerciþiu;

e) sã aibã vârsta de maximum 35
de ani împliniþi în anul concursului de
admitere; candidaþii îºi asumã, prin
angajament, riscul de a nu putea
beneficia de pensie la încetarea
raporturilor de serviciu pentru limitã de
vârstã, dacã nu vor îndeplini, în
totalitate, condiþiile pentru obþinerea
pensiei;

f) sã aibã înãlþimea de minimum
1,70 m bãrbaþii ºi 1,65 m femeile;

g) sã fie declaraþi “APT” din punct
de vedere medical ºi psihologic;

h) sã aibã un comportament
corespunzãtor cerinþelor de conduitã

Referitor la concursul de admitere la ªcoala Naþionalã
de Pregãtire a Agenþilor de Penitenciare Târgu-Ocna –

sesiunea 2014
admise ºi practicate în societate ºi
sã accepte efectuarea de verificãri
asupra îndepliniri i  condiþi i lor ºi
criteriilor de participare la concursul
de admitere ºi pentru ºcolarizare,
precum ºi verificãri asupra activitãþii ºi
comportamentului lor, cu suportarea
consecinþelor legale care decurg din
aceastã activitate;

i) sã nu fi fost exmatriculaþi pentru
abateri disciplinare dintr-o instituþie de
învãþãmânt sau de formare profesionalã
ºi sã fi obþinut la purtare, în perioada
studiilor liceale, media pe fiecare an
de studiu minimum 8,00;

j) sã nu fi suferit condamnãri (cu
executarea/suspendarea executãrii
pedepsei sau amendã penalã), sã nu
se afle în curs de urmãrire penalã sau
judecatã pentru sãvârºirea de
infracþiuni;

k) sã nu fi fost eliberaþi din motive
imputabile sau destituiþi dintr-o funcþie
publicã în ultimii 7 ani;

l) sã nu fie ofiþer activ în cadrul
instituþiilor publice de apãrare, ordine
publicã ºi siguranþã naþionalã ale
statului sau în rezervã, proveniþi din
cadrul acestora;

m) sã achite taxa de participare
la concurs sau sã facã dovada scutirii
de plata acesteia, în condiþiile stabilite
în prezenta metodologie;

n) sã accepte condiþii le de
ºcolarizare, precum ºi interzicerea ori
restrângerea exercitãrii unor drepturi ºi
libertãþi cetãþeneºti prevãzute de Legea
nr. 293/2004 privind Statutul
funcþionarilor publici cu statut special
din Administraþia Naþionalã a
Penitenciarelor, republicatã, cu
modificãrile ulterioare, în situaþia în
care vor fi declaraþi “ADMIS” la
concursul de admitere.

 
Concursul de admitere se

desfãºoarã în douã etape:
· Probele eliminatorii:         
- contravizita medicalã (la dispoziþia

directorului general al Administraþiei
Naþionale a Penitenciarelor);

- verificarea aptitudinilor fizice.
 · Probele de verificare a

cunoºtinþelor teoretice:
- lucrare scrisã la „Limba românã”-

test grilã ;
- lucrare scrisã la „Istoria românilor”-

test grilã.
 

***
ªcoala Naþionalã de Pregãtire a

Agenþilor de Penitenciare Târgu-Ocna
este singura instituþie de învãþãmânt din
România care asigurã selecþionarea ºi
ºcolarizarea agenþilor de penitenciare,
prin cursuri cu durata de un an.
Începând cu data de 29 aprilie 2013,
aceasta a obþinut acreditarea, prin
Ordinul Ministrului Educaþiei Naþionale
nr. 3652/2013, pentru învãþãmânt
postliceal, nivel 3 avansat, învãþãmânt
militar.

ªcolarizarea se asigurã în condiþii
de gratuitate, pentru toþi elevii, respectiv
cazare masã, echipament, rechizite ºi
asistenþã medicalã, conform legii, pe
parcursul procesului educaþional.

Dupã absolvire, elevii vor fi
repartizaþi în unitãþile sistemului
administraþiei penitenciare, unde vor
beneficia de un loc de muncã stabil, un
salariu decent ºi de oportunitãþi de
dezvoltare a carierei.

Relaþii suplimentare se pot obþine
de la sediile ªcolii Naþionale de Pregãtire
a Agenþilor de Penitenciare Târgu-Ocna
ºi a unitãþilor penitenciare din þarã.
Informaþii despre concursul de admitere
se pot afla ºi vizitând site-ul
Administraþiei Naþionale a Peniten-
ciarelor,  www.anp.gov.ro.

Subcomisar de penitenciare
Mihaela BRÃILA

Purtãtor de cuvânt
ªcoala Naþionalã de Pregãtire

a Agenþilor de Penitenciare
Târgu-Ocna
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Monumentul Eroilor
de la PoieniMai înainte de evenimentele din

1989, s-a constituit un grup de iniþiativã
format din câþiva veterani de rãzboi care a
încercat, fãrã sorþi de izbândã, sã obþinã
aprobare pentru reînfiinþarea fostului schit
Mãgura Ocnei, desfiinþat în 1964 ºi
demolat îndatã. Mai rãmãseserã din
vechiul amplasament doar câteva clãdiri
transformate între timp în locuri de odihnã
ºi petreceri. Nu trecuserã decât 20-25 de
ani de la acel trist eveniment, de aceea
era vie încã în memoria locuitorilor din jurul
masivului Mãgura imaginea fostului
aºezãmânt monahal cât ºi frumuseþea
slujbelor care atrãgeau aici credincioºi din
multe locuri. De aceea grupul de iniþiativã
a fãcut demersurile pline de risc în vremea
aceea de a reînvia viaþa duhovniceascã
de aici. Schimbãrile politice din 1989 au

Un om providenþial pentru oraºul Târgu-Ocna:
colonelul Nicolae Costin

aflat aºadar comunitatea pregãtitã pentru
mult-dorita reînfiinþare a schitului, lucru ce
s-a ºi realizat.

În 1990, când am venit în acest loc
unde se aflã acum Mãnãstirea Mãgura
Ocnei, am fãcut proiectul ºi în anul
urmãtor am început construcþia bisericii
mari. Toamna, în luna noiembrie, am ajuns
la centurã, urmând ca acoperiºul sã-l
facem în anul urmãtor. Proiectantul care
ne-a fãcut proiectul n-a mai fost de gãsit
ºi nu mai aveam dupã ce ne lua ca sã
continuãm acoperiºul. Atunci s-a oferit sã
ne ajute un om foarte credincios din Târgu-
Ocna, un om providenþial, fost colonel ºi
cunoscãtor al lucrãrilor de construcþii,
domnul Nicolae Costin. Acesta, împreunã
cu ºeful de ºantier ºi cu noi am format o
echipã ºi ne-am gândit cum sã continuãm

lucrarea. Astfel am proiectat
din nou acoperiºul. Ne-am
gândit împreunã asupra
materialelor de la începutul
lucrãrilor ºi pânã la sfârºit.
Nicolae Costin ne-a fost de
mare ajutor, el având pe inimã
sã se reconstruiascã mânãs-
tirea, mai ales cã în 1977 se
ocupase de refacerea Monu-
mentului Eroilor din Primul
Rãzboi Mondial care se aflã
acum ca ºi muzeu aici, în
apropierea mânãstirii. De
apreciat este cã aceastã Arhim. Epifanie

consultare tehnicã ne-a oferit-o fãrã a
pretinde ceva de la noi ºi ne rãmâne astfel
ºi el între frumoasele noastre amintiri de
la începuturile reînfiinþãrii acestui aºe-
zãmânt monahal. Mi-aduc aminte cum
proiectam pe loc poziþia acoperiºului
bisericii mari: eu cu Nicolae Costin eram
jos ºi muncitorii pe schelã închipuiau cu
o ºipcã poziþia acoperiºului, iar noi
spuneam mai sus, mai jos ºi aºa am fixat
împreunã poziþia optimã ºi înãlþimea
acoperiºului care se vede ºi azi.

La momentul aniversar din anul
2014, ziua de 25 mai, când se împlinesc
100 de ani de la naºterea acestui locuitor
de cinste al oraºului Târgu-Ocna, ne
aplecãm ºi noi cu recunoºtinþã înaintea
memoriei sale rugându-L pe Dumnezeu
sã-i binecuvânteze familia ºi pe el sã-l
fericeascã cu sfinþii în Împãrãþia sa.

Veºnicã sã-i fie pomenirea!

Pe data de 25 mai 2014, la biserica Sfinţii Voievozi, din Târgu-Ocna, a avut loc o
slujbă de pomenire şi un colocviu la centenarul naşterii lui Ncolae Costin, deosebită
personalitate a oraşului nostru. Cu această ocazie, redacţia revistei Sarea pământului
a editat un supliment intitulat: IN MEMORIAM, Nicolae Costin-100 , iar un grup de
iniţiativă a depus la Primărie un memoriu pentru acordarea titlului de Cetăţean de
Onoare al oraşului Târgu-Ocna colonelului Nicolae Costin. Veşnică să-i fie pomenirea!

Mănăstirea Măgura Ocnei, Târgu-Ocna

Monumentul eroilor de pe muntele Măgura


