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Preot Petru RONCEA

Hristos este
ultimul Cuvânt

al Tatălui care intră
în dialog cu lumea

Naşterea lui Dumnezeu ca Om în Betleemul Iudeii constituie
marea taină a Creştinătăţii universale ce covârşeşte prin
profunzimea înţelesurilor teologice mântuitoare mintea umană şi

Hristos nu Se naşte pentru ca omul să celebreze
simbolic în zgomotul mercantil şi consumist al
sărbătorii un mit uitat de istorie, ci pentru a ne asuma
şi reînnoi fiinţa şi pentru a ne dărui înfierea. Nu putem
aştepta Crăciunul bucurându-ne în jurul meselor
bogate alături de cei dragi şi uitând de Hristos -
Oaspetele divin Care, ca şi acum 2000 de ani, Se naşte
astfel singur, într-o lume indiferentă, neştiut de
oamenii pentru care suferă răstignire.

Trăim într-o lume aflată într-o permanentă şi, în acelaşi
timp, rapidă schimbare, fără precedent în istoria ei. Zguduirea
din temelii a structurilor social-politice a situat şi Biserica
într-o cu totul altă relaţie cu existenţa cotidiană a omului

Slujire şi trăire
în Ortodoxie

Preot Dr. Daniel NICHITA

Cu bune sau mai puţin bune, anul 2015 se pregăteşte
să îşi ia rămas bun de la noi. Ne-am propus la început de an
multe activităţi, am realizat multe dintre acestea, dar, sigur,
este loc şi este nevoie de mai multe.

Cel de-al patrulea sfert al acestui an, marcat de
neprevăzute evenimente, a consumat multă cerneală în presa
scrisă, risipă uneori greu de recuperat, cuvântul
scris devenind istorie cu neputinţă de a te dezice

«Voia lui Dumnezeu»
- reflexii pe marginea tragediei de la «Colectiv» -
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de el dacă te-ai lăsat cumva măturat de val. În
vremea de azi şi cuvântul rostit poate fi înregistrat,
prin urmare a da socoteală de orice cuvânt grăit ni

se poate cere şi acum, nu doar la Dreapta Judecată.
La clubul «Colectiv» s-a întâmplat o nenorocire. Mi-am

adus aminte de una asemănătoare petrecută în anul 1930,
pe 18 aprilie. Era Vinerea Mare când peste o sută de
oameni, între ei mulţi tineri şi copii, au ars în biserica din
Costeşti, judeţul Argeş. Între scriitorii vremii, un mod aparte
de a observa nenorocirea îi aparţine unui preot ardelean,
Iosif Trifa, şi poate că citindu-i articolul de atunci, redat în
continuare aici, gândul ni-l vom duce în tăcere spre tragedia
noastră încă nestinsă. Titlul generic al articolului este «Voia
lui Dumnezeu», de aceea l-am şi impropriat denumirii
acestui demers editorial.

«O veste groaznică s-a răspândit prin ţară de Sărbătorile
Sf. Paşti. În orăşelul Costeşti, din judeţul Argeş, a fost o
nenorocire groaznică, de care nu s-a mai întâmplat în ţara
asta. (…) În seara de Vinerea Patimilor, se făcea în bisericuţa
orăşelului Costeşti slujba înmormântării Domnului. Pentru
măreţia slujbei, se făcuse şi un cor în care cânta întreaga
tinerime din orăşel. Corul cânta în faţa Altarului. De la o
lumină (lumânare), a luat foc o cunună de panglici din cele
ce stau pe pereţii bisericilor de la ţară. Focul s-a întins ca
fulgerul. Biserica era mică – 12 m de lungă şi 5 de lată – ,
din lemn vechi şi uscat, acoperită  fiind cu şindrilă. În curând,
focul cuprinse toţi pereţii bisericii. Biserica se umpluse de
fum greu. De sus picura ceară şi foc. (…) Atunci, deodată,
se auzi un zgomot teribil. Coperişul bisericii s-a răsturnat
peste cei dinăuntru. Focul s-a înteţit. Biserica s-a făcut un
uriaş mormânt în care ardeau zeci de oameni. (…) Şi au
pierit mulţi, mulţi: 108 oameni. Aproape toţi morţii sunt tineri
între 12-14-18 ani

(…) Despre această nenorocire s-au scris multe şi pe
larg prin toate ziarele. Unii gazetari au căutat să adâncească
şi tainele suprafireşti ale acestei nenorociri. Dar, lipsindu-le
o adâncire religioasă, au prins lucrurile greşit. Ziarele au
scris despre un „destin demonic“ ( diavolesc) care a făcut
să piară atâtea fiinţe nevinovate. Nu era cu dreptate – scriu
ziarele – ca tocmai cei strânşi în biserică la rugăciune să-i
ajungă un sfârşit atât de groaznic. Dar în lumina Scripturilor,
lucrurile stau altfel. Aici încape aşa de bine istoria lui Iov,
care, drept fiind, şi-a pierdut toată averea, şi-a pierdut copiii,
şi-a pierdut sănătatea. (…) Desigur, dacă gazetarii ar
cunoaşte Biblia, ar scrie altfel. Mai cuminte judecă lucrurile
şi aici poporul. Poporul – scriu ziarele – vede în grozava
nenorocire de la Costeşti un semn de la Dumnezeu.

Să înţelegem apoi că nenorociri ca cele de la Costeşti
vin ca un semn, ca o arătare ce strigă pe noi, pe toţi, să ne
întoarcem la Dumnezeu. Din cerul plin de norii mâniei lui
Dumnezeu se descarcă ici şi acolo câte un fulger. În
nenorocirea de la Costeşti sunt şi fărădelegile noastre, ale
tuturora. De aceea, noi trebuie să fim cu toţii părtaşi la durerea
lor şi la mângâierea lor (…)

Toată ţara stă uimită şi îndurerată în faţa grozavei
nenorociri de la Costeşti. Cu acest prilej, s-au auzit şi unele
glasuri răzleţe ce spuneau că la Costeşti a fost o judecată
cerească prea aspră şi nedreaptă. Noi însă zicem că astfel
de nenorociri vin ca un fel de semn şi ca un fel de strigare că
Dumnezeu nu mai poate suferi păgânătăţile noastre, ale
tuturora (…) Să nu ne mirăm deci de nenorociri ca cele de
la Costeşti. Să ne mirăm mai bine cum de nu se coboară
foc din cer să ne ardă pe toţi.

Orice s-ar spune, catastrofa de la Costeşti a fost voia
lui Dumnezeu, voia Lui cea nepătrunsă de mărginita noastră
pricepere (…)»

Cititorule, în tragedia de la «Colectiv» sunt păcatele
unei generaţii din care facem şi noi parte. Nenorocirea a
generat sentimentul unei schimbări profunde şi aceasta
trebuie să înceapă cu noi, eu care scriu şi tu care citeşti
aceste însemnări. Şi dacă ne vom sfinţi noi, mulţi în jurul
nostru se vor schimba. Nu doar oamenii, natura însăşi se va
simţi eliberată de povara nelegiuirilor ce-o face să răspundă
cu uragane şi cutremure, cu secete şi furtuni, semne ale
nemulţumirii Creaţiei răsfrânte ca un bumerang asupra unei
lumi ce-şi ridică pumnul împotriva lui Dumnezeu.
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(urmare din p. 1)

Hristos este ultimul Cuvânt al Tatălui
care intră în dialog cu lumea

rămâne accesibilă gândirii doar fragmentar
şi nedesăvârşit. Taina „cea din veci ascunsă
neamurilor” (Coloseni 1, 26-27) cuprinde în
sine înţelesul de nepătruns al întregii opere
răscumpărătoare a lui Dumnezeu în raport
cu creaţia Sa. Este misterul din care izvorăşte
inepuizabil, până la sfârşitul veacurilor,
puterea de a ne defini ca oameni în toate
etapele timpului curgător al istoriei. Intrarea
în timpul nostru a Celei de-a doua persoane
a Preasfintei Treimi dă sens creaţiei,
pregătind-o pentru transfigurare: „Hristos Se
naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâm-
pinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă!
Cântaţi Domnului tot pământul!” (Catavasiile
Naşterii Domnului)

Întruparea nu este o simplă
descoperire a lui Dumnezeu-Tatăl prin Fiul
Său, ci are un sens ontologic, real. În planul
Preasfintei Treimi, transfigurarea creaţiei şi
restaurarea chipului zdruncinat al omului nu
puteau fi realizate decât prin coborârea
Cuvântului în mijlocul lumii, prin aceasta
fiind restabilită ordinea Cosmosului ca act
al iubirii Sale. Astfel, Naşterea Sa realizează
implicit revelarea lui Dumnezeu Iubire (1
Ioan 4,16), care îmbracă chipul robului
apropiindu-se deplin de om pentru a-Şi
arăta bogăţia nemărginită a iubirii Sale
milostive. Înomenirea Fiului lui Dumnezeu
este modul cel mai potrivit pe care
Dumnezeu l-a ales pentru vindecarea rănii
de moarte a fiinţei umane, pentru mântuirea
lumii înţeleasă ca refacere a ei în har de
către Cel prin Care s-au făcut toate (Ioan 1,
43). Pruncul Iisus născut în ieslea
Betleemului poartă în Sine întreaga fire
omenească, pentru că nu este doar
Dumnezeu adevărat, ci şi Om adevărat, este
Fiu al lui Dumnezeu născut din veci din Tată
fără de mamă şi Fiu al Omului, născut din
mamă fără de Tată.

Dreptmăritori creştini,
Reamintindu-vă aceste succinte

învăţături dogmatico-teologice despre
întruparea cea negrăită a Fiului lui
Dumnezeu, în calitatea noastră de păstor
sufletesc, vă îndemnăm să retrăiţi şi anul
aceasta dimensiunea sacră, tradiţională,
liturgică, mistagogică a Crăciunului, pentru
a simţi că aveţi o identitate în această lume
confuză, instabilă, secularizată şi
globalizantă, că aparţineţi unei familii
trupeşti în această societate individualizată
şi egoistă, că sunteţi cărămizile vii şi
conştiente ale unei instituţii divino-umane,
care este Biserica, ce-şi creionează cu greu
drumul către limanurile mântuirii pe oceanul
învolburat al lumii acesteia plin de
aisberguri. Vă îndemnăm, de asemenea,
să vă asumaţi cultura strămoşilor, care vă
dă dreptul să vă adăugaţi cu cinste şi

demnitate ca o floare frumoasă şi
binemirositoare la buchetul multicolor al
culturilor şi civilizaţiilor popoarelor lumii, şi,
în sfârşit, să simţiţi că aveţi o credinţă, un
botez, un Tată al nostru al tuturor, Care ne
dă perspectiva veşniciei şi iubirii
nemuritoare (cf. I Corinteni 13).

Naşterea Domnului nu este doar un
eveniment pe care de douăzeci de veacuri îl
comemorăm în Biserică folosind cântări
specifice, ci este mai ales un act unic,
irepetabil, pe care îl trăim în mod plenar şi
aievea în însăşi ziua praznicului.
Evenimentul mântuitor nu doar a fost, ci este,
se întâmplă astăzi, aici, în faţa noastră, iar
noi suntem martorii lui oculari. Hristos S-a
născut o dată pentru totdeauna în Casa
pâinii, în mod concret în istorie, dar renaşte
spiritual de fiecare dată în sufletele noastre
receptive la dimensiunea nevăzută a Tainei.
Timpul şi spaţiul liturgic mijlocesc vederea
naşterii Sale, dându-ne posibilitatea
participării reale la acest eveniment în spaţiul
ecleziastic, făcându-ne contemporani ai
tainei întrupării. În aceste momente de
sărbătoare, timpul nostru se deschide
veşniciei şi se umple de prezenţa lui
Dumnezeu. Timpul şi spaţiul se adună în
mâinile Celui prin Care au fost făcute toate,
iar în clipa adorării noastre în fiinţa
credinciosului se aşază prezentul continuu
al existenţei dumnezeieşti.

Iubiţii mei,
Hristos, Domnul istoriei, ce permanent

Se naşte pe altarul bisericii, ia chip nevăzut
în fiecare inimă ce se pregăteşte să-L
odihnească în braţele fiinţei. Taina cea
ascunsă din veci şi de îngeri neştiută ne
vorbeşte astăzi despre sufletul omului
însetat de îndumnezeire, despre Hristos
Care ia chip în noi transfigurându-ne fiinţa,
despre necesitatea de a mărturisi lumii
minunea Betleemului asemenea magilor,
despre nevoia de a ne lăsa călăuziţi de
lumina cea neînserată a lui Hristos - Lumina
lumii. Hristos nu Se naşte pentru ca omul
să celebreze simbolic în zgomotul mercantil
şi consumist al sărbătorii un mit uitat de
istorie, ci pentru a ne asuma şi reînnoi fiinţa
şi pentru a ne dărui înfierea. Nu putem
aştepta Crăciunul bucurându-ne în jurul
meselor bogate alături de cei dragi şi uitând
de Hristos - Oaspetele divin care, ca şi acum
2000 de ani, Se naşte astfel singur, într-o
lume indiferentă, neştiut de oamenii pentru
care suferă răstignire. Astăzi, în contextul
amestecului eterogen de credinţe, suntem
martorii unui fenomen născut de un timp al
importului de sărbători sincretiste ce
amestecă forma sărbătorii creştine cu un
conţinut neopăgân în care mesajul
colindului nu vesteşte naşterea lui Hristos,
bucuria sărbătorii se opreşte la diversitatea

culinară, iar spiritul Crăciunului ia locul trăirii
duhovniceşti a prezenţei reale a lui Hristos
în om. Doar ritmul liturgic al existenţei îl
poate aşeza pe om în demnitatea originară
de partener al comununii interpersonale
cu Dumnezeu şi îi poate reda dimensiunea
sacră a existenţei, singurul cadru firesc
al supravieţuirii umane. Golirea sărbătorii
de conţinutul ei religios este forma
secularizantă de înţelegere a vieţii fără
dimensiunea ei divină, eşuarea într-un
ritualism sec ce nu mai reuşeşte mijlocirea
lucrării harice în om. Hristos Se naşte în
Biserică pentru ca şi noi să renaştem
gustând din El.

Iubiţi credincioşi,
România ultimelor săptămâni a trecut

prin schimbări majore ce ne descoperă o
realitate pe care unii dintre noi au ignorat-o,
iar alţii au uitat-o. Solidaritatea sutelor de
mii de tineri cu cei aflaţi în suferinţă şi
entuziasmul născut din speranţa regăsirii
umanităţii din om ne-au determinat să ne
reafirmăm credinţa în idealurile acestui
neam atât de greu încercat în istoria sa
bimilenară. Prezenţa tinerilor în stradă m-a
făcut să mă gândesc la naşterea unei
Românii mai bune, creştine şi tolerante
deodată. Anul acesta, la împlinirea a 26 de
ani de la mişcările social-politice din
decembrie 1989, pentru prima dată, tinerii
acestei ţări şi-au exprimat cu autoritate
dorinţa de a trăi într-o Românie demnă de
jertfa înaintaşilor, într-o Românie care să
redevină Grădina Maicii Domnului şi, de ce
nu, un Betleem al renaşterii creştinătăţii
noastre apostolice. La temelia acestei
măreţe catedrale a unei Românii mai bune
şi mai drepte stă jertfa trupurilor mistuite
ale celor ce prea devreme şi-au frânt zborul
tinereţii. De altfel, de-a lungul istoriei,
România a fost un permanent altar de jertfă
pe care au fost mistuite trupurile neprihănite
ale fiilor ei. Nădăjduim ca această jertfă
născută din nelinişti şi neîmpliniri să fie
mistuită de focul iubirii lui Dumnezeu, care
sperăm să-şi reverse preaplinul bunătăţii
Sale peste neamul acesta şi să renască în
inima acestei ţări binecuvântate.

Tinerii noştri cer schimbare şi au
dreptate. Şi Hristos a cerut acelaşi lucru la
plinirea vremii. Dar dacă cel care cere nu se
schimbă el însuşi din interior, nu are dreptul
şi nu poate cere altora să o facă. Hristos S-a
smerit pe Sine pentru a ne înălţa pe noi.
Iisus, de exemplu, pentru a schimba faţa
lumii, nu a pus în aplicare dictonul elenistic
antic: cunoaşte-te pe tine însuţi, ci a zis:
pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie ,
îndemnând astfel la schimbarea sau
răsucirea minţii în sus, către Lumină.

Tinerii au cerut libertate, dar
unde poţi fi mai liber decât în
Adevărul revelat de Hristos? El
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este Calea, Adevărul şi Viaţa, iar fără
El nu putem face nimic. Cum să fii
liber când eşti încătuşat de atâtea

fărădelegi? Fără Hristos orice libertate devine
libertinaj. Numai libertatea responsabilă
aduce echilibrul fiinţial şi o nouă ordine
social-economică.

Hristos, ieri, astăzi şi în veac, este
Acelaşi (cf. Evrei 13, 8) El rămâne
neschimbabil în fiinţa Sa, iar mesajul Său
este acelaşi până la sfârşitul veacurilor, dar
ne permite nouă să-L prezentăm şi să-L
turnăm în formele şi tiparele vremii,
prezentându-i sensul nou şi înnoitor. În
această perspectivă, în contextul societăţii
de azi, marcată de secularizare, incertitudine
şi lipsă de ideal mobilizator, Biserica Ortodoxă
Română, prin Preafericitul Părinte Daniel,
semnalează importanţa conlucrării sinergice
şi responsabile a clerului şi credincioşilor,
îndemnându-ne „la fidelitate faţă de Hristos
şi Biserica Sa: Coresponsabilitatea şi
cooperarea clericilor şi mirenilor în această
misiune dinamică a Bisericii pot fi susţinute
astăzi şi prin mijloace moderne de
comunicare, având la dispoziţie televiziunea,
radioul, presa scrisă, reţelele de socializare,
instrumente prin care lucrarea Bisericii poate
ajunge şi la cei care nu cunosc sau au uitat
bucuria binecuvântării şi a comuniunii în
iubirea lui Dumnezeu”.

Ar fi greşit să credem că toţi tinerii sunt
împotriva Bisericii, dar şi că tinerii care se
manifestă zgomotos reprezintă toată
tinerimea română. Noi avem foarte multe
activităţi cu tinerii care participă la viaţa
liturgică a Bisericii şi la activităţile ei culturale
şi caritabile, care se dezic de anumite
preocupări ale celor care aleg alte forme de
a-şi cosuma energia şi potenţialul creator,
străin de aspiraţiile Bisericii. Aceasta nu
presupune că problematica lor nu există, ci
dimpotrivă, putem spune că ea a devenit
prioritară. Biserica nu rămâne insensibilă şi
neprezentă în ascultarea frământărilor
tinerilor şi găsirea de soluţii adecvate.
Tocmai de aceea este nevoie de dialog.

Hristos este ultimul Cuvânt al Tatălui care
intră în dialog cu lumea. Să comunicăm prin
El şi cu El, mai ales că tinerii au acces la
atâtea mijloace de informare, dar şi de
dezinformare!

Biserica are buni comunicatori cu tinerii
care ar putea să-i ajute să diferenţieze
esenţialul de non-esenţial, în efemera
aventură la care s-au angajat. Comunicarea
prin mass-media este la îndemâna oricui,
mai ales a tinerilor. De vreme ce este aşa,
trebuie să comunicăm cu ei şi pe această
cale. A ignora astăzi comunicarea înseamnă
a nega însăşi esenţa misiunii creştine:
comunitatea, comunicarea şi comuniunea,
care presupun cuminecarea. N-ajungi la
cuminecare fără comunicare eficientă. Nici
prin propagandă. Însă tinerii nu trebuie să
uite că exuberanţa, idealismul şi râvna
specifice vârstei sunt, deopotrivă, şanse şi
provocări. Reuşita dialogului cu Hristos prin
Biserică presupune, pentru ambele părţi,
disponibilitate, deschidere şi, mai ales,
lepădare de sine. Recunoaştem şi faptul
că este greu ca tinerii să dialogheze cu
oamenii Bisericii, fie că se ignoră reciproc,
fie că nu găsesc punctul care să
declanşeze dialogul constructiv. Este greu
să discuţi cu un tânar cu idei împrumutate,
prefabricate şi preconcepute, dar, de ce să
nu recunoaştem, şi cu un om al Bisericii
închis într-un tradiţionalism intolerant.
Biserica este gata oricând şi oriunde să se
pună în slujba oamenilor şi să se implice,
atât cât este rolul ei şi cât i se permite, în
soluţionarea problemelor lor. Biserica,
asemenea lui Hristos, capul ei, se
organizează instituţional în lume ca să
slujească şi să folosească omului căzut, şi
nu ca să i se slujească.

Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,
Vă reamintim că anul acesta a fost

dedicat, prin hotărârea Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, misiunii parohiei
şi mănăstirii şi de asemenea comemorării

Sfântului Ioan Gură de Aur şi a marilor păstori
de suflete din eparhii. Cu acest prilej, în
Eparhia noastră, a Romanului şi Bacăului,
s-au desfăşurat multiple activităţi cultural-
religioase şi pastoral-misionare în care au
fost implicaţi cler şi popor deopotrivă. Prin
intermediul acestora au fost evidenţiate
colaborarea dintre mănăstire şi parohie,
caracterul misionar al prezenţei preotului în
comunitatea încredinţată spre păstorire, rolul
paternităţii duhovniceşti, a fost popularizată
activitatea marilor personalităţi ale vieţii
spirituale româneşti. La acest final de an, vă
facem cunoscut că anul 2016 este dedicat
de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române educaţiei religioase a tineretului
creştin ortodox, Sfântului martir Antim
Ivireanul şi tipografilor bisericeşti.

Închei cuvântul nostru pastoral cu
îndemnul Sfântului Apostol Pavel care zice:
„Vă rugăm însă, fraţilor, dojeniţi pe cei fără de
rânduială, îmbărbătaţi pe cei slabi la suflet,
sprijiniţi pe cei neputincioşi, fiţi îndelung-
răbdători faţă de toţi. Luaţi seama să nu
răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci
totdeauna să urmaţi cele bune unul faţă de
altul şi faţă de toţi. Rugaţi-vă neîncetat. Daţi
mulţumire pentru toate, căci aceasta este
voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru
voi. Duhul să nu-L stingeţi. Toate să le
încercaţi; ţineţi ce este bine; Feriţi-vă de orice
înfăţişare a răului. Însuşi Dumnezeul păcii
să vă sfinţească pe voi desăvârşit, şi întreg
duhul vostru, şi sufletul, şi trupul să se
păzească, fără de prihană, întru venirea
Domnului nostru Iisus Hristos. Credin-cios
este Cel care vă cheamă. El va şi îndeplini.
Fraţilor, rugaţi-vă pentru noi. Îmbrăţişaţi pe
toţi fraţii cu sărutare sfântă. Vă îndemn
stăruitor pe voi întru Domnul, ca să citiţi
scrisoarea aceasta tuturor sfinţilor fraţi.” (I
Tesaloniceni 5, 14-27).

Cu prilejul sfintelor sărbători de Crăciun
şi de Anul Nou dorim tuturor fiilor şi fiicelor
eparhiei noastre sănătate, pace şi bucurii
duhovniceşti!

La Praznicul luminos al Intrării
Maicii Domnului în Biserică auzim două
texte din Scriptura Noului Testament:
primul, la Apostol (Evrei 9, 1-7), care ne
arată închipuirea sau icoana Maicii
Domnului prin chivotul de aur în care
erau păstrate lucrurile de mare
importanţă pentru poporul lui Israel,
mana din pustie, toiagul lui Aaron şi
tablele Legii. Şi această comoară de
mare valoare se păstra în locul cel mai
ascuns al altarului.

Marta şi Maria, Sfânta şi Sfânta Sfintelor
– Meditaţie la Intrarea în Biserică a Maicii Domnului –

Textul Apostolului vorbeşte despre
două părţi ale altarului templului: prima
numită Sfânta, în care se aduceau
jertfele zilnice de către preoţi, şi a doua
dincolo de catapeteasma a doua numită
Sfânta Sfintelor, unde intra numai
arhiereul o dată pe an şi nu fără jertfă
de sânge.

Evanghelia pe care o auzim în
continuare (Luca 10, 38-42; 11, 27-28)
relatează cum Mântuitorul a intrat în casa
celor două surori, Marta şi Maria. Marta

L-a primit în casa ei şi sora ei, Maria,
stătea la picioarele Domnului şi asculta
cuvintele Lui. Marta se ocupa de treburile
primirii călătorilor, cu masa, cu cele ale
ospeţiei, Maria se ocupa cu partea
contemplativă, cu ascultarea cuvintelor
din gura lui Hristos. Două surori în
Evanghelie, iar în Apostol două părţi ale
templului de mare importanţă, Sfânta şi
Sfânta Sfintelor. Ar putea fi o asemănare,
o legătură, desigur. Apostolul
reprezintă o cheie duhovni-
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cească, un înţeles spiritual al
textului evanghelic. Mântuitorul
intră în casa din Betania, în

casa Martei şi a Mariei, preoţii intră în
Sfânta şi arhiereul mai înăuntru, o dată
pe an, în Sfânta Sfintelor. Am putea
asemăna Sfânta, partea rugăciunilor şi
a jertfelor zilnice, cu persoana Martei
care primeşte pe Mântuitorul în casa ei.
Iar Sfânta Sfintelor cu Maria, cea care
contemplă pe Hristos. Ea ascultă
cuvintele, le soarbe cu multă evlavie.

Cele două surori ne reprezintă pe
fiecare în parte. Noi avem un trup şi un
suflet, şi-L primim pe Hristos în casa
noastră, în sufletul nostru şi-n inima
noastră. Când ne împărtăşim cu Trupul
Domnului, El intră în trupul nostru, că-L
primim ca o hrană. Dar inima noastră,
partea cea dinăuntru, partea
contemplativă doreşte să asculte şi să
înţeleagă mesajul pe care Iisus Hristos
vrea să ni-l spună prin tainica
Cuminecare. Iată câteva lucruri în legătură
cu Evanghelia aceasta şi ele sunt în
legătură cu Praznicul pe care Biserica îl
pune înaintea noastră pe 21 noiembrie:
Intrarea Maicii Domnului în Biserică.

Maica Domnului este arătată în
Vechiul Testament în multe moduri: ca
sicriu al legii, ca scară a Raiului, ca
poartă pecetluită, ca lâna oii pe care roua
cerului coboară fără să o facă să sufere.
Aşa S-a pogorât Iisus Hristos şi S-a
întrupat în pântecele Maicii Domnului,
precum roua cade pe lână. Maica
Domnului intră în templu potrivit
făgăduinţei pe care Drepţii şi Sfinţii
Ioachim şi Ana au făcut-o atunci când
au cerut un rod al pântecelui lor: Dacă
ni-l vei da, Doamne, ţi-L vom da Ţie!
Dumnezeu le-a dat la bătrâneţe ca rod
o fetiţă şi numele ei a fost Maria. La vârsta
de trei ani, după ce a trecut vremea
alăptării şi a prunciei în casa celor Drepţi,
ei n-au uitat făgăduinţa care au făcut-o
lui Dumnezeu. Mare lucru să-I făgăduieşti
ceva lui Dumnezeu şi să te ţii de
promisiune. Noi toţi am făgăduit lui
Dumnezeu ceva în momentul Botezului,
prin gura naşilor. Am făgăduit lui
Dumnezeu că ne lepădăm de satana şi
ne unim cu Hristos. Dumnezeu aşteaptă
de la noi împlinirea promisiunii făcute la
Botez, când am primit dreptul de
moştenire a Împărăţiei lui Dumnezeu.
Maica Domnului intră în templul din
Ierusalim. Era obiceiul ca atunci când
ofereai templului un copil, acesta să fie
înconjurat de alţii de seama lui. Şi
psalmistul vede aceasta în chip profetic
prin fecioarele care o înconjurau pe cea

fără de prihană: „Aduce-se-vor
Împăratului fecioare în urma ei, prietenele
ei se vor aduce Ţie” (Psalm 44, 16). Şi
ea urca treptele la 3 ani neţinută de
mână pentru că era atrasă de locul care
o preînchipuia de secole, de Sfânta
Sfintelor. Preotul Zaharia a recunoscut
în ea plinirea cuvântului proorocilor şi a
dus-o în Sfânta Sfintelor, într-un loc în
care nu-i era permis să intre nimănui, ci
numai arhiereului o dată pe an. Şi acolo
a fost hrănită de către îngeri până când
Dumnezeu a hotărât plecarea ei la
Nazaret şi logodirea cu bătrânul Iosif,
pentru ca să primească în pântece pe

Iisus Hristos de la Duhul Sfânt, la plinirea
vremii.

Maica Domnului intră în Sfânta
Sfintelor şi ceea ce era până atunci o
aşteptare a poporului evreu, ceea ce
închipuia mai devreme sicriul Legii în
Sfânta Sfintelor acum s-a împlinit în
realitate. Maica Domnului era sicriul cel
adevărat. Pântecele ei era năstrapa de
aur în care avea să Se întrupeze
Cuvântul lui Dumnezeu, noua Lege,
Iisus Hristos, Marele preot al Cărui toiag
fusese închipuit de toiagul lui Aaron în
sicriul Legii şi care acum avea să Se
arate în pântecele Maicii Domnului prin
preoţia Lui veşnică. El, Pâinea cea
cerească, Domnul nostru Iisus Hristos
Care a fost închipuit de mana ce cădea
din cer în timpul peregrinării poporului
Israel prin pustie, avea să Se pogoare
în pântecele Maicii Domnului, să Se
odihnească ca pâine cerească, Care
avea să dăruiască oamenilor Trupul
Său, adevărată pâine, şi Sângele Său,

adevărată băutură pentru mântuirea
lumii.

Două surori, Marta şi Maria, Sfânta
şi Sfânta Sfintelor, trupul şi sufletul
nostru, Maica Domnului şi Hristos,
Marele Arhiereu Care o dată în istorie
intră şi Se aduce ca jertfă pe Crucea
Golgotei. Asta înseamnă că arhiereul
intra o dată pe an în Sfânta Sfintelor,
adică o singură dată s-a adus Jertfa
sângeroasă pentru mântuirea lumii.
Marele Arhiereu Iisus Hristos S-a suit pe
Golgota, pe altarul jertfirii Sale şi S-a dat
pe Sine pentru mântuirea lumii. De
aceea Biserica Ortodoxă săvârşeşte

Sfânta Liturghie numai o dată în zi.
Acelaşi preot nu are voie să săvârşească
Sfânta Liturghie decât o singură dată în
zi, arătând astfel că Iisus Hristos o dată
în toată istoria S-a întrupat şi a murit
pentru lume. Şi aceasta am văzut-o la
arhiereul care intra o singură dată în an
în Sfânta Sfintelor şi nu fără jertfă de
sânge, preînchipuindu-L pe Hristos,
Marele Arhiereu Care avea să moară o
dată pentru lume. Şi asta s-a întâmplat
acum 2000 de ani, iar noi mereu şi
mereu, până la sfârşitul veacurilor,
actualizăm această jertfă în fiecare Sfântă
Liturghie pe care o săvârşim o singură
dată pe zi, ziua însemnând, de la
răsăritul soarelui până la apusul lui,
existenţa lumii de la momentul Creaţiei
până la sfârşitul lumii când Dumnezeu
va încheia această existenţă şi va face
un cer nou şi un pământ nou în care va
domni neprihănirea.

Preot Petru RONCEA
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Spunând „să nu ne îngrijorăm ce vom
mânca” (Mt 6, 31), dar şi: „Dacă nu vrem să
lucrăm, nici să nu mâncăm” (II Tes 3, 10), nu
cumva creştinismul escamotează cu bună
ştiinţă o situaţie paradoxală? Ieşirea din
această situaţie insolită este cu putinţă numai
dacă ne privim din perspectiva poziţiei noastre
în lume, în care fiece lucru are un scop
anume, iar „scopurile tuturor lucrurilor se
luminează în om care recapitulează în el
întreaga lume”1 a cărei alcătuire, de o
splendoare matematică, este luminată şi
încălzită de soare şi în care ploaia cade
pentru a face să crească plantele din pământ.
Iar ele, la rândul lor, există pentru a asigura
hrana şi deopotrivă pentru a evidenţia
valoarea omului „creat ultimul şi după
asemănarea Chipului suprem, de parcă
întreaga zidire a fost făcută spre a răspunde
nevoilor lui”2. Aşadar, nu ni se cere să stăm
cu mâinile-n sân şi să aşteptăm să ne vină
totul de-a gata, ci să respectăm scopul pentru
care am fost creaţi, anume acela „de a
stăpâni peste tot pământul şi peste toate
vietăţile care se târăsc pe pământ” (Fac 1,
26), iar la lucrarea noastră „dumnezeiasca
Lui putere va adăuga cele ce ne sunt de
trebuinţă” (2 Ptr 2, 3). Ca atare „toată grija
noastră s-o lăsăm Celui care are ştire de
noi” (2 Ptr 5, 7) şi Care „dacă nu ne-ar fi creat
n-ar fi fost nimic. Dar dacă ne-ar fi creat şi nu
ne-ar mai fi purtat de grijă, aceasta ar fi
reprezentat cea mai mare dovadă de cruzime
din partea Lui”3. De aceea ne îndeamnă Iisus
să fim asemenea înţeleptelor păsări care, în
devoţiunea lor pentru slava veşnic trează a
cerului, se despovărează de griji. Şi apoi
ţâşnind spre costişele sale nemărginite, ca
o revărsare nepotolită de vise bune,
pârguiesc ospăţul luminii cu cântecele lor
măiestre de când dă colţ firul dimineţii până
în chindie, şi asemenea florilor care, lăsându-se
dezmierdate de adierea blândă a vântului sau
de răcoarea de chihlimbar a ploilor, se frâng
cu duioşie şi cădelniţează pâlpâiri de aur
mesianic. Şi apoi, podind grindurile lumii cu
năzăririle lor curcubeene, îşi zbenguie
frumuseţile rumene întru proslăvirea luminii.

Şi tot Iisus ne îndeamnă să fim cu
luare-aminte la chipul în care aceste
cuviincioase vietăţi şi plante, cu instinctul lor
fără greş, îşi urmează ţelul (Prov 16, 9) pentru
care au fost create. Păsărilor, Tatăl Cel
Ceresc le-a rânduit să-şi caute hrana
înălţându-se în pacea coaptă a tăriei, iar ele,
urmând acest ţel, nu pier, deoarece El are
grijă ca ele să afle ceea ce le este de
trebuinţă. Florilor, cununate de-a pururea cu
soarele, tot El le dă lumină şi ploaie pentru
a creşte şi a pudrui cu risipa lor de frumuseţi
solemne obrazul firii.

Oamenilor El le-a rânduit să-şi
agonisească demâncarea din pământ, prin
osteneala braţelor sau prin iscusinţa minţii,

Grijă, nu îngrijorare
şi atâta timp cât respectă această rânduială,
ei nu au de ce să se îngrijoreze că ploaia în
risipirea ei zvăpăiată, ca frângerea
mătăsoasă a unei cereri de iertare, va
conteni să se mai reverse din inima cerului.
Sau că soarele, curmându-şi dogoarea
blândă, nu va mai răsări pentru a dezmierda
obrazul lumii. Aşadar, voi faceţi ceea ce vă
este rânduit să faceţi şi fiţi încrezători că, la
lucrarea voastră, El va adăuga ceea ce sunteţi
îndreptăţiţi să primiţi! Nu activitatea este
repudiată în creştinism, ci apăsarea
sufletească sau starea în care „ni se
îngreunează inimile de îmbuibare şi de beţie
şi de grijile vieţii” (Lc 21, 34) şi credem că „de
la noi înşine am fi destoinici să pretindem
ceva ca venind de la noi” (II Cor 3, 5).

Totuşi ni se cere ceva, anume să ne
păstrăm în legătură necurmată „cu Cel fără
de Care nu putem face nimic” (In 15, 5). De
bună seamă că este datoria noastră să
lucrăm pământul, dar ţine de ştiinţa Lui
chipul miraculos în care răsar şi cresc din
el bucatele atât de trebuincioase pentru a
ne susţine viaţa. Şi chiar dacă „omul este
cel ce sădeşte şi udă, Dumnezeu face să
crească. Aşa că, nici cel ce sădeşte este
ceva, nici cel ce udă, ci Dumnezeu Cel ce
face să crească. Cel ce sădeşte şi cel ce
udă sunt una, dar fiecare îşi va primi plata
după osteneala sa. Că noi împreună-
lucrători cu Dumnezeu suntem” (I Cor 3, 6-
9). Priviţi la trupurile bălăioare ale boabelor
de grâu şi spuneţi cum anume, ca într-o
mlădiere neîngenunchiată, răsar din ele
spre belşug holdele? Şi cum anume pacea
dinăuntrul lor se strămută în aroma pâinii?
Şi aceasta este numai una din „minunile
puţin obişnuite” (Fapte 19, 11) pe care nu le
pot desluşi, oricât s-ar strădui, oamenii de
ştiinţă.

Numai „nelegiuitu-şi duce viaţa-n grijă”
(Iov 15, 20) şi, ieşind de sub oblăduirea
proniei cereşti, alunecă în îngrijorare şi „se
macină pe sine ca lemnu-n putregai” (Iov
24, 20). Stare păguboasă pe care-o putem
depăşi dacă ne păstrăm detaşarea
sufletească numită de Sfântul Ioan Scărarul
„îngrijirea cea neîngrijorată de sine”. Sau
starea în care centrul de greutate al lucrării
noastre nu trebuie să se afle în noi, ci în
„Cel prin Care toate s-au făcut şi fără de
Care nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut”
(In 1, 3). Nu ni se cere să nu lucrăm, ci să
fim în lucrarea noastră asemenea „celor
care se folosesc de lumea aceasta, ca şi
cum nu s-ar folosi deplin de ea” (I Cor 7,
31).

Căderea în păcat a pervertit firea
omului, făcându-l să nu-şi mai recunoască
scopul propriei prezenţe în lume. Iar păcatul,
spulberându-i armonia lăuntrică, l-a adus
în starea „în care trupul pofteşte împotriva
duhului, iar duhul împotriva trupului” (Gal 5,

17). De aceea, el „nu binele pe care-l vrea,
ci răul pe care nu-l vrea pe acela îl
săvârşeşte” (Rom 7, 19). Această stare
tragică o putem depăşi numai slujind lui
Dumnezeu, căci slujirea reprezintă miezul
existenţei noastre. De aceea ne cere Iisus
„să ne punem inima pe umeri şi, văzându-ne
calea” (Ier 31, 21), să ne limpezim cui
anume slujim. Între tine, cel care slujeşti, şi
cel căruia îi slujeşti se produce treptat o
confundare şi aşa ajungi „robul a ceea ce
slujeşti” (Rom 6, 16). Când te slujeşti pe
tine însuţi, „pe tine însuţi te mâni ca rob”
(Isaia 46, 2), asemenea „celui care îşi
închide casa pentru ca nimeni să nu
intre” (Isaia 24, 10). Când îi slujeşti lumii te
împotmoleşti în nonsensul ei, pentru că şi
lumea, fără legătura cu Dumnezeu, este
lipsită de sens. Numai când Îi slujiim lui
Dumnezeu suntem în adevăratul sens al
existenţei noastre, din acest motiv este Iisus
atât de tranşant când spune că „nu putem
sluji şi lui Dumnezeu şi lui Mamona” (Mt 6,
24). Aceştia sunt cei doi poli între care se
cumpăneşte existenţa noastră şi care,
revendicându-ne cu aceeaşi forţă teribilă,
ne aruncă în furtună.

Ne salvăm din furtuna risipirii de sine
căutând Lumina, Căreia nu am fi capabili
să-i adulmecăm şi nici de unde să-i ştim
gustul dacă n-am purta în miezul făpturii
noastre un bulgăr de foc dumnezeiesc.
Pentru a ne convinge de temeinicia acestui
adevăr, Iisus ne dă exemplul cel mai lesne
cu putinţă de priceput, adică ne îndeamnă
„să luăm seama la crinii câmpului” care, ca
într-o răzmeriţă a frumuseţilor, se despoaie
de ei înşişi. Apoi, înmănunchindu-se într-o
horă de splendori, zbucnesc prin vadurile
de azur ale cerului după rotundul soarelui.
Descoperiţi în instinctul lor incoruptibil după
lumină dorul care le cheamă pe toate să se
dezghioace de ele însele, iar ele,
desprinzându-se din lumuliţa lor, tânjesc
după frumuseţea prietenoasă a luminii. Fiţi
asemenea mugurilor care, îmbătaţi de
viforul sidefiu al luminii primăvăratice, se
desveşmântează şi, ca într-o cruciadă a
nerăbdării, se deschid de cu zori de zi
îmbrăţişării sale neprihănite! Fiţi asemenea
slăvitelor păsări care, ca nişte slujbaşi
devotaţi ai cerului, se scutură de obezile
ţărânii şi năzuiesc după lumină cu toţi porii!
Apoi, deschizându-şi pliscurile măiestre,
sfărâmă cântece mângâioase întru
preamărirea ei şi îşi gâlgâie trilurile
nepereche ca nişte ofrande maiestuoase
întru proslăvirea Izvoditorului luminii. Alungaţi
de la voi orice umbră de îngrijorare care vă
urâţeşte şi căutaţi lumina, singura care vă
înfrumuseţează şi vă aşază în armonie cu
voi înşivă!

Cine şi-a îngăduit răgazul să
admire rumeneala de vis a unei
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zile primă-văratice îndoldorată de
frumuseţi va înţelege mult mai bine
asemenea aspecte pitoreşti.

Acolo, ca într-o minune de calinerie şi vrajă,
până şi soarele are ceva copilăresc în el şi
totul este o somptuoasă simfonie întru
preamărirea luminii în care surâde o fărâmă
din Lumina neapropiată şi de-o bunătate
neîncăpută-n cuvinte. Dacă aceste făpturi
lipsite de înţelegere îşi potrivesc, în toiul
umbletului lor, frumuseţile laolaltă şi caută
cu atâta ardoare să îndulcească obrazul
luminii, cu atât mai mult trebuie ca şi noi,
«pârga făpturilor Sale» (Iac 1, 18), să căutăm
Lumina.

Când căutăm altceva şi uităm calea
spre Lumină, ne gheboşăm sub povara
grijilor şi ne înmormântăm în sluţenie,
aidoma vietăţilor din abisurile oceanelor,
care cu cât se îndepărtează de lumina
soarelui cu atât capătă aspecte mai
hidoase şi spăimântătoare. Numai grija
pentru lucrurile lui Dumnezeu ne tâlcuieşte
taina descătuşării din obezile ţărânii şi ale
suirii spre «Cel ce locuieşte întru lumină
neapropiată» (I Tim 6, 16). Grija de celelalte
lucruri ne gârboveşte, de aceea, că slujim
nouă înşine, că slujim lumii, ne zăvorâm în
fundacuri lipsite de lumină şi ne contopim
«cu ceea ce ne stăpâneşte» (II Ptr 2, 19).
Numai căutând Lumina devenim noi înşine
lumină, senină şi curată, asemenea
holdelor de grâu care, în apăsările lor
mătăsoase, pârguiesc obrazul zărilor sinilii
şi apoi, logodindu-şi spicele mlădioase cu
răsăritul de psalm al fiecărei clipe, se înalţă
zvelte către streaşina cerului.

Acesta reprezintă motivul pentru care
Iisus ne pofteşte să fim aidoma păsărilor
care nu ştiu să trăiască decât în prospeţimea
tăriei atotalbastre şi aidoma florilor care, ca
într-o simfonie a culorilor, îşi îngemănează
splendorile şi, într-o suavă risipire de ele
însele, preamăresc bunătatea luminii. Şi
apoi, îmbătate de fericire, se topesc în
binecuvântata ei îmbrăţişare ca în vraja unui
anotimp de purpură.

Nu grija pentru procurarea celor
trebuincioase vieţii noastre o repudiază
creştinismul, ci grija care, degenerând în
îngrijorare, pe mulţi îi acaparează în
asemenea măsură încât, ca într-o
nestingherită tocmeală străbătută de
voluptatea afirmării de sine, pe ei înşişi
loruşi se vând şi nu se mai văd decât pe ei
în adâncă împreunare cu întunericul căruia
din buna lor voie i se hărăzesc încă de aici.

Preot Nicolae STOIA

1 P. Nellas, Omul, animal îndumnezeit,
Ed. Deisis, Sibiu, 1994, p. 12.
2 Teodor de Mopsuestia, în P. Nellas, Op.
cit., p. 10.
3 Sf. Ambrozie al Milanului, Scrieri,
EIBMBOR, Buc., 1994, p. 89.

contemporan. Printr-un dialog pozitiv
între ele, Bisericile creştine (Catolică,
Ortodoxă, Protestantă) au concluzionat
că atitudinea cea mai potrivită faţă de
lume este cea de slujire, pentru a da un
sens dumnezeiesc intereselor
pământeşti, după exemplul lui Hristos,
Care „n-a venit să I se slujească ci ca
El să slujească şi să-Şi pună sufletul
spre răscumpărarea multora.” (Matei 20,
28) Dacă privim viaţa Bisericii încă de la
începuturile ei, aşa cum o întâlnim
decrisă în Sf. Scriptură, vom observa că
n o þ i u n e a  d e  slujire identifică Biserica între
celelalte instituţii şi se află în centrul
credinţei primelor comunităţi creştine.

Mai mult decât celelalte Biserici,
cea Ortodoxă învaţă că slujirea
(diaconia) poate f i privită ca o
permanentă liturghie oferită lui
Dumnezeu, iar omul poartă în alcătuirea
sa dorinţa de a sluji, ca pe un altar (Sf.
Maxim Mărturisitorul). Fiecare dintre noi
putem mulţumi pentru multele daruri
primite „de la Părintele luminilor”, oferind
jertfa personală în scopul binelui întregii
comunităţi. Modelul suprem este
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care a făcut
din slujire nota specifică a Bisericii Sale,
adică a vieţii creştine în general.
Cuvântul-Tatălui nu a luat doar trupul
nostru, ci, în dăruire totală pentru
credincioşi, S-a jertfit atingând punctul
culminant al slujirii. El „a fost pedepsit
pentru izbăvirea noastră şi prin rănile Lui
noi toţi ne-am vindecat.” (Isaia 53, 5) Prin
urmare, atunci când ajutăm pe cel de
lângă noi, aflat în necaz, slujim
,,Hristosului concret”, după cum foarte
plastic exprimă Sf. Ioan în Evanghelia a
patra: „Dacă zice cineva - iubesc pe
Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăşte,
mincinos este! Pentru că cel ce nu
iubeşte pe fratele său pe care-l vede,
cum poate să-L iubească pe Dumnezeu
pe care nu-L vede.” (I Ioan 4, 20)

Fundamentul hristologic al dragostei
faţă de aproapele (filantropiei) fereşte
slujirea de o limitare a ei foarte
primejdioasă, ridicând de fapt problema
raportului dintre Biserică şi lumea de
astăzi. Biserica este locul în care omul
se schimbă cu puterea şi în numele lui
Dumnezeu, depăşind lumea şi urmând
lui Hristos: „Dacă Îmi slujeşte cineva să-Mi

urmeze şi unde sunt Eu acolo va fi şi
slujitorul Meu.” (Ioan 12, 26) Ea dă lumii
ceea ce numai Dumnezeu dă prin
Întruparea Fiului Său. Astăzi, nu de
puţine ori, Biserica este supusă unei
tentaţii filantropice, ce o include doar în
rândul instituţiilor de asistenţă socială,
pe care le-ar putea chiar concura (vezi
şi renumita lozincă: „Vrem spitale, nu
catedrale!”) În viziunea ortodoxă, slujirea
Bisericii este chemare la sfinţenie care
poate apoi descoperi posibilităţile omului
de a-şi iubi şi ajuta semenul. Iată ce
spune Apostolul despre acest nou model
de solidaritate, prezent numai în
Biserică: „Cine are bogăţia lumii acesteia
şi se uită la fratele său care este în nevoie
şi nu are milă de el, cum rămâne acela
în dragostea lui Dumnezeu?” (I Ioan 3,
17)

Toate slujbele Bisericii, în general,
ca forme expresive de slujire adusă lui
Dumnezeu, sunt întregi şi depline doar
atunci când devin şi slujire umană. Prin
definiţie, Sf. Liturghie, centrul vieţii
spirituale a parohiei, este nu doar o
întâlnire a fiecărui creştin cu Hristos
singur, ci comuniunea tuturor credin-
cioşilor cu Dumnezeu şi a tuturor  unul
cu altul. Slujirea în lăcaşul de închinare
se tranformă în izvor de putere
dumnezeiască ce se revarsă peste
oameni, iar grija faţă de aproapele
devine proba de încercare în indicarea
unei vieţi bisericeşti adevărate. După
Sf. Ap. Pavel, nimeni nu poate să
afirme că „nu are nevoie de cineva”,
deoarece darurile pe care fiecare
mădular le-a primit personal sunt în
folosul comunităţii întregi, ca mijloace
de creştere şi integrare. (I Corinteni 9,
12-13) Spre exemplu, atunci când Sf.
Pavel organizează în Corint o colectă
pentru săraci, o numeşte „lucrarea
sfinţilor” (II Corinteni 8, 4), arătând că
opera de milă face parte integrantă
din virtuţile creştine de căpătâi,
alături de credinţă, înţelepciune sau
nădejde. În concluzie s luj i rea
Bisericii este una liturgică, prelungită
în viaţa socială a cetăţii pământeşti,
şi fără de care lumea de astăzi, în
ciuda dezvoltării sale tehnologice, ar
sufer i  profund,  l ips indu- i  acel
echilibru dintre slujire practică şi
rugăciune.

(urmare din p. 1)

Slujire şi trăire
în Ortodoxie
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E vremea, mai mult ca oricând,
pentru curăţirea sufletelor noastre,
pentru pocăinţă... Este postul
Crăciunului, ocazie să ne facem un
examen de conştiinţă, să ne judecăm
singuri, să ne analizăm viaţa şi trăirea
noastră sufletească şi să ne luptăm cu
noi înşine să ne curăţim, să ne înnobilăm
prin fapte bune, printr-o viaţă
duhovnicească deosebită...

Iată de ce, în cele ce urmează, voi
arăta cum, prin pocăinţă, prin
mărturisire, prin rugăciune şi
milostenie ne putem salva sufletele
noastre...

„A văzut Cuviosul Nifon doi îngeri
înălţând un suflet la cer. Iar după ce s-au
apropiat de (...) alte vămi ale păcatelor,
dracii de la vamă s-au mâniat: «Cum
de îndrăzniţi voi să treceţi sufletul
acesta pe lângă noi, fiindcă al nostru
este? (...) Până la moarte, răutăţile
toate le-a făcut. Şi, iată, sufletul acesta
este robit de patimi şi a murit fără de
pocăinţă şi nu s-a lăsat de păcate
nicidecum, până ce a murit, rob fiind
păcatului, şi lucrător al nostru a fost
până acum.»

A fost chemat îngerul păzitor ce
i-a fost dat lui la Sfântul Botez şi acesta
a mărturisit:

«Din ceasul când a început a se
îmbolnăvi, de atunci a început a
lăcrima, mărturisindu-şi păcatele sale.
Şi, întinzându-şi mâinile sale la cer, se
ruga lui Dumnezeu şi, pentru că l-a
iertat, Dumnezeu îl stăpâneşte. Slavă
judecăţii Lui celei drepte.»

Apoi, dracii au răspuns, zicând
către îngeri: «Dacă se cade să fie
mântuit acesta, apoi toată lumea va
primi mântuire şi toţi păcătoşii; şi în
zadar ne ostenim noi.»

Atunci, iarăşi le-au zis lor Sfinţii
Îngeri: «Luaţi aminte, ticăloşilor, că
oricâţi ar fi cei care, din tinereţe, au
greşit, dar pe urmă s-au mărturisit şi s-au
pocăit, apoi să ştiţi că de toate acele
păcate pe toţi i-a iertat Dumnezeu. Şi
măcar că de au mai şi căzut în oarecare
răutăţi, dar îndată lăcrimând, pocăindu-se,
suspinând, şi făcând milostenie la
săraci, aceştia degrabă au primit

Vreme pentru suflet
iertăciune (...) Drept aceea câţi
oameni îşi mărturisesc cu lacrimi
păcatele lor înaintea lui Dumnezeu,
cu smerenie multă şi suspinuri şi
se căiesc de lucrurile rele, primesc
de la Milostivul Dumnezeu iertarea
păcatelor lor. Iar cei care întru
fărădelegi vor muri, tăinuindu-le
faţă de Dumnezeu şi nemărtu-
risindu-le, acelora Dumnezeu le
este judecător şi-i va mustra în
vecii cei nesfârşiţi.»

Acestea zicându-le, îngerii au
ruşinat duhurile cele viclene. Şi aşa s-au
dus spre porţile cereşti şi s-a mântuit
sufletul acela.” (PROLOAGELE, Ed.
M. Olt., Craiova, 1991, vol. I, pag. 382)

Aşadar, să avem încredere şi să
nu deznădăjduim...

Mai întâi, credinţa cea tare către
Dumnezeu, neclintită în sufletele
noastre, din toată puterea să o păzim.

Apoi să ne păzim sufletul cu

hotărâre, căci ce vom da în schimb
pentru sufletul nostru? Aici şi acum este
sârguinţa, nevoinţa, lupta cu vrăjmaşii
văzuţi şi nevăzuţi, iar dincolo este
răsplata, cinstea şi mărirea.

Următorul pas este mărturisirea
şi apoi apropierea de Sfintele Taine şi
împărtăşirea... Acesta este biletul
nostru pentru împărăţia lui Dumnezeu...

Ce ar trebui să mai ştim? Iată ce
ne învaţă Sfântul Ioan Gură de Aur:

 „Vreţi să vă spun ce faptă
săvârşesc cei care pleacă din biserică
înainte de sfârşitul slujbei şi care nu
ascultă cuvintele de mulţumire? (...)
Când Iuda era la Cina Cea din Urmă,
în vreme ce toţi ceilalţi stăteau la masă
cu Domnul, el s-a ridicat de la Cină şi,
sculându-se, a ieşit. Pe acela îl urmează
şi aceia care pleacă înainte de cea din
urmă rugăciune de mulţumire. Că dacă
n-ar fi ieşit, n-ar fi ajuns vânzător; dacă
n-ar fi părăsit pe ucenici, nu s-ar fi
pierdut; (...) dacă nu s-ar fi răsleţit de
păstor, nu l-ar fi răpit pe el fiara
sălbatică. Şi iată, el se adună cu iudeii,
iar Apostolii ies, cântând cu Stăpânul.
(...) Iată, Domnul îţi împărtăşeşte trupul
Său. Când te ospătezi cu mâncare
trupească, îndată, după ospăţ,
mulţumeşti. Dar când tu, care eşti om
şi de o fire netrebnică, te împărtăşeşti
cu o hrană duhovnicească şi care
întrece toată zidirea văzută şi nevăzută,
pentru ce nu rămâi să mulţumeşti, şi
prin cuvinte şi prin fapte? (...) Ceea ce
primiţi se numesc Sfintele Taine; şi
sunt. Iar acolo unde sunt Taine e nevoie
de multă linişte. Aşadar, cu multă linişte,
cu multă rânduială, cu evlavie, să ne
apropiem de această jertfă sfinţită şi
să mulţumim, după cuviinţă, ca să
atragem şi mai mult bunăvoinţa lui
Dumnezeu, ca să curăţim sufletul şi să
avem parte de bunurile cereşti, de pace,
de înnoire, de lumină, de putere, pe care
să dea Dumnezeu, să le dobândim toţi,
cu harul şi cu iubirea de oameni ale
Domnului nostru Iisus  Hristos, acum
şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.”
(Idem, pag. 379)

Presb. Aurelia GENES

Crăciunul
Steluţe argintii se prind de geam
Şi vin din depărtări colindătorii,
E pregătită casa ca de hram ,
Ne veselim în strunele viorii!

Miros frumos de cozonac şi vin,
Se-mprăştie bogat prin casa toată

Şi sufletul e liniştit deplin
Când stă familia la masă roată.

Vestea
Iarna vine, timpul trece,
Anotimpul alb e rece,

Câmpul cât e-n lung si lat,
Este alb imaculat.

Fumul iese des din hornuri,
Mama-n tindă-mparte cornuri

La copiii ce dau veste:
S-a născut Iisus în iesle!

Prof. presb. Marta PÂNZARU
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Oamenii au fost preocupaţi
dintotdeauna de ideea unei vieţi cât mai
lungi. Şi nu a unei vieţi lungi de orice fel,
ci a unei vieţi lungi normale: o viaţă lucidă
şi activă, care să-i dea individului
posibilitatea de a lucra rodnic şi de a trăi
cu intensitate bucuriile care i-au fost date
de Dumnezeu şi la cele mai înaintate
vârste.

Dacă n-au găsit secretul vieţii veşnice,
mai toate civilizaţiile care
s-au perindat pe pământ
de-a lungul istoriei au
găsit secretul vieţii lungi
şi sănătoase. Redesco-
perit pe cont propriu sau
descoperit pe urmele
predecesorilor, acest
secret l-a condus pe om
spre miezul Naturii. În
inima Naturii se află şi
substanţele care pot fa-
voriza viaţa sau care,
dimpotrivă, o pot distruge.

Într-o ţară democra-
tică, omul consumă ce
doreşte, dacă are cu ce
să cumpere. Dar nu tot
ce se consumă ca
aliment este în acelaşi
timp şi sănătos. Pentru
a avea o minte sănă-
toasă, trebuie să ai un
corp sănătos (mens
sana in corpore sano),
iar un corp sănătos
înseamnă o hrană sănătoasă (mai ales
din punct de vedere nutriţional şi al
inocuităţii).

Pentru a învăţa să mănânci sănătos,
trebuie să ai o educaţie nutriţională care
începe de la vârsta preşcolară şi se
continuă toată viaţa.

Pentru acest număr al revistei, m-am
gândit să vă propun să analizaţi puţin
Piramida alimentaţiei sănătoase pe care
v-o prezentăm în imaginea următoare.

În anul 1992, USDA (Departamentul
de Agricultură al SUA) a creat piramida
alimentelor, care a ajuns un fel de „Biblie
a dietei echilibrate“. Primul nivel al acesteia
este ocupat de cerealele integrale. Walter
C. Willet, de la Şcoala Medicală a
Universităţii Harvard a modificat piramida
punând la bază exerciţiul fizic. Ca o nou-
tate, prof. Dr. Gheorghe Mencinicopschi
propune includerea apei în piramida
alimentară. Viaţa nu poate exista fără apă,
iar cei 1,5-2 litri de apă pe care ar trebui
să îi consumăm zilnic sunt esenţiali pentru
menţinerea sănătăţii.

PIRAMIDA ALIMENTAŢIEI SĂNĂTOASE
Regula citirii ei este simplă: cu cât

un aliment se află mai jos situat în
piramidă, cu atât este mai sănătos
pentru noi, deci poate fi mâncat mai des
şi în cantităţi mari. Cu cât un aliment este
mai sus, el trebuie mâncat mai rar şi în
cantităţi mici, dar nu trebuie neapărat
evitat, pentru că fiecare aliment, cu
câteva excepţii, aduce aportul lui de
vitamine şi minerale pentru organism.

La baza piramidei stau cerealele
integrale, principala sursă de energie
pentru organism.

Pe nivelul următor al piramidei se
găsesc fructele şi legumele crude, din
care putem să mâncăm între cinci şi nouă
porţii zilnic. Singura condiţie este ca
legumele şi fructele să fie cât mai variate.
După crudităţi, urmează uleiurile vegetale,
oleaginoasele (alune, nuci, fistic, migdale)
şi leguminoasele (mazăre, fasole, linte,
soia). Alimentele de pe acest nivel
furnizează proteine vegetale de bună
calitate. Proteine de calitate furnizează
şi nivelurile următoare ale piramidei pe
care se găsesc peştele, carnea de
pasăre, ouăle, apoi laptele, iaurturile şi
brânzeturile. Ultimul nivel al piramidei este
ocupat de carne roşie, unt, pâine albă,
orez alb. Chiar daca se află în vârful
piramidei, aceste alimente nu trebuie
excluse din dietă. Doar că nu avem voie
să facem excese.

De asemenea, suntem sfătuiţi să
evităm cerealele cultivate în soluri

îngrăşate chimic, cerealele erbicidate şi
organismele modificate genetic.
Cerealele pot fi tratate la temperaturi de
maximum 100-150 grade Celsius. Pe
lângă minerale şi vitamine din grupul B,
cerealele sunt o sursă bună de fibre
alimentare care stimulează digestia.
Importanţa fibrelor alimentare a fost
evidenţiată mai ales în ultimele decenii,
când s-au observat consecinţele renunţării

la alimentul integral. 100
de grame de tărâţe ne
furnizează 40 g fibre
alimentare, aceeaşi
cantitate de pâine
integrală – 13 g, iar 100
de grame de orez brun
(integral) – 5 g. Ce se
întâmplă cu alimentele
rafinate? 100 g pâine
albă conţin doar 1 g fibre
alimentare, orezul alb,
decorticat – 1 g.

Piramida alimentară
ne sugerează ce cate-
gorii de alimente trebuie
să consumăm, care
este ponderea acestora
şi frecvenţa lor de
consum.

Pentru a mânca
sănătos, trebuie să
învăţăm să separăm
informaţiile contradictorii
în materie de nutriţie,
între ceea ce este

adevărat sau fals despre alimente şi
alimentaţie, pe baza cunoştinţelor
validate. Să mâncăm bazându-ne nu pe
zvonuri, ci pe ştiinţa autentică a nutriţiei
şi pe ascultarea semnelor propriului
nostru organism.

Unii oameni sunt interesaţi de preţul
alimentelor, alţii de gust, unii de calităţile
nutritive şi unii de profit. Ar trebui să
abordăm alimentele din perspectiva
efectului lor asupra sănătăţii noastre şi
celor dragi nouă.

Avem nevoie să ne facem o evaluare
personală şi să vedem unde ne situăm
în piramida obiceiurile noastre alimentare.

Dacă, în general, mâncăm numai
alimente din partea de sus, înseamnă că,
pentru noi, piramida este răsturnată, deci
într-un echilibru instabil, la fel ca
sănătatea noastră.

Ing. Drd. Presb. Nicoleta
VARTOLOMEI
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenică APOSTOL

Promotor al unei noi tendinţe în
istoria europeană privind făurirea
statelor naţionale moderne, marele
comandant, desăvârşit organizator,
strateg şi diplomat iscusit Mihai
Viteazul a reuşit să unească sub
sceptrul său cele trei Ţări Române,
intitulându-se „IO MIHAI VOIEVOD DIN
MILA LUI DUMNEZEU, DOMN AL ŢĂRII
ROMÂNEŞTI, AL ARDEALULUI ŞI A
TOATĂ ŢARA MOLDOVEI“.Aşa cum au
afirmat marii noştri istorici, începând cu
Nicolae Bălcescu, Mihai Viteazul este
una dintre cele mai proeminente
personalităţi ale trecutului glorios
românesc; de la el, aşa cum arată
savantul cu renume mondial Nicolae
Iorga: „Nici un român n-a mai putut gândi
Unirea fără uriaşa lui personalitate, fără
paloşul sau securea lui ridicată spre
cerul dreptăţii, fără chipul lui de o curată
şi desăvârşită poezie tragic“.

În toamna anului 1593, cronicarii
vremii au consemnat în filele leto-
piseţelor urcarea pe tronul Ţării
Româneşti a fostului postelnic, apoi
stolnic şi ban al Olteniei, Mihai, fiul
nelegitim al domnului Pătraşcu cel Bun
şi frate cu înţeleptul domnitor Petru
Cercel. Constituind Divanul ţării din
oameni credincioşi şi dornici de a scăpa
ţara de turci şi cămătari, la mai puţin
de un an de la urcarea pe tron, Mihai
Viteazul a trecut la concretizarea
măsurilor sale îndrăzneţe şi de mare
anvergură din punct de vedere politico-
militar. Trimiţând emisari pe Radu
Buzescu în Transilvania, la Alba Iulia,
şi pe Stroe Buzescu în Moldova, la Iaşi,
pentru a coaliza forţele celor trei Ţări
Române, într-un efort comun
antiotoman, Mihai Viteazul a întreprins
primii paşi, în scopul realizării planului
său de a scutura jugul otoman de pe
grumazul ţării, sădind în acelaşi timp
sămânţa ideii de unitate a tuturor
românilor.

Mihai Viteazul a înţeles mai bine
ca alţi înaintaşi, care s-au succedat pe
tronul Ţării Româneşti, că în dura
confruntare cu Poarta Otomană, în afara

Omagiu marelui comandant de oşti
şi întregitorului de ţară, Mihai Viteazul

aliaţilor fireşti - Moldova şi Transilvania,
are nevoie de alţi europeni puternici,
motiv pentru care în anul 1594 a intrat
în coaliţia atiotomană constituită de
împăratul Rudolf al II-lea al Austriei, de
Papa Clemente al VIII-lea, regele Filip
al II-lea al Spaniei şi dogii Veneţiei.
Opţiunea marelui voievod pentru
declararea luptei antiotomane s-a
concretizat pe plan intern şi în luarea
unor grabnice măsuri pentru
organizarea unei armate de lefegii
dotate cu arme de foc, arcuri şi
călărime dotată cu puşti, săbii şi multe
guri de foc. Alături de ţăranii liberi, de
curteni şi boieri cu cetele lor, în
rândurile oştirii sale care a repurtat
atâtea victorii au intrat un număr mare
de haiduci, albanezi, sârbi, bulgari, ale
căror ţări fuseseră cotropite de turci,
precum şi saşi, secui, unguri şi cazaci.
Începutul luptei atiotomane a fost făcut
în ziua de 13 noiembrie 1594, după un
plan bine conceput şi condus cu
îndrăzneală de Mihai. În acea zi,
mulţimea de negustori, cămătari,
creditori turci şi ostaşii din corpul
spahiilor, în număr de 2000, aflaţi în
oraşul de la malul Dâmboviţei, au fost
invitaţi în casa lui Dan Vistierul, omul
turcilor, pentru a li se plăti datoriile. La
semnalul dat de Mihai, casa vistierului
a fost înconjurată de oastea voievodului
şi cele câteva mii de turci au fost
trecute prin ascuţişul săbiilor. Pentru
desăvârşirea acţiunii întreprinse la
Bucureşti, cetele de călăreţi conduse
personal de Mihai au efectuat câteva
incursiuni în sudul Dunării. Îndrăzneala
voievodului a fost pedepsită de sultan
care a hotărât scoaterea din domnie a
„ghiaurului“. Concetrând în grabă o
grupare puternică de ieniceri şi spahii
la Rusciuk, pe malul drept al Dunării,
şi alta tătărească în zona Vidin, sultanul
a ordonat invadarea teritoriilor Olteniei
şi Ţării Româneşti. Mihai a înfruntat în
zilele de 14-16 ianuarie 1595, la Putinei
şi Stăneşti, oştile prădalnice ale
duşmanilor, repurtând o frumoasă
victorie, urmată de altele la Şerpăteşti,

Brăila, Cetatea de Floci, Giurgiu şi chiar
de f luviu, unde au fost nimicite
garnizoanele otomane din Rusciuk,
Şiştov, Nicopole şi Vidin, pierderile
turcilor ridicându-se la 14.000 de
oameni. Acţiunile oastei Ţării Româ-
neşti, desfăşurate prin surprindere şi în
mare viteză, conduse cu măiestrie de
Mihai Viteazul, au asigurat succesul
acestora şi au întărit încrederea
oştenilor săi în victoriile ce s-au
succedat în anii următori.

De astfel, în vara anului 1595, Mihai
Viteazul şi oastea Ţării Româneşti a
trebuit să facă faţă armatelor otomane
de sub comanda vestitului vizir Sinan
Paşa, care, din ordinul bătrânului sultan
Murad al III-lea, succedat după moartea
sa de Mahomed al III-lea, a întreprins o
ofensivă de mari proporţii în Ţara
Românească. Cu puţinele ajutoare
trimise din Transilvania de principele
Sigismud Bathory, Mihai Viteazul cu cei
16.000 de luptători şi 12 tunuri au
angajat în ziua de 3 august 1595 o
crâncenă bătălie pe râul Neajlov, la sud
de Nicolae Bălcescu: „acoperit de
crâng, pe care gârlele Neajlovului o
îneacă şi pâraiele ce se scurg dintre
dealuri o prefac într-o baltă plină de
nămol şi mocirlă, iar drumul trece în
lungul acelei văi, parte pe o şosea de
pământ, parte pe un pod de lemn care
amândouă sunt aşa de strâmte încât
abia pot cuprinde un car în lărgimea lui“.
Bătălia a luat sfârşit printr-o mare
biruinţă a oastei Ţării Româneşti. După
cum scria un cronicar turc,
contemporan cu evenimentele
petrecute în vara anului 1595, „Infamul
de Mihai, a ieşit din pădure (pădurea
de la Călugăreni) şi au năvălit ca nişte
turbaţi, rupând podul şi înecând pe
musulmani. Şi dând război vitejeşte, pe
Sinan Paşa încă l-au doborât după cal
în gârlă şi un spahiu l-a scos cam
ocărât. Pierduse dar dintâi şi se
socotea fericit scăpând cu viaţă“.
Victoria de la Călugăreni a fost
urmată de înfrângerea
grupărilor otomane de la



 4 Nr. 4 / oct-dec 201511SAREA PĂMÂNTULUI

Târgovişte şi, la 20 octombrie
1595, de cea de la Giurgiu.
Biruinţele lui Mihai din 1595 au

consfinţit independenţa Ţării Româneşti,
faptele sale având un mare ecou în mai
toate capitalele europene. „Este un
lucru de cea mai mare admiraţie şi
neasemuită faimă - scria Burton,
ambasadorul englez la Poarta Otomană
în acel timp - ceea ce atâţia împăraţi,
regi şi principi n-au putut spera să
înfăptuiască vreodată, un Mihai a
izbutit, zdrobind oştirea sultanului.“

Cu mintea sa ageră, cu intuiţia sa
excepţională, cu capacitatea sa
organizatorică, Mihai Viteazul şi-a dat
seama că aceste însemnate victorii
trebuiau consolidate prin adoptarea
grabnică a unor măsuri ce au vizat
întărirea capacităţii combative a armatei
sale, prin mărirea efectivelor, limitarea
puterii marii boierimi şi strângerea
legăturilor diplomatice cu împăratul
Rudolf al II-lea, în care îşi pusese mari
speranţe. Mihai Viteazul ştia, de
asemenea, încă din vara anului 1595,
că independenţa Ţării Româneşti era o
operă care trebuia întregită prin
realizarea centralizării teritoriilor locuite
de români sub o conducere unică.
Acest ultim, dar măreţ ideal l-a spus
voievodul împăratului Rudolf al II-lea, prin
solul său trimis de Praga, în luna iulie
1599: „Va încerca ceva în Ardeal şi în
curând se va afla veste bună, chiar de
ar fi să lase acolo corpul şi viaţa.“ Având
încrederea neţărmurită că va înfăptui
ceea ce-şi dorea, Mihai a pregătit cu
mare minuţiozitate campania din
toamna anului 1599. Hotărât să-şi dea
viaţa pentru reuşitele acesteia, după
cum scria împăratului, la 14 octombrie,
peste 35.000 de luptători, 80 de tunuri
şi 8.000 de secui din zona oraşului Sf.
Gheorghe, sub conducerea marelui
strateg, au obţinut o mare victorie la
Şelimbăr, lângă Sibiu, asupra armatei
cardinalului Andrei Bathory, compusă
din 25.000 de oameni şi 45 de tunuri,
pusă sub comanda generalului Gaspar
Kornis. Au fost mii de prizonieri, au fost
capturate 45 de tunuri şi sute de
steaguri, Cetatea Sibiu a fost cucerită,
resturile armatei inamice decimate, iar
Andrei Bathory, căutând să-şi găsească
refugiul în Moldova,  fost prins de secui
şi ucis. Comunicându-i împăratului
Rudolf al II-lea despre victoria de la
Şelimbăr, Mihai Viteazul scria la 4
noiembrie 1599 că a intrat în Alba Iulia,

capitala Principatului Transilvania:
„ despuiat de toată tabăra lui Andrei
Bathory, care a fost pus pe fugă de
mine cu toată oastea lui. Astfel, la 1
noiembrie am luat în stăpânire ca
biruitor Alba.“ Într-adevăr, aşa cum scria
Mihai Viteazul în scurtul său mesaj
trimis la Praga, intrarea în Alba Iulia s-a
făcut cu tot fastul impus de măreţul
moment. Despre acest lucru scria şi
marele nostru revoluţionar N. Bălcescu:
„Luni, 1 noiembrie, Mihai-Vodă intră cu
mare pompă în capitala Ardealului …
Până la palatul domnesc stă înşiraţi
ostaşii pe ambele părţi ale uliţei în mai
multe rânduri, în dosul cărora se
grămădise mii de mii de popor … în
sunetul clopotelor şi în vuietul
buciumelor, la care se uneau strigătele
de bucurie ale poporului, intră Mihai în
capitala Ardealului.“ Ecoul marii victorii
din toamna acestui an a făcut din nou
ocolul Europei. La Viena au fost trase
salve de tun în semn de cinstire a
biruitorului, iar la Besanconns s-au
organizat serbări fastuoase. La Alba
Iulia, voievodul unificator şi-a concentrat
atenţia în rezolvarea unor probleme
majore politico-administrative şi militare,
urmărind consolidarea şi recunoaşterea
stăpânirii Transilvaniei. În primul rând a
operat profunde schimbări în Dieta
Transilvaniei, înlocuindu-i pe oamenii lui
Andrei Bathory cu slujitori credincioşi
cauzei pentru care luptase la Şelimbăr,
apoi a instalat gărzi puternice la
castelele şi cetăţile prinicipale, a
dezvoltat atelierile de fabricat tunuri din
Alba Iulia, impulsionând procesul de

turnare a acestora, a reorganizat
cancelaria Trasilvaniei, documentele
emise de la acea dată fiind prima oară
scrise în limba română, iar pentru
preîntâmpinarea unor atacuri ale forţelor
otomane din paşalâcul Timişoarei prin
Poarta Mureşului, sau ale celor
imperiale, prin Poarta Someşului, Mihai
Viteazul a pus stăpânire pe Cetatea
Chioaru în nord şi Cetatea Lipova în
vest. Ca răsplată pentru ajutorul dat de
secui în bătălia de la Şelimbăr, chiar a
treia zi de la intrarea triumfală în Alba
Iulia. Mihai a emis un document prin
care a consfinţit acestora vechile
privilegii răpite de Bathoreşti, iar câteva
zile mai târziu a dăruit locuitorilor din
Râşnov, Muntele Baiului, documentul
emis în limba latină purtând sigiliul
voievodului şi noua sa titulatură: „IO
MIHAI VOIEVOD, CU MILA LUI
DUMNEZEU DOMN A TOATĂ ŢARA
ARDEALULUI“ (documentul se află la
Muzeul Unirii din Alba Iulia).

I-au fost necesare voievodului doar
câteva luni de pregătire, în vederea
realizării celui de-al doilea obiectiv
politico-militar, care consta în unirea
Moldovei cu celelalte provincii
româneşti: Ţara Românească şi
Transivania. Faptul că în cetatea de
scaun a Sucevei se afla Ieremia Movilă,
omul regelui Poloniei al cărui frate,
Simion Movilă, îşi căuta aliaţi pentru a
pune mâna pe tronul Ţării Româneşti
şi tot în Moldova se afla şi fostul principe
al Transilvaniei, Sigismund
Bathory, care, după moartea
vărului său, Andrei Bathory,
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începuse din nou să râvnească
la Transilvania, l-a determinat
pe Mihai Viteazul ca înaintea

începerii marşului triumfal spre Moldova
să stabilească relaţii diplomatice cu
ţarul Moscovei, Boris Gudunov şi să
reactualizeze un tratat de pace cu
Poarta Otomană. În baza acestor
legături diplomatice, la 4 mai 1600, trei
grupări de forţe organizate de voievod
au pătruns în Moldova: una prin pasul
Oituz, formată din 20.000 de pedestraşi,
8.000 de călăreţi şi 24 de tunuri şi care
era comandată chiar de Mihai Viteazul;
o altă grupare venea dinspre Bistriţa-
Năsăud, fiind formată din 10.000 de
luptători, iar a treia grupare pătrunde
dispre Focşani, fiind formată din 10.000
de oameni aflaţi sub comanda fiului său.
Complet suprins de impetuozitatea cu
care s-au desfăşurat acţiunile forţelor
conduse cu hotărâre de Mihai Viteazul,
Ieremia Movilă - care n-a putut
concentra decât 30.000 de luptători din
care 3.000 erau poloni şi doar câteva
mii de turci şi tătari - n-a opus rezistenţă,
preferând să se adăpostească în
Cetatea Hotin. În mai puţin de două
săptămâni, întreaga Moldovă cu
puternicele ei cetăţi Neamţ şi Suceava,
ai căror plăieşi au fraternizat cu oştenii
Ţării Româneşti, a intrat în stăpânirea
lui Mihai Viteazul. „Voievodul Valah (M.
Viteazul) - scrie marele istoric
occidental H. Ortelius (1543-1614),
contemporan cu Mihai Viteazul - n-a
întârziat mult, ci împreună cu trupele
sale a mers să-l găsească pe voievodul
Ieremia, întâlnindu-l la 18 mai la Cetatea
Hotin, pe râul Nistru, având 30.000 de
moldoveni, poloni, turci şi tătari, tot
trupe alese şi cu acelea s-au bătut. În
cele din urmă, voievodul valah a obţinut
biruinţa, punând inamicul pe fugă. Au
rămas pe câmpul de luptă 8.000 de
oameni ai dânsului, iar dintre valahi vreo
2.000.“ După cucerirea Cetăţii Hotin,
Mihai Viteazul a poposit în zilele de 21-
22 mai la Cetatea Suceava, apoi la Iaşi
în capitala Moldovei, unde, ca şi la Alba
Iulia, a organizat cancelaria domnească,
semnând cu acest prilej numeroase
documente, printre care şi acelea
referitoare la scutirea populaţiei de
impozite pe timp de 6 luni, organizarea
Bisericii Ortodoxe etc. Din ziua de 27
mai 1600, documentele emise la
Bucureşti, Alba Iulia şi Iaşi au purtat
pecetea celor trei Ţări Române (precum
cea existentă la Muzeul Marii Uniri), ca

şi noua titulatură prin care se atestă,
pentru prima oară în istoria poporului
român, existenţa unui stat unitar condus
de un singur domnitor: „IO MIHAI
VOIEVOD, DOMN AL ŢĂRII
ROMÂNEŞTI, AL ARDEALULUI ŞI A
TOATĂ ŢARA MOLDOVEI“. Pentru
administrarea Moldovei, voievodul a
alcătuit o locotenentă domnească
formată din câţiva oameni devotaţi,
printre care s-au numărat vistiernicul
Andronic, banul Udrea, spătarul Negrea
şi Marcu Vodă, fiul lui Petru Cercel, iar
la 24 iunie 1600 a părăsit oraşul de pe
Dealul Copoului întorcându-se grabnic
la Alba Iulia, prin pasul Oituz. „În vreme
ce orânduiam această nouă provincie -
scrie Mihai Viteazul - am fost înştiinţaţi
de ardeleni că Sigismund vrea să intre
în Ardeal cu o grămadă mare de poloni
prin Maramureş. Eu socotii că nu e
lucru bun şi plecai şi mă întorsei în
Ardeal“).

Informaţii le voievodului se
dovediseră reale, deoarece armatele
uzurpatorului, în perioada fostului
principe al Transilvaniei - Sigismund
Bathory şi trupele generalului imperial
Gheorghe Basta, care pretindea
împăratului Rudolf al II-lea postul de
guvernator militar al Transilvaniei, se
concentraseră în număr de 12.000 de
pedestraşi, 8.000 de călăreţi şi 15
tunuri în zona oraşului Satu-Mare, după
care începuseră să se deplaseze spre
Turda, Aiud. În ziua de 18 septembrie
1600, la Mirăslău (lângă Aiud) aceste
forţe s-au ciocnit cu forţele lui Mihai
Viteazul, cumpăna victoriei înclininând
de această dată spre partea
adversarului. De înfrângerea lui Mihai
la Mirăslău a profitat Sigismund
Bathory, care a revenit la Alba Iulia şi
Ieremia Movilă, care cu ajutorul a
21.000 de polonezi a recuperat tronul
Moldovei, iar fratele acestuia, Simion
Movilă, cu acelaşi ajutor, pe cel al Ţării
Româneşti. În situaţia creată, speranţa
voievodului s-a îndreptat către Rudolf
al II-lea, împăratul Austriei. La sfârşitul
lunii noiembrie 1600, însoţit de câţiva
căpitani credincioşi, Mihai Viteazul a
plecat prin pasul Vâlcan şi Valea
Mureşului, mai întâi la Viena, şi apoi
la Praga unde se afla reşedinţa
monarhului. La 1 martie 1601, caleaşca
voievodului a intrat pe poarta vestitului
Palat Hradcany, în frumoasa „Sală
Spaniolă“, existentă şi astăzi. În cele
patru săptămâni cât Mihai s-a aflat la

Praga, personalitatea sa a stârnit un
viu interes în rândurile unor mari
oameni de artă, politicieni şi militari ai
vremii. De la câţiva artişti platici
renumiţi ca flamandul Franz Fracken I
şi Aegibius Sandeler, ne-a rămas
potretul voievodului în frumosul tablou
intulat „Regele Cresus arată comorile
sale înţeleptului Solomon“, copia
acestuia de dimensiuni reduse
găsindu-se la Muzeul Militar Naţional
din Bucureşti. Cele mai multe din
portretele voievodului se păstrează
pentru posteritate în marile muzee din
Viena, Paris, Roma şi Avignon. Primind
dar de la împărat Castelul Kyrisburg
din Silezia şi 100.000 de taleri pentru
organizarea unei armate puternice de
lefegii, formată din 6.000 de pedestraşi
şi 4.000 de călăreţi, Mihai Viteazul a
părăsit la 4 aprilie 1601 Praga, cu
promisiunea împăratului că va fi ajutat
să înlăture pe Sigismund Bathory din
Transilvania, cu condiţia ca generalul
Gheorghe Basta să-i fie aliat şi deci
să se împace cu acesta. În drum spre
ţară, în oraşul Kosce, în ziua de 20
mai 1601, Mihai a avut prilejul să-l
cunoască pe Basta care, după
solicitarea scuzelor de rigoare, pentru
a respecta ordinul împăratului, a făcut
legământ solemn că va lupta alături de
voievod pentru recuperarea Transil-
vaniei. Concentrându-şi forţele în oraşul
Satu-Mare, cei doi foşti rivali cu cei
20.000 lefegii s-au îndreptat spre
Zalău. La nord-vest de oraş, în dreptul
localităţii Guruslău, au întâlnit în ziua
de 4 august 1601 forţele lui Sigismund
Bathory, în număr de 40.000 luptători
şi 45 de tunuri. În urma bătăliei care a
avut loc, după cum scria cronicarul
Miron Costin, „Mihai Vodă lovind din
dos pe oastea Bathoreştilor, au înfrânt
pe Bathoreşti“. Pierderile adversarului
lui Mihai s-au ridicat la aproximativ
11.000 de oameni, 45 de tunuri grele
şi 110 steaguri, majoritatea dintre
acestea f i ind tr imise de Mihai
împăratului Rudolf al II-lea. Gloria
repurtată de voievodul român l-a
determinat pe împărat să-i trimită o
scrisoare de mulţumire, în timp ce la
Praga şi Nuremberg, la Roma şi
Bologna, Magdeburg şi Desda, ziarele
elogiau personalitatea învingătorului
de la Guruslău. În amintirea
răsunătoarei victorii a oastei
conduse cu măiestrie de
Mihai Viteazul, victorie care
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nu a umbrit cu nimic pe cele
dobândite la Putinei, Şerpă-
teşti, Stoeneşti, Călugăreni,

Şelimbăr şi Hotin, la 14 septembrie
1926, cu prilejul aniversării a 325 de
ani de la bătălie, în acest loc a fost
dezvelit un impunător monument, iar
cinci decenii mai târziu, la 21
octombrie 1976, a fost inaugarat
monumentul înalt de 22 m care domină
împrejurimile, pe frontispiciul căruia se
află pictate stemele celor Trei Ţări
Române, precum şi basoreliefurile care
redau chipul voievodului, grupuri de
oşteni din oastea sa, sigiliul emblemă
al Unirii de la 1600, semnele heraldice
ale celor trei Ţări Române şi două
inscripţii evocatoare: „Io Mihai Voievod
domn al Ţării Româneşti, al Ardealului
şi a toată Ţara Moldovei“ şi „Aici, la 3
august 1601, oştirile conduse de marele
voievod Mihai Viteazul au cucerit o
strălucită victorie în lupta pentru apărarea
unităţii tuturor românilor, pentru libertate
şi neatârnare“.

Gloria obţinută de Mihai la
Guruslău a atras însă invidia vechiului
său rival Gheorghe Basta, care, conform
planurilor făcute din timp „s-a jăluit lui
Mihai Viteazul - scrie cronicarul ungur
Szmasky, care locuia în anul 1601 la
Cluj - că are instrucţiuni de la Împărat,
ca atunci când va cuceri Ardealul, Mihai
să purceadă (să plece – n. n.) îndată în
Ţara Românească şi să domească
acolo, iar Adealul să rămână pe seama
împăratului (…) de aceea, a zis Basta,
iată că nu mai este nevoie să stai aici
cu mine, strânge-ţi oastea şi mergi în
Ţara Românească (…). Răspunsul nu
s-a lăsat aşteptat din partea lui Mihai
(…). Dar eu am încheiat anume un tratat
cu împăratul asupra acestei ţări, căci
tot eu am stăpânit-o mai înainte (…)“.
Hotărârea voievodului de a nu ceda
Transilvania l-a determinat pe generalul
Gheorghe Basta să-şi înlăture rivalul
prin asasinat. În zorii zilei de 19 august
1601, pe baza unui plan bine întocmit
de generalul imperial, un detaşament
format din 300 de poloni a înconjurat
cortul voievodului aflat în tabăra de pe
Câmpia Turzii, unul dintre soldaţi a
descărcat arma în pieptul lui Mihai, altul
l-a străpuns cu suliţa, iar altul i-a tăiat
capul. După trei zile şi nopţi, postelnicul
Turturea, care-l însoţise pe Mihai la
Viena şi la Praga, ajutat de căpitanul
Mârza, a îngropat la adăpostul
întunericului corpul voievodului pe locul

unde a fost ucis mişeleşte, capul
ducându-l la Mănăstirea Dealu, unde şi
astăzi vizitatorii pot citi următoarea
inscripţie omagială: „Aici zace cinstitul
răposatul capul creştinului Mihail,
marele voievod ce a fost domn al Ţării
Româneşti, Ardealului şi Moldovei…“

Personalitatea lui Mihai Viteazul,
energia sa clocotitoare, clarviziunea şi
curajul său i-au uimit pe contemporani.
Atât cei dintre hotarele vechii Dacii, cât
şi cei din afara acestora şi-au exprimat
admiraţia faţă de eroul al cărui nume a
devenit cunoscut în toată Europa.
Faptele sale au fost scrise de pana
cronicarilor munteni, măreţele înfăptuiri
ocupând un loc de frunte în „Letopi-
seţul Cantacuzinesc“, în „Cronica
Buzeştilor“, în „Cronica lui Ştefan
Şzamoskoy“ de la Cluj, a sileanului
Baltazar Walther, care a poposit multă
vreme la curtea lui Mihai, a vistiernicu-
lui Stavrinos, a lui Gh. Palamed,
entuziasmaţi de biruinţele voievodului
român. La rândul lor, cronicarii polonezi,
germani, francezi şi ruşi au consemnat
cu lux de amănunte evenimentele al
căror erou principal a fost Mihai
Viteazul. Dramaturgii occidentali, ca de
pildă Lope de Vega, i-au schiţat potretul

lui Mihai în opere nemuritoare, aşa cum
de astfel au făcut şi marii artişti plastici
ai vremii, ca A. Sadeler, Franz Franken
şi alţii.

Vor trece secole în ireversibila
curgere a timpului, însă niciodată nu
se va uita ceea ce a însemnat pentru
istoria poporului român făuritorul primei
Uniri. Prin intermediul marilor cronicari
istorici Grigore Ureche, Nicolae Costin,
Gh. Brancovici, Nicolae Stocia din
Haţeg, al Corifeilor Şcolii Ardelene, dar
mai ales al lui Nicolae Bălcescu, figura
legendară a domnului Ţării Româneşti,
Ardealului şi Moldovei a intrat definitiv
în patr imoniul istoric al tuturor
românilor. Referindu-se la marea
realizare a lui Mihai Viteazul din 1600,
N. Bălcescu scria: „Unirea este ideea
măreaţă şi singura amintire pentru noi,
pe care din orbirea acelor veacuri,
părinţi i noştri n-o putură realiza
statornic şi care singură trebuie să fie
ţinta noastră, a românilor.“ O puternică
reaf irmare a marii preţuir i i a
realizatorului primei Uniri a prilejuit-o
Adunarea Naţională de la Alba Iulia din
ziua de1 decembrie 1918. Marele
luptător unionist şi patriot român Vasile
Goldiş, în raportul prezentat în faţa
Marelui Sfat al Ţării, care a consfinţit
constituirea statului naţional unitar
România, spunea cu mare înflăcărare:
„Astăzi cînd vedem săvârşită clădirea
măreaţă (UNIREA n. n.) ce Mihai
Viteazul începuse, aduc prinosul meu
de recunoştinţă tuturor acelor care în
toate colţurile unde sună dulciul grai
românesc, au pus sufletul şi puterile
lor în slujba idealului naţional.“

În anul 1901, cu prilejul
comemorării a trei secole de la
mişelescul asasinat de pe Câmpia
Turzii, savantul cu renume mondial N.
Iorga publica lucrarea „Istoria lui Mihai
Viteazul pentru poporul românesc“, în
care scria: „E bine să i se vorbească
unui popor de oamenii lui mari“; şi
Mihai Viteazul a fost unul dintre aceşti
oameni de seamă ai României. Pentru
acest lucru, marele istoric adăuga: „A-l
uita pe dânsul acum şi întotdeauna ,
ar fi să ne uităm pe noi înşine, să
părăsim menirea noastră. De aceea,
să-l avem înaintea noastră ori de câte
ori gândul ni se înalţă mai sus de
nevoile muncii noastre cinstite şi
folositoare, căci pe aceste două
temelii se sprijină mărimea trainică a
unui neam“.

Joc
Ala-bala,
Alion…

Vezi? am uitat…
Sufletul mi l-am sculptat
dintr-un joc de alandala.

Alion,
fecior de Domn…

Cântecul l-am prins de soare,
lutul a-ntins grâu sub lună

făcând sufletului zare…

Ala-bala…
Steaua vieţii şi-nserării

o pun pe prichiciul zării…

Alion,
fecior de Domn…

Dau treziei
vis de somn…

Valeriu Filimon, Tărâmuri
imaginare –Poezii, Edit. Paco,

Bucureşti, 2001, pag. 13
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Purtăm în noi, fie că ştim, fie că nu,
scântei (şi cenuşă!) din focul secular de
pe altarul Istoriei noastre. Înaintaşii au trăit
în ideea dăinuirii prin urmaşi, muncind şi,
la nevoie, luând armele pentru apărarea
Patriei. Mă gândesc mai întâi la bunicul
meu din Viişoara, Gheorghe D. Drăgan,
luptător (în 1916) în Regimentul 67
Infanterie. Fratele său mai mic,
Constantin, sergent în Regimentul 27

Infanterie Bacău, Divizia 7, Corpul IV Armată
Român, a fost parte în luptele de mare
sacrificiu din august 1917, pe măgurile
de pe Valea Oituzului şi Valea Trotuşului:
Coşna, Ungureanu, Cireşoaia, Măgura şi
altele. Ulterior va ajunge şi la Budapesta
(în 1919), în campania de eliberare a
Ungariei de sub bolşevicii lui Bela Kun.

 Celălalt bunic, Dimitrie Gh. Stoian
din Târgu-Ocna, a făcut întreaga
campanie 1916-1918. Bunicul soţiei mele
a trăit destui ani chinuit de insuficienţă
respiratorie şi o supărătoare expectoraţie
după ce a fost gazat de nemţi şi un plămân
i-a fost perforat de glonţ pe frontul de la
Mărăşeşti. În fine, profesorul meu de limba
română, Dan Protopopescu, a participat,
de asemenea, la „crâncenul război pentru
întregirea hotarelor Daciei Felix.
Scăpasem cu viaţă din vârtejul morţii de
la Cireşoaia…”  Am citat chiar vorbele sale
dintr-o confesiune făcută în anul 1963
fostului său coleg de facultate, filologul
ieşean Petru Caraman.

Purtând în minte aceste exemple
(alături de multe altele!) şi rememorând
totodată paginile citite în copilărie din prima
ediţie a cărţii lui Constantin Kiriţescu,
Istoria războiului pentru întregirea

COŞNA – un vârf al eroismului românesc
României (un fel de „biblie” a  tatălui meu,
la rândul său combatant în ultimul război
mondial), am urcat nu demult pe vârful
Coşna, împreună cu dl. colonel Gheorghe
Pavel.  Pe o costişă înnobilată acum
aproape o sută de ani cu sângele a sute
de eroi, ne-am recules în faţa
monumentului dedicat „Eroului grenadier
Constantin Muşat, Reg. 2 Grăniceri, căzut
în acest loc la 13 august 1917”. Este chiar

textul inscripţiei des-
pre ostaşul admirabil
revenit pe front ca să
moară luptând cu
singurul braţ ce îi
rămăsese după în-
fruntarea obuzelor
duşmane. Mai sus,
aproape de cota 789,
am ajuns la crucea
c o m e m o r a t i v ă
ridicată în 1922 „în
amintirea Batalio-
nului 2 Vânători”. La
câţiva paşi am întâlnit
şi semnele unui alt
gen de „cinstire” a
eroilor: cutii de bere şi
peturi goale împrăş-
tiate pe vetre de foc
pentru mici şi fleici.
Puţin mai departe am
călcat pe schije de
obuz. Aşadar, alături

de mărturii ale morţii şi jertfei îşi fac loc cu
impertinenţă şi probele „digestive” ale
indiferenţei şi nepăsării. Totul vine din
neştiinţă şi lipsă de educaţie. Am citit aici,
alături de prietenul meu,  imaginea
actualului  impas, la scară mică, al
conştiinţei naţionale. Şi mi-am amintit
finalul patetic al unui discurs al tatei,
adresat celor cinci băieţi  ai săi: „Ţineţi
minte ce vă spun eu:  români sunteţi,
români să muriţi!”. Era perioada în care
comenta cu noi pasaje din Istoria… lui
Kiriţescu. Ceva mai târziu, traversând cu
el înălţimi şi văi, din Valea Slănicului până
în valea Doftenei, pe la vest de Cireşoaia,
mi-a oferit o adevărată lecţie de tactică în
teren, printre tranşee, cuiburi de mitralieră
şi trunchiuri de copaci marcaţi cu răni de
schije sau glonţ. Atât îmi putea oferi tata în
anii 1955-1960, când istoria oficială încă
era trunchiată şi, adesea, falsificată. Azi,
pentru a ieşi din impasul de care
aminteam mai sus, s-ar putea recurge la
turismul cultural şi ecologic, făcut metodic
şi adresat în primul rând şcolarilor. Elevul
care am fost nu a uitat niciodată versurile
lapidare (la propriu şi la figurat) de pe
laterala monumentului eroilor din curtea
bisericii Sf. Nicolae din Târgu-Ocna: „Cei

ce căzut-au pentru ţară/ pe câmpul lanului
bogat/ jertfind o-ntreagă primăvară/ nu au
murit, ci-au înviat!” (Mircea Dem.
Rădulescu). Mormintele, cele două tunuri
Krupp şi textele inscripţionate de
societatea Cultul Eroilor îmi jalonau
drumul zilnic spre Liceul „Oituz” din Târgu-
Ocna.

Respectul pentru sacrificiul eroic al
moşilor şi strămoşilor ar putea fi insuflat

celor mai tineri cetăţeni ai României prin
lecţii pe viu, în munţii şi văile în care iarba
şi florile încă transpiră aburul de sânge
adus ofrandă Ţării. Excursiile, mişcarea
şi jocul alternând cu concursuri pe teme
de istorie (şi premii, desigur!) ar putea
retrezi mândria apartenenţei la un popor
reprezentat de eroi exemplari, aşa cum
au fost Constantin Muşat, căpitanul
Grigore Ignat ori sublocotenentul
Ecaterina Teodoroiu. Ar trebui să se
implice în primul rând şcoala, dar şi
organizaţiile civice, instituţiile culturale,
pensionarii, preoţii.  Turism  cultural şi
ecologic – iată o soluţie la îndemână pentru
însuşirea unui mod de viaţă aşezat sub
semnul luminos a ceea ce se numeşte,
cu vorbele cele mai simple, „iubire de
Ţară”.  Ar fi doar un singur aspect impus
de  regândirea instrucţiei şi educaţiei ca
proces structurat pe valori fundamentale:
famil ia, tradiţ ii le moral-religioase şi
culturale, modelele umane validate de
istorie, marile creaţii artistice etc.

Prof. Gheorghe DRĂGAN
(doctor în filologie,

membru al Uniunii Scriitorilor)

Colonel Gheorghe Pavel Prof. Gheorghe Drăgan
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1 Decembrie,
o zi sfântă pentru români

Ziua de 1 Decembrie este  cea mai
importantă sărbătoare naţională. Peste
numai trei ani se vor împlini 100 de ani
de la Proclamaţia Adunării de la Alba
Iulia, prin care cei 1.228 de delegaţi ai
obştilor comunitare şi cei peste 100.000
de participanţi veniţi din Transilvania,
Banat, Sărmaş, Crişana şi Maramureş
şi-au exprimat voinţa  de a se uni pe veci
cu România. Prin această hotărâre
istorică, cei aproape 800 de ani de
asuprire ungară sau austro-ungară luau
sfârşit şi cursul vieţii tuturor locuitorilor
de acelaşi sânge urma să fie unul comun.

Aşadar, la 1 Decembrie 1918, după
ce Basarabia şi Bucovina îşi exprimaseră
deja voinţa, ultimele provincii de pământ
românesc şi cu populaţie majoritar de
obârşie geto-dacică s-au unit cu ţara
mamă, formând România Mare, aşa cum
este cunoscută în istorie. Drumul care a
condus spre această izbândă istorică a fost
însă presărat cu mari suferinţe, pierderi
materiale, dar mai ales cu pierderi umane.

Bucurându-ne de această mare
izbândă istorică, nu trebuie să uităm
bilanţul   sacrificiilor umane şi pierderilor
materiale suferite în războiul nostru de
întregire din 1916-1918: peste 800.000 de
morţi, răniţi şi dispăruţi; peste 31 de
miliarde de lei aur; tezaurul României dus
la Moscova, de unde nu s-a mai întors;
jefuirea, în cele 23 de luni de ocupaţie de
către trupele germane, austro-ungare,
turceşti şi bulgăreşti a 1.140.809 tone de
petrol, peste 2.161.905 tone de cereale,
550.545 cai, 641.017 bovine, 3.720.590
oi, 124.031 capre, 560.812 porci, 201.153
tone lemn, 93.945 tone de sare, 8.867
tone alcool şi alte 93.945 tone de diverse
alte produse. La acestea s-au adăugat
consumurile făcute de cei peste 480.000
de oameni din trupele de ocupaţie şi cei
140.000 de cai ai acestora. Fiecare
soldat sau cadru al armatei de ocupaţie
aveau dreptul să trimită săptămânal
familiilor acestora din ţările de origine cîte
un pachet  cu alimente de 5-25 kg. Toate
acestea au fost luate din gospodăriile
românilor.* Pentru ca tabloul să fie

complet, trebuie adăugat la acest bilanţ
al pierderilor şi consumurile făcute de
către cele trei armate  ţariste ( A. a IV-a,
A. a VI-a, A. a IX –a) care au acţionat
pe frontul din Moldova din 1916 şi până
în 1918. Efectivul acestor armate se ridica

la aproape un milion de oameni. Este uşor
să ne imaginăm în ce situaţie era ţara în
1917-1918, atât în partea ocupată cât şi
în Moldova, cât mai rămăsese din ea.

Şi totuşi, în tabloul acestor mari
suferinţe îndurate de populaţia Regatului
României în acei ani, speranţa şi nădejdea
că Armata Română va rezista şi ţara nu
va cădea cu totul sub jug străin nu a dis-
părut în sufletul multor români. Crânce-
nele bătălii din vara anului 1917 duse cu
succes sub deviza: „Pe  aici nu se trece!”,
la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, i-au
confirmat pe cei care nu şi-au pierdut
încrederea în puterea noastră de a rezista
pe acest ultim aliniament strategic.

Cele trei localităţi au intrat în istorie
ca borne ale rezistenţei şi dăinuirii noastre
ca neam. Sacrificiul eroic al zecilor de
mii de ostaşi căzuţi la datorie pentru
apărarea ţării a fost temeiul realizării
izbânzii istorice de la 1 Decembrie 1918.
„Trupurile fără viaţă ai acestor eroi au
rămas ca o chezăşie şi strajă pentru
veşnicie în pământul nostru românesc.

Ei ne veghează, de dincolo de moarte, şi
ne îndeamnă să facem şi noi zid de
netrecut în cazul în care ţara va fi în
pericol ” Am citat aici pe Constantin
Kiriţescu. În amintirea acestora, la acest
moment de sărbătoare, aducem omagiul

nostru şi depunem flori la monumente.
Cu gândul la acei bravi ostaşi care au
înnobilat cu sîngele lor pământul ţării, sau
care şi-au găsit sfârşitul în chip eroic pe
câmpurile de bătălie, nu trebuie să-i uităm
pe marii oameni de stat ai acelor ani, fără
de care adunarea plebiscitară de la 1
Decembrie 1918 nu ar fi fost posibilă.

Istoria înfăptuirii României Mari s-a
scris atât în tranşee, pe câmpurile de luptă,
cât şi în complicatele bătălii politico-
diplomatice ce s-au dus în cancelariile
vremurilor acelor ani. Se cuvine să
amintim aici pe marii bărbaţi de stat ai
acelor ani care au contribuit decisiv, alături
de rege şi de regină,  la realizarea acesteia.

Incontestabil, la loc de mare cinste
trebuie aşezat regele FERDINAND I
„Întregitorul de ţară”, care s-a înfrânt pe
sine însuşi, intrând în război împotriva ţării
sale de origine; pe regina Maria, „regina-
soldat” sau „mama-răniţilor” cum îi
spunea majoritatea românilor, care a avut
un rol important în luarea
deciziei de-a intra în război

Col. (rtg) Gheorghe PAVEL

Primarul oraşului Târgu-Ocna, Ec. Ştefan Şilochi,
general Vasile Jenică Apostol şi colonel Gheorghe Pavel
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alături de Antantă, ca apoi să se
pună în fruntea celor care au

alinat suferinţele răniţilor şi bolnavilor,
susţinând astfel, prin prezenţa şi
implicarea ei, moralul celor de pe front.
După război, ea a avut un rol important
în procesul negocierilor pentru Tratatele
de pace  din 1920 de la Paris, semnate
de România  cu ţările beligerante; apoi
pe primul ministru Ion I. C. Brătianu –
„om de stat care unea un patriotism
adânc, cu o înaltă inteligenţă şi cu o
extraordinară abilitate politică” – care a
avut rolul determinant în încheierea
tratatelor cu ţările Antantei (Franţa, Rusia,
Anglia) şi cu Italia, în baza cărora, în
perioada de neutralitate, s-au stabilit
condiţiile intrării României în război alături
de acestea. Tot Ion I. C. Brătianu, ca şef
al guvernului, a fost omul care s-a luptat
admirabil la Conferinţa de Pace de la
Paris din 1919-1920 şi a reuşit să obţină
cele mai bune prevederi, posibile, pentru
viitorul ţării sale. Trebuie amintit aici
exemplul pe care l-a dat întregii naţii,
acceptând ca unicul său fiu de 19 ani,
Gheorghe Brătianu, să meargă voluntar
pe front. Acesta a luptat într-o baterie de
artilerie pe platoul Poiniţa din satul Pârâul
Boghii de unde a susţinut cu foc atacurile
de la Coşna şi Cândea.

 În afară de aceste personalităţi care
ne-au marcat fundamental istoria, mai
amintesc  şi pe Nicolae Filipescu, Titu
Maiorescu, Petre Carp (fost prim
ministru, care şi-a trimis şi el pe front pe
cei trei fii ai săi), Tache Ionescu, Nicolae
Iorga şi mulţi alţii care ne-au lăsat ca pildă,
prin întreaga lor activitate, că interesele
ţării trebuie să fie mai presus de orice
interese personale. Aceşti bărbaţi de stat
şi-au dat măsura frumuseţii caracterelor
lor. Mă întreb, dacă ţara ar fi în pericol şi
goarna ar suna pentru apărarea ei, câţi
din guvernanţii de astăzi şi-ar trimite copiii
lor pe front ?

Tuturor celor care şi-au pus viaţa în
slujba întregirii ţării şi înălţării ei, veşnică
să le fie amintirea şi recunoştinţa noastră!

Dumnezeu să ne binecuvânteze pe
toţi!

LA MULŢI ANI ROMÂNI,
LA MULŢI ANI ROMÂNIA !

*Datele statistice sunt preluate din
„Istoria războiului pentru întregirea
României, 1916-1919“, Vol I,  Ed. 1989,
elaborată de Constantin Kiriţescu.

Într-un sat uitat de lume, prin nişte mlaştini răzleţe,
Erau trei tineri destoinici, tare doritori să-nveţe.
Ajunşi la maturitate, animaţi de-acea dorinţă,
Au plecat în lumea largă s-acumuleze ştiinţă.
 
După câţiva ani de studii, de muncă şi cercetare
S-au întors din nou în satul dintre mlaştini seculare.
Fiecare dintre dânşii povestea ce-a învăţat
Şi ce poate face acuma faţă de când a plecat.
 
Pe rând, încep să spună, cu oarecare mândrie,
Ce pot concret să facă din ce ştiu în teorie:

„Eu, zice unul emfatic, dacă aş găsi un os,
Aş putea reface-ndată, combinând armonios,
Tot scheletul unei fiare sau poate a vreunui om,
Pentru că posed ştiinţă să pătrund în centrozom.”
 
„Bine, dacă poţi reface chiar şi-un schelet de mamut,
N-ai prea evoluat încă, eu pot face şi mai mult!
Pot să fac şi eu scheletul, reproducându-l fidel,
Însă eu refac şi leşul re-punând carnea pe el.”
 
„Dacă voi puteţi acestea graţie ştiinţei voastre,
Eu pot merge mai departe plecând de la zoroastre.
Eu, în ceea ce mă priveşte, dacă aş găsi vreun leş
I-aş putea reda viaţa. Pot aceasta, fără greş!”
 
Nu a fost greu să observe că toată ştiinţa lor
Părea justă, coerentă, legată interior.
Erau mândri de ei înşişi, că sunt oameni de ştiinţă
Şi gândeau machiavelic, că totul e cu putinţă.
 
Tot schimbând idei înalte, traversând un câmp frumos
Unul dintre tineri vede, lângă un tufiş, un os.
După ce îl studiază şi conchid aleatoric,
Au căzut de-acord cu toţii că e un os preistoric.

 „Bine, iată probă clară, hai acum să arătăm
Că ce ştim putem şi face, viaţă osului să dăm.”
Cei trei oameni se-nvoiră şi se puseră pe treabă
Pe cât ştie fiecare, cum să facă mai în grabă.
 
Primul refăcu scheletul, dându-i forme-armonioase.
Al doilea refăcu muşchii şi îi aşează pe oase.
Au constatat cu stupoare că leşul era un leu.
Cum era fără de viaţă acesta mirosea greu.
 
De aceea ei rugară, pe confratele, frumos,
Să dea viaţă la cadavru, ca să scape de miros.
Acesta, fără zăbavă, sunând nişte clopoţei,
A trezit leul din moarte, dar se repezi la ei.
 
N-a trecut prea multă vreme şi acei trei idioţi,
Ce-şi ziceau că ei ştiu totul, în trei clipe erau morţi.
 
Morala:
I.
Asta e când faci ştiinţă
Ignorând pe Dumnezeu.
Rămâi fără conştiinţă
Şi sfârşeşti ca un ateu!
II.
Când un tânăr vrea să zboare
Şi, singur îşi face vânt,
Să îl apuci de picioare
Şi să-l aşezi pe pământ!
III.
Pe tânărul care crede că el le ştie pe toate
Sfătuieşte-l să citească câte ceva de Socrate,
Poate-atunci se-nţelepţeşte că-i absurd şi utopic
Să crezi că le ştii pe toate, când de fapt nu ştii nimic!

Ştiinţă fără conştiinţă

Arhiepiscopul Ioachim

Să socoteşti liberi, nu pe cei ce din întâmplare sunt liberi, ci pe
cei liberi după viaţă şi după deprinderi. Nu se cade să numeşti

liberi, întru adevăr vorbind, pe boierii care sunt răi şi desfrânaţi,
căci aceştia sunt robi patimilor trupeşti. Liber şi fericit este
numai sufletul fără prihană şi izbăvit de cele vremelnice.

(Sf. Antonie cel Mare. Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureşti, 1993, p. 20).

Liber este omul care nu slujeşte patimilor, ci cu înţelepciune şi cu
înfrânare îşi stăpâneşte trupul şi se îndestulează, plin de mulţumire,

cu cele dăruite de Dumnezeu, chiar de ar fi foarte puţine. Căci
mintea iubitoare de Dumnezeu şi sufletul, dacă vor cugeta la fel,
vor împăciui şi trupul întreg, chiar de n-ar vrea acesta. Deoarece,

când vrea sufletul, toată tulburarea trupului se stinge.
(Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureşti, 1993, p. 29).

Nu te face ucenic al celui ce se laudă pe sine, ca nu cumva,
în loc de smerită cugetare, să înveţi mândria.

(Marcu Ascetul, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureşti, 1993, p. 285).
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Întâlniri ale duhovnicului
şi credincioşilor în afara scaunului

de spovedaniePărintele poate în diferite ocazii să
dea ucenicilor învăţături orale amănunţite
şi răspunsuri precise la întrebări speciale.
Şi toate aceste în funcţie de necesitatea
fiecărui ucenic în parte, modelul suprem
al părintelui duhovnicesc, în ceea ce
priveşte cuvântul, fiind Însuşi Iisus Hristos,
Logosul divin. El este arhetipul îndrumării
prin cuvânt al tuturor celor ce au nevoie de
învăţător. El însuşi a vorbit oamenilor în
moduri diferite, după capacitatea fiecăruia
de înţelegere.

Mare parte din predicile Mântuitorului
sunt expuse într-un limbaj simplu, direct,
nediscursiv, ci afirmativ, fiind sprijinite de
numeroase fapte şi exemple, ca şi de o
trăire exemplară. Alteori Iisus Hristos
foloseşte o metodă mai „atrăgătoare”,
aceea a dialogului, a întrebărilor şi
răspunsurilor, o metodă vie care, departe
de a imita dialectica filosofică, se apropie
de vorbire colocvială. De cele mai multe ori
răspunsurile Lui sunt pline de sens,
lămuresc şi limpezesc, la fel ca în cazurile
marilor duhovnici.

Însuşi Hristos, pentru a face acest salt
de la terestru la ceresc, nu foloseşte doar
parabola, care este o povestire simbolică,
ci simbolul însuşi, care este un lucru
aparent simplu, dar care într-un anumit
context deschide perspective nelimitate.
Când Iisus Hristos spune: „Eu sunt Lumina
lumii, cine Mă urmează pe Mine nu va
umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii”
(Ioan 8, 12), se înţelege că prin El se
risipesc negurile păcatului şi ale ignoranţei
şi se pot cunoaşte tainele vieţii de dincolo.
Într-un sigur verset ne este dat sensul
descendent al coborârii lui Iisus în lume şi
sensul ascendent al urcării omului spre
Dumnezeu, spre lumina Adevărului. Iisus
instituie astfel, mai ales prin Evanghelia lui
Ioan, o adevărată teologie a luminii, plecând
de la simbolul inepuizabil al acestui
fenomen cosmic. Apare limpede că
simbolul implică sensuri multiple pe
verticală, deschizând porţile cerului.

Acestea sunt cele trei principale forme
de propovăduire şi vorbire ale lui Iisus
(directă, prin parabole-simboluri şi
fulgurantă), model de îndrumare a
ucenicilor de către părinţii lor duhovniceşti
pe calea desăvârşirii prin cuvânt.

Această îndrumare este de multe ori
răspunsul întrebărilor pe care le pun
ucenicii părinţilor lor. Dar există cazuri când
părintele poate să nu dea nici un răspuns,
fie pentru că a considerat că întrebarea nu
necesită un răspuns, fie pentru că el însuşi
nu cunoaşte răspunsul. În relaţia de

paternitate duhovnicescă multe lucruri nu
pot fi exprimate prin cuvinte, ci doar
transmise în timpul unei întâlniri directe ca
în cazul Tatălui şi a fiului risipitor.

Referitor la tăcere, ştim că Mântuitorul
refuză să răspundă preoţilor, cu intenţia de
a forţa înţelegerea asupra puterii Sale: „Şi
le-a zis: nici Eu n-am să vă spun cu ce
putere fac aceste lucruri” (Luca 20, 8). Alteori
tăcerea Sa este mai elocventă decât vorba,
ca în convorbirea cu femeia cananeancă
(Matei 15, 23) sau în timpul anchetei lui Pilat
(Matei 27, 12-14) şi Irod (Luca 23, 9).

Un rol la fel de important în relaţia
părinte-fiu duhovnicesc îl are, pe lângă
sfatul şi cuvântul părintelui duhovnicesc,
sinceritatea şi dragostea ucenicului în
momentul convorbirii. Fără ca afirmaţiile
sale să fie directe, părintele duhovnicesc
nu poate sfătui pe fiul său, iar dacă o face
nu-i este spre folos. Fiul duhovnicesc
trebuie să conştientizeze că părintele său
este purtător al cuvântului lui Dumnezeu, şi
de asemenea să creadă în el. Deschiderea
sufletului înseamnă de fapt, atât pentru
părinte, cât şi pentru ucenic, unirea sufletelor
în preaplin de iubire şi înălţarea lor spre
dumnezeire. De aceea este esenţial ca
această atitudine a fiului duhovnicesc să
fie rezultatul încrederii în omul pe care i l-a
trimis Dumnezeu, pentru a-i fi călăuză.

Sfatul duhovnicului e absolut necesar
pentru a fi feriţi de căderi noi şi mai mari,
pentru restaurarea şi progresul în această
viaţă nouă.

Locul consfinţirii acestei relaţii
duhovniceşti nu este altul decât biserica,
spaţiul sacru prin excelenţă în care, prin
cultul liturgic, dar mai ales prin Sf. Liturghie,
părintele duhovnicesc şi ucenicul său intră
în comuniune de iubire cu Iisus Hristos.
Însă este important ca pentru aceasta fiii
duhovniceşti să fie mereu în concordanţă
cu viaţa Mântuitorului pe pământ.

Aceste clipe sublime sunt cu atât mai
înălţătoare cu cât ele sunt împărtăşite alături
de părintele duhovnicesc, mijlocitorul între
Dumnezeu şi ucenicii săi. În acest cadru
de sfinţenie se formează o legătură
indestructibilă între părintele duhovnicesc
şi fiul său, mai presus de cuvânt şi de faptă;
o relaţie cu adevărat duhovnicească, adică
în duh. Pentru că dacă relaţia ce se
formează în Biserică, în scaunul de
spovedanie este, de cele mai multe ori,
întemeiată pe cuvânt, pe sfat, relaţia în afara
scaunului de spovedanie, dar tot în Biserică,

are ca temei pacea sufletului, liniştea celui
cufundat în rugăciune, în timpul sfintelor
slujbe. Este momentul de relaxare şi
adăpare a sufletului de la izvoarele
nesecate ale harului ce se revarsă pentru
tot cel ce este însetat. Rugăciunile celor
două suflete (ale duhovnicului şi ucenicului
său) se unesc şi formează comuniune de
rugăciune întemeiată pe iubire. Mai ales în
aceste clipe ucenicul mulţumeşte lui
Dumnezeu pentru grija Sa faţă de oameni,
pentru că i-a trimis lui, nevrednicului,
călăuză dreaptă care să-l îndrume cu
dragoste şi multă chibzuinţă pe calea
desăvârşirii şi se roagă lui Dumnezeu ca
pentru păcatele sale să-i lase această
călăuză pentru cât mai multă vreme, pentru
ca nu cumva, din lipsa ei, el să rătăcescă
drumul.

Dobândind această înţelegere,
ucenicul nu va mai cere sfatul părintelui
său, pentru lucrurile ce le aude explicate
în predică sau pentru alte probleme
mărunte pe care le poate rezolva singur
în urma cuvântului de învăţătură adresat
lui până atunci.

Cu ajutorul rugăciunilor şi cuvintelor
părintelui, fiul duhovnicesc dobândeşte
aşadar luminarea minţii şi se îndreaptă
sub îndrumarea ocrotitoare a duhovnicului
către Dumnezeu. 1

De asemenea, părintele duhov-
nicesc îşi cercetează fiul mergând la locul
în care acesta trăieşte zi de zi, în cazul în
care îşi dă seama că ucenicul său s-a
îndepărtat de calea duhovnicească şi că,
într-un fel sau altul, se afundă în păcat. Chiar
dacă situaţia este delicată, părintele
duhovnicesc, după modelul Mântuitorului,
caută să readucă la turmă oaia cea pierdută
(Luca 15, 1-7). Sfânta Liturghie este de
asemenea un bun prilej pentru părintele
duhovnicesc de a da sfatul ucenicilor săi
prin predică. Deşi este în general colectivă,
predica se adresează paradoxal fiecăruia
în parte. Fiecare ucenic găseşte în predica
părintelui său duhovnicesc cuvânt de
îndrumare sau de alinare pentru sine, deşi
ea se îndreaptă către toţi. Fiul duhovnicesc
află cu această ocazie unele răspunsuri la
întrebările ce-l frământă şi capătă, pe zi ce
trece, o înţelegere cât mai înaltă a vieţii
duhovniceşti.

Cu orice scop ar fi făcută, cercetarea
fiului de către părintele său duhovnicesc
atrage după sine întărirea relaţiei de
paternitate şi cea de filiaţie spirituală.

Preot Lucian Dumitru
VARTOLOMEI
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Şedinţa Consiliului Local Slănic Moldova în cadrul căreia
s-a acordat titlul de Cetăţean de onoare lui Valeriu Filimon

Protos. Claudiu Constantin
PANŢIRU

Părintele Dionisie Ignat s-a născut
la 22 septembrie 1909, în comuna
Vorniceni din judeţul Botoşani, într-o familie
de agricultori, având încă şapte fraţi. Tatăl
său, Ioan, un om deosebit de credincios,
moare de tânăr, lăsând în grija mamei opt
copii.

La botez a primit numele de
Dumitru, fiind mezinul familiei, iar la
moartea tratălui său avea doar un an şi
ceva. Unul dintre fraţii săi, Gheorghe, a
intrat în viaţa monahală la Schitul Măgura
Ocnei, din judeţul Bacău, iar el, fiind foarte
apropiat de fratele său Gheorghe, mai
mare decât el cu zece ani, l-a urmat în
viaţa monahală tot la Schitul Măgura
Ocnei.

Trei ani mai târziu, fratele său
Gheorghe este călugărit, primind numele
de Ghimnazie. Apoi a fost hirotonit
ierodiacon pe seama Schitului Măgura
Ocnei. În anul 1926 au plecat amândoi la
Sfântul Munte Athos. Cei doi fraţi au intrat
în Sfântul Munte în ziua de 6 septembrie,
împreună cu încă doi călugări, şi ei de la
Schitul Măgura Ocnei. Fratele Dumitru
avea pe atunci doar 17 ani. După un scurt
pelerinaj prin Sfântul Munte, fraţii Ignat
încearcă să se stabilească la Schitul
românesc Prodromu, dar nu sunt primiţi
din cauza problemelor existente în acea
vreme la Schitul românesc. Împreună cu
un alt călugăr român, schimonahul
Sebastian, părintele Ghimnazie şi cu
fratele Dumitru împrumută o sumă
apreciabilă de bani şi cumpără Chilia
Buna Vestire de pe teritoriul Mânăstirii
Pantocrator. Pentru a-şi putea plăti
datoria, cei trei muncesc din greu timp
de trei ani ca argaţi la Mânăstirea Iviru. În
1927, Dumitru este tuns în monahism
primind numele de Dionisie, iar în 1931
este hirotonit ierodiacon.

După moartea egumenului
Sebastian, fraţii Ignat merg, în 1933, la
Chilia Sfântul Tihon din Zadonsk din
Kapsala, condusă de egumenul Ghedeon
Chelaru. Împreună cu acesta, în anul
1937, vor prelua Chilia Sfântul Gheorghe
din Colciu pe care au refăcut-o din temelii
şi de care părintele Dionisie nu se va mai
despărţi niciodată.

În 1937, este hirotonit ieromonah la
Chilia Sfântul Tihon de către episcopul

Părintele Dionisie Ignat de la Colciu,
106 ani de la naştere

Ierotei al Sfântului Munte, iar duhovnic
devine în anul 1945. Decenii la rând,
ieromonahul Dionisie s-a nevoit în tăcere
urmând exemplul de viaţă duhovnicească
a fratelui său Ghimnazie care ajunsese

la o mare sfinţenie, trecând la Domnul în
anul 1965.

După moartea părintelui Ghedeon
Chelaru, în 1979, ieromonahul Dionisie
devine egumenul Chiliei, avându-l alături
pe schimonahul Ioan Şova pe care l-am
cunoscut destul de bine în perioada în
care a fost vieţuitor la Mânăstirea
Sihăstria Neamţ. De altfel posed şi
multe scrisori trimise de schimonahul
Ioan Şova de la Sfântul Munte care vor
fi publicate la timpul potrivit.

Părintele Dionisie s-a bucurat de-a
lungul vieţii de sfaturile duhovniceşti ale
unor părinţi sporiţi ca: Antipa Dinescu,
Elisei Filibiu, Macarie Untan, Ion Guţu şi
Dometie Trihenea. Egumenul Dionisie a
devenit unul dintre cei mai experimentaţi
părinţi duhovniceşti din Sfântul Munte
deopotrivă pentru monahii români, greci
sau alte neamuri, dar şi pentru miile de
pelerini veniţi din întreaga lume ortodoxă
care căutau la Colciu linişte sufletească
şi sfat duhovnicesc.

Îmi amintesc cu mari emoţii
momentul întâlnirii, în vara anului 2002,
la Chilia Colciu, cu părintele Dionisie.
Cineva din grup a zis părintelui că se

află şi un părinte slujitor de la Schitul
Măgura Ocnei, din Târgu-Ocna.
Părintele nu mai vedea, dar s-a ridicat
de pe bancă şi a zis: Cine eşti, vino să
te îmbrăţişez! În acel moment am

simţit o îmbrăţişare sfântă. Părintele a
început să povestească de perioada
scurtă de timp în care a stat la Măgura
cu fratele său Gheorghe. Am luat
binecuvântare şi ne-am continuat
drumul nostru în Sfântul Munte.

Peste ani, am auzit că bătrânul
Dionisie a trecut la cele veşnice în ziua
de 11 mai 2004, la vârtsta de 95 de ani,
dintre care 77 i-a petrecut în Sfântul Munte
Athos. De remarcat faptul că printre cei
care au fost la înmormântarea părintelui
Dionisie s-a numărat şi moştenitorul
coroanei britanice, Prinţul Charles. Unii
părinţi de la Colciu mărturisesc că
părintele Dionisie a avut mai multe întâlniri
cu Prinţul Charles, arătându-i acestuia
adevăratele valori ale Ortodoxiei.

La 22 septembrie 2015 s-au împlinit
106 ani de la naşterea părintelui Dionisie
Ignat, mare duhovnic şi vieţuitor român în
Sfântul Munte Athos. Dumnezeu să-l
odihnească cu drepţii în Împărăţia Sa cea
cerească.
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Farmec de iarnă,
Ninge ca în poveşti,
Rotesc în aer
Fulgii de zăpadă
Deschise-s parcă
Porţile cereşti
Ca neaua de argint
Frumos să cadă.

Clopote de cristal
Încep să sune
În clinchete cu-o vrajă
De nespus
Cu toată-nsufleţirea
Spre a ne spune
Că-n Ţara Sfântă
S-a născut Iisus!

Prin alba arcuire-mpărătească
Prin asfinţirea vechilor înfrângeri
Iată că vine ca să ne vestească
Pe porţile cereşti
Un stol de Îngeri.

… dintre noi ultimul CAVALER de la
„Străvechea curte” a poeziei româneşti,
lăsând în loc prieteni îndureraţi! Scriitorul
Gheorghe Palel s-a mutat cu lira sa
inconfundabilă pe aripile „Cocorilor de
platină”, tot mai aproape de Domnul care-i
punea mereu mâna pe creştet atunci când
el surâdea lumii în armonii de cuvinte. Născut
la 21 aprilie 1938 în familia unor gospodari
moldoveni de prin părţile Iaşi-ului, (satul
Tansa din plasa Negreştilor de Vaslui),
pruncul Luminii de mai apoi primeşte
numele sfântului doborâtor de balaur. Îşi
începe truda şcolară în comuna suburbană
Pantelimon – Bucureşti, ajungând, cu timpul,
absolvent al Şcolii Elementare nr.1 din
Bucureşti, unitate şcolară frecventată şi de
magistrul Mircea Eliade. Urmează spirala
inevitabilă a şcolirii „înalte” prin oraşele în
care tatăl său, ofiţer de carieră, îşi servea
patria: Roman, Sibiu, Bucureşti. Încă din
adolescenţă i se difuzează versuri  la radio
şi publică în revistele militare ale vremii.
Urmează anii deplinei afirmări în publicaţii
de prestigiu: „Gazeta literară”,  „Ateneu”,
„Astra”, „Familia”, „Jurnalul literar”, „Vatra”,
„Tomis” etc. etc. Este remarcat de criticii literari
importanţi ai momentului, amintindu-i aici pe
marii oameni de cultură Şerban Cioculescu
şi Al. Piru. Editorial, debutează cu volumul

A  PLECAT …

Dan SANDU

Seara de Crăciun

Cine mă strigă din fântâni amăgite,
Cu glas de rugină şoptită?

 -  Aburit călător, petrecut după umbră,
Arar, călăuză de veghe

Şi plâns de cocoare sub săbii…

Cine mă strigă din ciute bolnave,
Când aripa sângeră zboruri?
- Amurguri rănite cu spaime,

Culorile nunţii din plai,
Vămuire deşartă…

Cine mă strigă-n cocoşi de-ntuneric,
Tulpină de somn rătăcit?

- Sunt semne
Că paseri cuvântă lumina,
 Tristeţea pornită corăbii…

Dan  SANDU

Şi cântă, că pe drum
Stea feerie
Strălucitoare i-a călăuzit,
Merg să se-nchine Lui
Cu bucurie
Trei Crai
Solie
De la răsărit.

Şi trec prin seara albastră
Mai departe
Fără ca prin popasuri să rămâie
Cum scrie în nemuritoarea Carte
Să-I ducă aur, smirnă şi tămâie.

În ieslea cea săracă
Pruncul Sfânt
Dăruie lumii zâmbetul
Său bun,
Spre mântuirea noastră pe pământ,
E sfântul rost al zilei de Crăciun.

Gheorghe PALEL

CÂNTEC
DE  PRIETEN

În amintirea poetului
Gheorghe Palel

„Amintiri de la mare” – Editura EDEN, 1993,
carte bine primită de critica literară. Spicuim,
printre altele:  „Cămila albă”, „Strada
Palisandrului”, „Cocorii de platină”,
„Excelsior”. Între anii 1965-2000 este fervent
colaborator al Radioteleviziunii Române, iar
la Radiodifuziunea Română colaborează
permanent între anii 1973 şi 2004. În anii
tinereţii mele bucureştene ne-am întâlnit
amândoi, pe calea undelor, desigur, la
emisiunea  „Poetica”, proiecţie culturală
emblematică în acel timp, susţinută cu

profesionalism  de  poetul şi realizatorul
Titus Vâjeu.  În ultimii ani colaborează la
periodice din ţară şi ne onorează şi pe noi
cu intervenţii substanţiale la îndrăgitele
publicaţii „SAREA PĂMÂNTULUI” şi
„IZVORUL NUMĂRUL  1”, dovadă a
dragostei pe care a purtat-o mereu
meleagurilor trotuşene!  Despre activitatea
literară a lui Gheorghe Palel se pronunţă
pozitiv personalităţi ale culturii române:
Ştefan Augustin Doinaş, Emil Botta,
Romulus Vulcănescu, C. Stănescu, Geo
Dumitrescu, Titus Vâjeu, Virgil Carianopol,
Emil Manu, Edgar Papu, Ovidiu Genaru,
Radu Cârneci, C. Th. Ciobanu, Ion Iancu
Vale şi alţii.

Noi, prietenii lui, eram consideraţi „Conţi
de Ghadara”! : „La Curtea Conţilor de
Ghadara/ Migdalii au înflorit mai luminoşi/
Decât în alte primăveri”… Aşa îi plăcea lui să
spună despre cei dragi… Astăzi, când el nu
mai păşeşte lut şi se pregăteşte de MAREA
ÎNTÂLNIRE  HRISTICĂ, noi  îl plângem ca
nişte bieţi oameni ce suntem şi-l rugăm să-I
spună  Celui de Sus frumos şi despre noi. Şi
să ne ierte că n-am ştiut a-l preţui îndeajuns!
Şi dă, Doamne, să nu dezamăgim: „mi-am
amintit că ultimul cavaler/ dintre nedreptăţiţii
conţi/ în loc de sabie, purta în mâna dreaptă/
făclia nobiliară a unui crin!”. „Dumnezeu să-l
odihnească în pace!”
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Într-un oraş mare era un
restaurant care avea mai multe camere
unde se putea servi masa. Pe uşa unei
camere scria: „Pentru cei ce doresc
linişte”. Adică, această cameră era
rezervată pentru cei obosiţi de drum
sau pentru alte persoane ostenite şi
mâhnite din cauza diferitelor necazuri
ale vieţii, care doreau să mănânce în
tihnă, fără fum de ţigară, fără muzică
şi fără strigătele şi cântecele ţipătoare
ale oamenilor care au întrecut măsura
în băuturi alcoolice.

În această cameră a intrat într-o
zi o femeie pe faţa căreia era întipărită
multă tristeţe şi amărăciune. După ce
a mâncat, a vorbit cu stăpânul
restaurantului zicând:

– Domnule, eu sunt o femeie
foarte îndurerată; sunt mama văduvă
a unui singur copil care m-a părăsit de
multă vreme. L-am crescut cu toată
dragostea mea de mamă, strecurând
în inima lui credinţa în Dumnezeu,
iubirea de Hristos şi de Biserică. L-am
purtat, cu multe jertfe şi greutăţi, la
şcolile din oraş. Ajungând mare, după
absolvirea liceului, nu-i mai plăceau
îndrumările mele duhovniceşti,
alunecase în păcate. Într-o bună zi, m-a
părăsit fără să-mi spună unde merge
şi ce are de gând să facă în viaţă. Am
îmbătrânit aşteptându-l, dar nu mai ştiu
nimic despre el. Am aici o icoană. Te
rog frumos las-o pe un perete al acestei
camere. Cine ştie? Poate în pribegiile
lui se va gândi să mai treacă prin oraşul
copilăriei şi al tinereţilor sale, poate-l
va birui dorul de casă şi de mamă,
poate va intra în restaurantul dumitale
şi această icoană îl va zgudui, îl va
frământa sufleteşte şi, cu luminarea şi
ajutorul Domnului, se va întâmpla marea
schimbare a vieţii sale.

– M-a înduioşat mult cele ce mi-ai
spus. Îţi îndeplinesc rugămintea, căci
şi eu sunt credincios. Icoana va sta,
până va fi acest restaurant, pe peretele
de răsărit al acestei camere. Ea va fi

Am găsit calea
pildă şi îndemn pentru mulţi din cei ce
vor intra aici.

Şi astfel, icoana Domnului Iisus
cu faţa-I blândă şi plină de iubire, sub
care scria: „Eu sunt Calea, Adevărul
şi Viaţa” (Ioan 14, 6) şi „Veniţi la Mine
toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă
voi odihni pe voi” (Matei 11, 28) a fost
pusă chiar atunci pe perete.

Ani şi ani de zile au trecut de la
această întâmplare. Odată, în ajunul
Crăciunului, a păşit pragul restau-
rantului un om, îmbătrânit înainte de
vreme, din ochii şi de pe faţa căruia se
citea multă întristare; se vedea că era
cuprins de mare durere şi frământare
sufletească. Văzând camera „Pentru
cei ce doresc linişte”, a intrat. S-a
aşezat la masă şi aştepta să fie servit.
După ce şi-a potolit foamea, a început
să privească în toate părţile. Icoana
Domnului Iisus Hristos l-a impresionat
şi l-a mişcat mult. S-a uitat lung la ea,
apoi, în hohote de plâns, a strigat:

– Am găsit calea, am găsit calea!
Ce bine-mi pare, ce fericit sunt! Am
găsit calea!

Lumea din jur s-a mirat, s-a mirat
şi stăpânul restaurantului, care tocmai
intrase acolo, de cele ce vedeau şi
auzeau. Liniştindu-se, el a povestit în
auzul tuturor istoria vieţii sale. Toţi
ascultau cu atenţie vorbele lui, dar mai
atent şi mai interesat era stăpânul
restaurantului. Acesta, la rândul său, a
istorisit prezenţa icoanei, terminând cu
cuvintele:

– Domnule, nu te cunosc, dar
istorisirea dumitale se aseamănă foarte
mult cu ceea ce mi-a spus o femeie
când m-a rugat să îngădui ca să stea
pe perete icoana Domnului Iisus. Nu
cumva eşti fiul ei?

I s-a cutremurat toată făptura. S-a
ridicat repede de la masă şi a ieşit pe
stradă. Se înnoptase de-a binelea şi se
auzeau glasurile curate ale copiilor care
colindau pe la casele oamenilor, vestind
Naşterea Pruncului Iisus Hristos. El

alerga, alerga ca un scos din fire să
ajungă mai repede undeva, să ajungă
la casa părintească. A ajuns. Era
miezul nopţii. Linişte totală, liniştea
sfintei nopţi de Crăciun, pe care o
întrerupea din când în când glasurile
colindătorilor întârziaţi. Prin perdeaua
transparentă de la fereastră, la lumina
slabă a lămpii de petrol, a văzut pe
mama care tocmai îşi terminase
rugăciunea şi, făcându-şi semnul crucii,
s-a culcat să doarmă. Cu aceeaşi
durere în suflet şi obosită de truda zilei,
a adormit.

Cu emoţie în glas, cu lacrimi
şiroaie pe obraz, el a început să cânte
frumoasa colindă de Crăciun: „O ce
veste minunată”. Bătrâna s-a trezit, a
ascultat cu multă băgare de seamă;
glasul i se părea cunoscut, dar nu-i
venea să creadă. S-a ridicat din pat, a
deschis uşa şi a strigat:

– Oare tu eşti, fiul meu?
– Da! Eu sunt mamă!
S-au sărutat şi au stat aşa multă

vreme, nevenindu-le să creadă că sunt
ei; mama şi dragul ei fecior.

Da! Pruncul Iisus, Căruia I se
cântă frumoasele colinde de Crăciun,
este Hristos Domnul şi Dumnezeul
nostru, este „Calea, Adevărul şi
Viaţa”. Dacă am ostenit de atâta
alergare pe căi greşite, departe de
adevărul dumnezeiesc, dacă am
înţeles greşit rostul adevărat al vieţii
noastre pământeşti şi suntem
împovăraţi de păcate şi nelegiuiri, să
ne trezim. În staulul din Betleem s-a
născut „Calea Adevărul şi Viaţa”. Să
ne îndreptăm spre El, în gândurile
noastre, să ne apropiem sufleteşte de
Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus
Hristos; este în interesul nostru
personal, pentru binele nostru trupesc
şi sufletesc, pentru fericirea noastră
pământească şi cerească.

Preot Dr. Dumitru I. BODALE
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Pe 21 noiembrie în inimile tuturor
este bucurie şi praznic sfânt. Biserica
noastră Ortodoxă serbează ziua
minunată când se descoperă taina cea
de veci ascunsă. Este
ziua când Fecioara
Maria, în vârstă de numai
trei ani, a fost adusă la
Templu de către părinţii
săi Ioachim şi Ana. Maria
a fost fructul multor rugă-
ciuni făcute de bătrânii
Ioachim şi Ana. Dumne-
zeu a ascultat rugăciunile
lor, dăruindu-le o fiică pe
care au numit-o Maria.
Maria a odrăslit ca un
trandafir din „zăpezile
vârstei îngheţate a
părinţilor ei“.

Adusă la templul din
Ierusalim, prunca a fost
încredinţată arhiereului
Zaharia, ca ea să vie-
ţuiască în legea cea
sfântă. Aici, la templu,
prin revărsarea harului şi
a puterii Sfântului Duh,
Dumnezeu a pregătit-o
treptat şi sufleteşte pentru a se face
cel mai curat templu al Dumnezeului
celui întrupat.

Între acest praznic împărătesc şi
familia creştină există o mare legătură.
Părinţii Maicii Domnului sunt numiţi de
Biserică – Drepţii Părinţi. Alături de
părinţii ei, Sfânta Fecioară Maria a
petrecut în multă sfinţenie, în rugăciune,
în citirea dumnezeieştilor Scripturi. În
casa părinţilor ei nu s-au rostit cuvinte
nepotrivite unui credincios, nici vorbe de
ocară, domnea duhul evlaviei, al
blândeţii şi al încrederii.

Familia Drepţilor Părinţi Ioachim şi
Ana ne este model de urmat pentru
fiecare familie.

Asemeni creştinilor dreptmăritori
care îi acordă cinstirea cuvenită Maicii
Domnului, aducându-i rugăciuni de
laudă, de mulţumire şi cerere, elevii
Şcolii Gimnaziale Nr. 2 Dărmăneşti,
însoţiţi de doamna prof. director Bindileu
Cornelia şi de prof. de religie Ghineţ

SĂRBĂTOAREA INTRĂRII ÎN BISERICĂ
A MAICII DOMNULUI

ÎN PAROHIA BOIŞTEA II – DĂRMĂNEŞTI
Carmen, au venit a se închina cu
dragoste icoanei Intrării în Biserică a
Maicii Domnului. Cu lumânări şi flori în
mâini, aproximativ 40 de elevi au recitat

poezii religioase şi au cântat cântări
închinate Sfintei Fecioare Maria.
Enoriaşii prezenţi la această Sfântă
Liturghie i-au întâmpinat cu mult drag
pe elevi, iar la sfârşit marea majoritate
a creştinilor, cu lacrimi de bucurie în
ochi, le-au mulţumit copiilor şi i-au
invitat ca la Sărbătoarea Sfântului
Nicolae să vină spre a fi împreună la
slujbă şi la agapa oferită special copiilor.

Întreaga activitate a fost apreciată
de preotul Bisericii Sf. Apostoli Petru
şi Pavel, preot Ghineţ Sebastian. La
sfârşit, preotul a rostit copiilor un citat
din Sf. Grigorie Palama, citat ce
oglindeşte toate etapele prefacerii
duhovniceşti şi ale creşterii spirituale a
Sfintei Născătoare de Dumnezeu: „De
îndată ce a fost înţărcată, au adus-o
înaintea Sfântului Altar al lui Dumnezeu
şi înaintea sfinţitului Lui ierarh pe cea
cu adevărat sfântă şi fiica Domnului şi
acum Fecioară şi Maică a lui
Dumnezeu. Şi deşi era încă la o astfel

de vârstă, fiind plină de harurile cele
dumnezeieşti şi desăvârşit împlinită cu
mintea şi cunoştinţa, totuşi mai mult
decât celelalte care se desăvârşiseră

mai înainte de ea şi între care s-a arătat
că nu a avut nevoie să fie adusă de alţii,
ci ea însăşi din propriul ei imbold către
Dumnezeu printr-o cunoştinţă nemij-
locită, ca şi cum i-ar fi crescut aripi de
la sine, fiind purtată spre sfânta şi
dumnezeiasca sete şi dragoste şi
având o asemenea vrednicie, prin ea
însăşi, a aflat calea şi sălăşluirea în
Sfânta Sfintelor” (Omilia 52 a Sfântului
Grigorie Palama la Intrarea în Biserică
a Maicii Domnului).

Apoi preotul paroh a mulţumit
pentru activitatea frumoasă prezentată
de elevi, considerând-o o punte de
comunicare între Şcoală şi Biserică şi
o punte de comunicare între elevi şi
enoriaşii parohiei. Ceea ce s-a petrecut
astăzi în parohia noastră demonstrează
că elevii trăiesc frumos timpul copilăriei,
îndemnându-i să înveţe, să fie ascul-
tători de părinţi şi de profesori.

Preot Sebastian GHINEŢ
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În data de 8 noiembrie 2015, la
Biserica Sfinţii Voievozi din oraşul Tg.
Ocna, cu prilejul prăznuirii  Sfinţilor
Arhangheli Mihail şi Gavriil, s-a
desfăşurat Concursul de Desen
organizat de Parohia Sfântul Ioan în
parteneriat cu Şcoala Gimnazială Nr. 1
şi Şcoala Gimnazială Nr. 2 din oraşul
Tg. Ocna. La Concurs au
participat 60 de copii, fiind
prezenţi împreună cu părinţii lor
la Sfânta Liturghie încă de la
orele 10 dimineaţa. Copiii s-au
prezentat cu propriile desene şi
acestea au fost expuse în incinta
bisericii într-un cort amenajat
pentru desfăşurarea activităţii.
Desenele reprezentau Îngerii,
aşa cum sunt văzuţi aceştia de
copii, cu inima lor curată atunci
când dimineaţa şi seara vorbesc
cu ei prin rugăciune. După slujba
Sfintei Liturghii, juriul alcătuit din
cadrele  didactice, Prof. Vamanu
Alina şi Prof. Chiticaru Oana şi
preotul paroh, Pr. Postelnicu
Sorin Mihail, a deliberat şi s-a
făcut ierarhizarea celor mai bune
lucrări. Au participat la activitate

ZIUA ÎNGERILOR - CONCURS DE DESEN

Pr. Protopop Constantin Alupei, oficia-
lităţile locale (primarul oraşului, Ec.
Ştefan Şilochi), enoriaşii parohiei
precum şi creştinii din celelalte parohii
invitate.

Bucuria a fost mare întrucât cei
care au participat au fost binecuvântaţi
şi cu prezenţa Sfintelor Moaşte ale

Sfântului Nectarie şi a Veşmântului
Sfintei Parascheva de la Iaşi, aduse în
această zi spre închinare creştinilor. Dar
bucuria cea mai mare a fost a copiilor
care au fost premiaţi cu toţii, de la mic
la mare, cu daruri pregătite de enoriaşii
Parohiei Sfântul Ioan. Cele mai bune
desene au fost remarcate şi

recompensate cu diplome, fişe cu
iconiţe, reviste şi premii financiare
pregătite de organizatori. La
începutul activităţii, eleva Botezatu
Bianca a rostit o poezie compusă
de părintele paroh, după care s-au
anunţat premiile. S-au făcut
fotografii de grup iar în final cu toţii
au promis că şi în anul următor vor
participa şi se vor strădui mai mult
cu ajutorul Îngerilor să facă lucrări
cât mai reuşite.

Scopul acestui proiect a fost
constientizarea prezenţei îngerului
păzitor. Copiii, desenând lucrările
şi prezentându-se la Biserică în
ziua închinată îngerilor, şi-au
manifestat astfel credinţa şi
cinstirea adusă puterilor cereşti.

Prof. Oana CHITICARU

Cocorii de platină
Noaptea de primăvară, în cariera de piatră

Umblă prin coridoare cu pereţi milenari.

Sarcofagul atâtor generaţii de scoici
Rămâne deschis sub rotonda vremii

Prin carieră se plimbă noaptea
Ironie a evoluţiei căci liniştea

Capătă greutate de plumb
Şi luna o face fiinţă.

Sus pe cer ţipă cocorii de platină,
Pereţii carierei tac şi privesc

Sub foşnet de aripi noaptea se clatină
Când cochiliile, ochii erelor

Ciudat, întrebător mă iscodesc.

Gheorghe Palel
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frescă în Sfânta Sofia - Istanbul

Sfânta Sofia şi Istanbulul - vedere parţială

La Parohia Buna Vestire din Târgu-
Ocna, în cadrul Proiectului de parteneriat
Cale şi Adevăr în viaţă încheiat între
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Târgu-Ocna şi
Biserica Buna Vestire Răducanu, s-a
desfăşurat Concursul de creaţie
interdisciplinar Tradiţie şi Spiritualitate
în poezie. Elevii şcolii gimnaziale din
clasele V-VIII în perioada 25 noiembrie-
3 decembrie au compus poezii dedicate
Sfântului Nicolae. Cu ajutorul Sfântului
Nicolae, au fost aşternute pe hârtie 40
de lucrări ce au adus bucurie
ascultătorilor. Juriul format din cadrele
didactice ale şcolii, Prof. Religie
Ortodoxă Chiticaru Oana, Prof. Limba
Română Pîrjol Gina şi Pr. Paroh Vasile-
Ioan Panţîru a hotărât premierea a 8 elevi
(3 premii, 2 menţiuni, 3 premii speciale).

Activitatea s-a desfăşurat în Biserica
Buna Vestire, în data de 4 decembrie, în
cinstea Sfântului Nicolae, unde fiecare
elev premiat a citit propria poezie
compusă. În cadrul programului, două
eleve talentate, Condei Alexandra şi Preda
Miruna, de la clasa a III-a B, au prezentat
desene lucrate în creioane colorate şi
versuri proprii în cinstea  Sfântului

CONCURS DE CREAŢIE
Tradiţie şi Spiritualitate în poezie

Nicolae. Viaţa marelui ierarh din Mira
Lichiei şi minunile sale, precum şi
lăcaşurile de cult din ţara noastră
închinate lui, au fost amintite într-o lucrare
în power-point de eleva Botezatu Bianca
de la clasa a VI-a B. Spre sfârşitul
activităţii, s-a vizionat o pildă
duhovnicească ce a subliniat importanţa
unei virtuţi creştine mult iubită de Sfântul
Nicolae, şi anume milostenia. Scopul
activităţii a fost atins, întrucât copiii şi-au
manifestat bucuria întâlnindu-se astfel cu
Sfântul Ierarh Nicolae prin poeziile create.

Toţi copiii au fost premiaţi cu
dulciuri, iar premiile oferite de Parohia
Buna Vestire au constat în jocuri
distractive, cărţi de colinde, CD-uri,
rechizite, acuarele şi articole
vestimentare. Poezia elevei David
Mălina, o poezie ce a prezentat sufletul
plin de bucurie al copiilor, a obţinut
premiul I.

Sfinte Nicolae
Sfinte Nicolae,
Ce ne-aduci în barbă?
Fulgii de zăpadă,
Iepuraşi de pluş
Dulciuri şi păpuşi.

Tu ne ocroteşti
Şi mult ne iubeşti
De aceea eu,
azi de ziua ta
O să-ţi fac cadou
Bucuria mea.

Azi noi vom cânta
Şi vom recita,
Doar în cinstea ta,
Cântece frumoase
Şi poezii duioase.

David Mălina, clasa a V-a B
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Tg. Ocna

Activitatea a avut ca scop
apropierea elevilor de Biserică şi de
Sfântul Nicolae, prietenul copiilor.
Concursul desfăşurat face parte din
Calendarul de activităţi din cadrul
Proiectului de parteneriat încheiat cu
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Târgu-Ocna
şi are ca scop creşterea elevilor în
spiritul tradiţiilor autentice.

Prof. Oana CHITICARU
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În ultimile luni, activităţile
desfăşurate de Primărie au vizat, în
principal, finalizarea lucrărilor
începute anterior. Cele mai importante
lucrări ce se desfăşoară în oraşul
nostru privesc reţeaua de canalizare
şi construirea noii staţii de epurare,
ambele obiective făcând parte din
proiectul „Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Bacău“ finanţat cu fonduri
europene. Reţelele de canalizare sunt
deja finalizate pe majoritatea străzilor
prevăzute în proiect, au fost amplasate
peste 80% din căminele de racord,

multe dintre acestea fiind poziţionate
la sugestia cetăţenilor, şi se lucrează
la refacerea carosabilului, lucrări de
refacere care vor continua şi în anul
viitor. Străzile pe care nu se va putea
reface covorul asfaltic în această
perioadă din cauza temperaturilor
scăzute vor fi refăcute anul viitor.
Informăm pe toţi cei interesaţi că am
încercat şi vom încerca în continuare
să răspundem cât mai repede tuturor
solicitărilor în ceea ce priveşte

execuţia canalizării şi că nu vor
rămâne străzi nerefăcute.

Lucrările de amplasare a reţelelor
de canalizare pe strada Costache Negri
şi pe Bulevardul Republicii nu au fost
deocamdată începute, întrucât se
aşteaptă avizul de la Administraţia
Naţională a Drumurilor Iaşi,
proiectantul fiind obligat să modifice
soluţia iniţială, datorită cerinţelor noi
impuse de administratorul drumului. Se
desfăşoară conform graficului lucrările
la noua staţie de epurare a oraşului,
însă rămân de aprovizionat şi amplasat
echipamentele, lucrări ce se vor realiza
la începutul anului viitor.

În cartierul Vâlcele au fost
terminate lucrările de construire a
podului peste pârâul Săratul, care face
legătura între strada Vâlcele, prin
strada Proletari, cu strada Horia,
devenind astfel accesibilă circulaţia
cetăţenilor şi a mijloacelor de transport
cu greutate de până la 7,5 tone între
cele două străzi.

În centrul oraşului au continuat
lucrările la proiectul de „Amenajare
spaţiu public şi mobilare urbană, str.

Victoriei“. S-au terminat lucrările de
pavare a zonei centrale, amplasarea
băncilor şi a coşurilor de gunoi,
completarea cu şipci a băncilor din
zona fântânii arteziene. În primăvara
anului viitor vor fi realizate lucrările de
montare a fântânii arteziene în faţa
blocului F13, precum şi a celorlalte
obiecte de mobilier urban prevăzute în
proiect. De asemenea, în această zonă
se va pune în operă un proiect de
amenajare arhitecturală peisagistică a
spaţiului verde  existent.

Au fost achiziţionate toate
echipamentele şi materialele prevăzute
în proiectul „Dotarea Centrului

Naţional de Informare şi Promovare
Turistică“ din Parcul Măgura şi s-a
desfăşurat Conferinţa de închidere a
proiectului. Centrul a devenit
funcţional, urmând a se realiza la
începutul anului 2016 legătura cu
reţeaua naţională de informare
turistică. În perioada următoare vor fi
demarate şi procedurile legale pentru
angajarea celor trei persoane
prevăzute prin proiect,
persoane care vor asigura

(urmare din p. 1)

Aşteptăm sărbătorile de iarnă

„Amenajare spaţiu public şi mobilare urbană, str. Victoriei“
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permanenţa şi legătura cu
toate centrele turistice din ţară

şi va furniza informaţii celor interesaţi.
Rugăm toţi cetăţenii oraşului dornici să
primească informaţii turistice să
apeleze cu încredere la serviciile
acestui centru, asigurându-i de
promtitudinea şi corectitudinea
acestora.

Am continuat activităţile de
monitorizare a izvoarelor din Parcul
Măgura, efectuându-se analizele şi
măsurătorile prevăzute în licenţa de
dare în administrare pentru explorare.
Până la sfârşitul acestui an, va fi
semnat actul adiţional de prelungire a
valabilităţii acestei licenţe cu încă 6 luni.
După încheierea perioadei de
explorare, vom depune la Agenţia
Naţională pentru Resurse Minerale
raportul final şi documentaţia pentru
obţinerea, în cursul anului viitor,  a
licenţei de exploatare a apei minerale
terapeutice provenită de la cele 7
izvoare din Parcul Măgura.

În aceste zile a fost efectuată de
către Administraţia Fondului pentru
Mediu ultima plată pentru lucrările
efectuate în cadrul proiectului de
reabilitare a parcurilor din oraşul Târgu-
Ocna. Administraţia publică locală are
obligaţia întreţinerii spaţiilor verzi, a

aleilor, a mobilierului urban, a locului
de joacă pentru copii şi a tuturor
celorlalte echipamente din aceste
parcuri, în condiţiile prevăzute în
proiect. Finanţatorul va asigura
monitorizarea proiectului o perioada de
3 ani.

Pentru întâmpinarea sărbătorilor
de iarnă şi a Anului Nou, oraşul este
împodobit cu ghirlande colorate, în
parcul de la Casa de Cultură şi în cel
din zona centrală se aud colinde, iar
Moş Crăciun împarte deja daruri celor
mici! Ne-am pregătit şi anul acesta cum
am putut mai bine să dăm oraşului o
notă sărbătorească, iar la cumpăna

dintre ani vă aşteptăm pe toţi în piaţeta
Primăriei la focul de artificii oferit în
dar de edilii oraşului.

Primarul oraşului, domnul Ştefan
Şilochi, domnul viceprimar Marcel
David şi domnul manager public
Cristian Ciubotaru vă mulţumesc pentru
sprijinul acordat anul acesta în
realizarea proiectelor propuse, asigu-
rându-vă de toată disponibilitatea în
rezolvarea promptă şi corespunzătoare
a tuturor aspectelor semnalate.

Şi pentru că sărbătorile vin cu
bucurii şi lumină,  vă dorim la toţi
„Sărbători fericite“ şi  „La mulţi
ani!“

„Dotarea Centrului Naţional de Informare
şi Promovare Turistică“ din Parcul Măgura

Festivitatea Zilei Naţionale a României, 1 decembrie 1918-2015, la Târgu-Ocna
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Târgu-Ocna - vedere panoramică

Este vorba de părintele Nicolae
Grebenea, participant activ la toate
frământările care au avut loc în ţara noastră
în perioada interbelică şi apoi, după cel de-al
Doilea Război Mondial, la lupta antico-
munistă, despre care părintele protosinghel
Iustin Pârvu, stareţul Mănăstirii „Sfinţii
Arhangheli” de la Petru Vodă, spune că a
fost „un stâlp de rezistenţă şi un exemplu de
urmat” pentru toţi cei care l-au cunoscut şi i-
au fost tovarăşi de suferinţă prin temniţele
şi lagărele de muncă prin care a trecut.

Părintele Nicolae Grebenea s-a născut
la 25 octombrie 1905, în Răşinarii Sibiului,
fiind al optulea copil al unei familii de origine
macedoneană. Strămoşii săi emigraseră
din oraşul Grebena din Macedonia, în veacul
al XVII-lea, din cauza asupririi turceşti, şi se
stabiliseră în această parte a ţării, unde s-au
ocupat, ca şi în patria de origine, cu
creşterea şi negoţul de vite.

Rămas de mic orfan de mamă, a fost
crescut de tatăl său, un om sever, care i-a
dat o educaţie spartană. Şcoala primară a
urmat-o în satul natal, iar în 1919, după
Marea Unire, s-a înscris (împotriva dorinţei
tatălui său, care voia să-i continue meseria
de negustor de vite) la Şcoala Normală din
Sibiu, pe care a absolvit-o în 1925. Un an a
funcţionat ca învăţător într-un sat din judeţul
Roman, iar în 1926 s-a înscris la Academia
Teologică „Andreiană” din Sibiu. În 1930,
după terminarea studiilor teologice, a fost
numit profesor de religie, mai întâi la
gimnaziul din Lupeni, apoi la liceul din
Petroşani. În 1936 a fost delegat de
Mitropolia Sibiului să organizeze o parohie
ortodoxă în Bicazul ardelean, judeţul Ciuc,
sarcină de care s-a achitat cu râvnă şi
pricepere.

Un moment de răscruce, care i-a
schimbat complet viaţa şi i-a pecetluit
viitorul, l-a constituit întâlnirea sa, în acelaşi
an (1936), cu Mişcarea Legionară, faţă de
care, la început, a avut unele rezerve, dar la
care, după ce i-a cunoscut şi înţeles
„principiile şi crezul”, a aderat cu toată fiinţa
sa. „Aveam – ne spune într-un text
memorialistic – 31 de ani şi eram plin de
vigoare, dornic de muncă şi de afirmare.
Învinsesem toate rezervele şi am intrat în
rândurile ei plin de avânt şi cu tot sufletul”. A
participat activ la toate acţiunile iniţiate de
această „adevărată cruciadă spirituală”, fapt
pentru care, în 1938, după dezlănţuirea
„prigoanei cele mari”, a fost arestat şi internat
în lagărul de la Vaslui. A fost pus în libertate,
împreună cu alţi câţiva internaţi în acelaşi
lagăr, în primăvara anului 1939, scăpând
astfel ca prin minune de masacrele care au
avut loc în toamna aceluiaşi an (21-22
septembrie).

După abdicarea regelui Carol al II-lea,
în timpul regimului legionaro-antonescian,
a fost primar în Slănic Moldova, iar după
evenimentele din ianuarie 1941 şi

Un preot, primar la Slănic Moldova
instaurarea dictaturii lui Antonescu, în
februarie 1942, a fost arestat, judecat şi
condamnat la 25 de ani de muncă silnică,
începând astfel calvarul închisorilor, care a
durat aproape 23 de ani, deoarece părintele,
ca şi alţi mulţi legionari, nu s-a bucurat de
decretul de graţiere din 1945. Cea mai mare
parte din această lungă detenţie (18 ani) a
executat-o în cumplita temniţă a Aiudului.
Doar patru ani, între 1950 şi 1954, a lucrat în
minele de plumb de la Baia Sprie, Valea
Nistrului şi Cavnic, iar de câteva ori, pentru
perioade scurte de timp, a mai fost dus la
Iaşi, Ploieşti ori Jilava, pentru supliment de
anchetă. S-a eliberat o dată cu toată suflarea
Aiudului, în urma decretului de graţiere a
deţinuţilor politici, din 1964. Îmi amintesc că
odată, în cumplita temniţă a Aiudului, când
el ne vorbea despre suferinţă şi despre
semnificaţiile ei, unii dintre noi, mai tineri
„învăţăcei” ai lui, l-am întrebat cu oarecare
năduf: „Bine, bine, părinte, dar coşmarul
acesta pe care îl trăim, când se va termina?”.
El ne-a răspuns sfătos: „Hei, feţii mei, timpul
are răbdare, multă răbdare; se cade, deci,
să fim şi noi răbdători. Să aşteptăm să se
împlinească veleatul. Până atunci, însă,
trebuie să ne străduim să rămânem noi
înşine”. Şi el ne-a fost exemplu viu în acest
sens. A avut răbdare cu timpul lui de atunci
aproape un sfert de secol, rămânând el
însuşi. Dovadă că aşa este stă şi următorul
text scris de el în august 1997: „La planurile
întunecate care se pot ţese în diferite oficine
ascunse, neamul meu poate găsi singurul
sprijin, statornic şi nedezminţit, numai la
Dumnezeu. Întoarce-te la El cu toată inima
şi puterea, slăvite Neam Românesc!
Lipeşte-te de El, căci El este viaţa ta! Caută-te
pe tine şi fii ce ai fost! Priveşte drept în sus
spre lumină, fără a lua seama de zarva din
jur! Şi vei fi mântuit. Şi vei fi lumină”.

Dar calvarul părintelui Grebenea, ca
şi al tuturor celor care au fost amnistiaţi în
1964, nu s-a terminat o dată cu „slobozirea”

din temniţă, ci a continuat şi în aşa-zisa
libertate din „marea închisoare” care era,
de fapt, întreaga ţară. Pe lângă mizeriile şi
hărţuielile continue la care erau supuşi de
către autorităţile comuniste, şi în special de
către Securitate, cei ieşiţi din temniţe mai
aveau de făcut faţă şi unor complexe de
adaptare la noile realităţi, cu care, o dată
ieşiţi afară, se confruntau în mod inevitabil.
Să nu uităm că părintele Grebenea se
întorcea în „viaţă” după aproape un sfert de
secol de absenţă şi multe dintre realităţile
cu care s-a confruntat la ieşire erau cu totul
altfel decât le visase el în temniţă. La început,
pentru a se reface fizic şi pentru a-şi tămădui
rănile sufleteşti provocate de impactul cu
crudele realităţi cu care s-a confruntat la
ieşirea din temniţă, s-a retras un timp în
Răşinarii copilăriei şi tinereţii lui, unde nu a
putut însă rămâne prea mult timp, deoarece
a trebuit să plece pentru a-şi câştiga
existenţa. Un timp a prestat diferite munci
necalificate, iar până la sfârşit, după ce a
bătut pe la multe uşi, a reuşit să obţină o
parohie câţiva ani, dar cum devenise foarte
iubit şi apreciat de enoriaşi şi de toţi oamenii
locului, Securitatea a impus autorităţilor
bisericeşti să-l pensioneze la o vârstă când
încă mai putea fi util comunităţii de care se
legase sufleteşte. Cum însă era un foarte
apreciat predicator, era foarte adesea
solicitat să predice şi să slujească
împreună cu alţi preoţi la bisericile din
Săvineşti sau din parohiile din jur.

După evenimentele din 1989, s-a
stabilit la Piatra Neamţ, unde şi-a continuat
munca de apostolat, devenind un duhovnic
iubit şi respectat de credincioşii din regiune.
Iată cum îl caracteriza acum câţiva ani
părintele Iustin Pârvu, în prefaţa unei cărţi:
„Din felul în care a trăit şi a acţionat sub
toate regimurile de până azi, putem spune
că la ora actuală părintele Grebenea
întruchipează una dintre cele mai frumoase
vieţi de trăire şi de luptă creştină. Avem foarte
multe de învăţat de la dânsul. Întâi de toate,
perseverenţa în adevăr, curaj, dreptate,
corectitudine, disciplina în gândire şi o
profundă convingere religioasă”.

Se spune că România de astăzi,
transformată de vicisitudinile istoriei şi de
nevrednicia noastră într-o adevărată
junglă, în care indivizi dezumanizaţi se
sfâşie între ei, unii pentru măriri şi
înavuţire, iar alţii pentru supravieţuire, are
nevoie acută de modele, de oameni care
să constituie pentru ceilalţi, în special
pentru tineri, exemple demne de urmat.
Oameni ca părintele Grebenea şi ca alţii
asemenea lui, care descind parcă din altă
lume, „cu alte ceruri şi alţi zei”, ar putea
constitui astfel de modele restauratoare.

Demostene ANDRONESCU

Rugăciune
Maica Domnului, Preasfântă,

Astăzi ruga ne-o ascultă.
Dăruieşte sănătate

Şi ocroteşte al meu frate.

De părinţi ai grijă mare
Şi le dă tot bunăstare.

Mintea noastră-o descreţeşte
Şi de rele ne păzeşte!

Amin .

Prof. presb. Marta PÂNZARU
Sc. G. „Sfântul Voievod

Ştefan cel Mare”, Oneşti-Bacău
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Ursuleţii de pluş… Cele mai populare,
mai simple şi poate cele mai vechi jucării.
Au fost alături de copii săraci şi bogaţi, trişti
şi fericiţi, în diferite forme, culori şi mărimi.
Însă vine un moment când orice zâmbet
se şterge, orice râs se stinge, orice fericire
se pierde, orice poveste… se termină.
Astfel se termină şi orice poveste cu
ursuleţi şi copii: câţiva ani mai târziu Martinel
a ajuns în cel mai întunecat colţ al podului,
rămânând acolo sub pătura groasă de praf.

Ce se întâmplă? Care este motivul
ruperii acestor prietenii? Eu ştiu! Sau cel
puţin am aflat recent când l-am revăzut pe
Martinel în timp ce făceam ordine prin casă.
Strămoşii noştri Adam şi Eva au fost creaţi
în aceeaşi zi cu animalele terestre, DAR
ei au fost apogeul creaţiei. În celelalte cinci
zile Dumnezeu a creat plante, păsări şi
peşti pentru ca omul să nu trăiască într-o
lume searbădă. Omul a fost de la început
Împărat peste creaţie, iar animalele, căci
asupra lor ne vom opri, se purtau ca nişte
vrednici supuşi. Nu ar fi îndrăznit, nici leul,
nici ursul, să se răzvrătească, atacând
omul. Toată această lume „de poveste” s-a
terminat când omul a greşit, a călcat singura
poruncă pe care o primise, de a nu gusta
din pomul oprit. Din acel moment nu mai
era omul Împărat peste animale. A devenit
o lume a haosului. Însă Dumnezeu i-a dăruit
omului şansa de a fi iertat de păcatul
primordial, şi anume prin Sfântul Botez. Un
copil după botez este iertat de acest păcat,
deci devine ca omul de dinainte de cădere.
Cel puţin până când începe să se încarce
cu alte păcate. De aceea copiii, curaţi fiind,
trăiesc ca înainte de cădere. Ursuleţii de
pluş sunt o amintire a vremurilor când omul
trăia în pace cu urşii cei mari şi fioroşi.

Fenomenul de „pensionare” a
ursuleţilor de pluş nu este altceva decât o
a doua cădere a omului. Copilul renunţă la
ursuleţul de pluş după ce se umple de
păcate. Nu mai poate să trăiască în pace
cu ursuleţii de pluş pentru că redevine omul
căzut. „Fiţi precum copiii” spunea
Mântuitorul… Eu completez: coborâţi din
pod ursuleţii de pluş şi încercaţi să îi
strângeţi la piept cu toată convingerea. Va
fi un pas mic pentru noi, dar un pas mare
în ochii lui Dumnezeu.

Teddy Bears –
Protecting
children

Vasile ILIE, 2011

Mi-am zis totuşi să fac ceva şi am luat postul de primar la Slănic
Moldova, care tocmai era liber.

Staţiunea era o frumuseţe. Poate era tot ce avea România mai
frumos la acea oră, ca staţiune climaterică. Deasupra orăşelului – sat
mai ridicat pe deal, între brazi, se ridicau câteva vile, construcţii în stil
românesc, foarte variate ca aspect şi colorate deosebit. Era o staţiune
fermecătoare. Cu ape minerale pentru ochi, stomac, rinichi şi alte organe.
Erau ape vestite în puterea lor vindecătoare. Aerul era reconfortant.
Soarele era blând şi binefăcător.

Cunoscusem şi alte staţiuni: Ocna Sibiului, Olăneşti, Govora,
Herculane, Păltiniş, toate cu specificul şi farmecul lor, dar mai puţin
atractive ca Slănicul. Unele erau prea la şes, fără aerul ozonat al
Slănicului. Păltinişul era prea sus: 1200 – 1400 m altitudine şi aerul său
prea tare nu-l puteau suporta toţi.

Slănicul era bun pentru toţi: nici prea sus, nici prea jos.
Noua graniţă dintre noi şi unguri era acum aproape. M-am dus să

o văd. Priveam cu gândul dincolo, în Ardealul pe care îl părăsisem.
Ajutorul de primar ce l-am găsit şi cu care trebuia să colaborez la

conducerea primăriei era un rus, fiu de general. Fugise în timpul revoluţiei
din ţara sa. Antonescu îl cunoscuse pe tatăl lui ce luptase alături de noi
în 1916-1917, şi aflând de el, generos, a ţinut să-i dea o pâine. A fost
foarte politicos şi muncitor. Faţă de mine avea o atitudine prea supusă,
slugarnică, lucru care nu mi-a plăcut.

Spre sfârşitul şederii mele la Slănic am început să mă îndoiesc de
corectitudinea lui. Simţeam că nu e curat, că în el se ascunde un comunist
camuflat.

Într-adevăr, pe mulţi fugari din Rusia ce se găseau în emigraţie,
oameni de omenie dar care trăiau în greutăţi, serviciile secrete ruseşti i-au
captat şi i-au angajat în serviciul lor. Acum el trebuia să joace un joc pe
care nu-l mai jucase înainte. La multe lucruri neaşteptate ne împing
împrejurările!

Slujba de primar într-un orăşel e uşoară şi plăcută. Eşti la dispoziţia
nevoilor unor oameni dar, cu bunăvoinţă, toate se pot face spre bucuria
tuturor. Totul e să fii cinstit. Şi dacă construcţiile edilitare care cer
pricepere, control şi alergătură lipsesc, totul e uşor şi plăcut.

(Fragment din cartea „Amintiri din întuneric”, autor preot
Nicolae Grebenea – ediţia a treia – Editura Scara, 2005, pag. 71)

Primar la Slănic Moldova

Astăzi este ziua mea de naştere.
Cu răbdare şi blândeţe am chemat

mulţi prieteni dragi.
I-am chemat cu prezenţa mea în

sufletul lor, dar n-au venit!
– Cine bate la poarta lumii mele?
– Câteva case vechi, stăpâne! – au

răspuns slujitoarele mele, culorile
curcubeului. Ne-au spus că au fost
prezente la naşterea ta!

Singurătate
– Dar au cel puţin o sută de ani! –

am spus eu. Abia se mai ţin în picioare!
– Sunt singurele care au răspuns

cu bucurie la chemarea duhului venirii
tale pe lume, atunci, ca decor la
naşterea ta! Toţi erau ocupaţi cu alte
treburi.

– Atunci veniţi, dragele mele, şi
haideţi să cântăm împreună cântecul
singurătăţii mele.

Preot Cătălin ILIE
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Monumentul Eroilor
de la Poieni

Este un frumos obicei, răspândit
pe aproape toată faţa pământului: de
Crăciun, de Anul Nou şi de Paşti se
tipăresc cărţi de felicitare. Acestea sunt
formate din două sau mai multe foi. Pe
coperta din faţă este o icoană a
respectivei sărbători, iar pe foile
dinlăuntru sunt scrise diferite gânduri în
legătură cu aceste mari sărbători.

Pe coperta din faţă a unei astfel de
cărţi de felicitare de Crăciun, tipărită în
oraşul Dallas, Statul Texas, U.S.A.,
este zugrăvit staulul din Betleem cu
pruncul Iisus culcat pe un aşternut de
paie. Oi şi vite împrejur, iar în faţa
pruncului un copil mic care bate toba.
În timp ce el bate toba, din toată inima,
pruncul Iisus priveşte la el blând şi cu
un zâmbet de bucurie.

Scena zugrăvită pe această carte
de felicitare este din domeniul
imaginaţiei. Nu s-a întâmplat în viaţa
Pruncului Iisus din Betleem; totuşi are
un adânc înţeles creştinesc: ne aduce
aminte că la Betleem multă lume, după
ce a aflat de Naşterea Pruncului, a venit
şi a adus daruri. Acest mic toboşar se
vede că era sărac şi nu avea ce să-i
dea în dar Pruncului Iisus, dar în inima
lui dorea mult să meargă să-L vadă.
Ajungând în faţa Pruncului Iisus, a
început să bată toba din toată inima şi
cu toată dragostea. Privirea blândă şi
zâmbetul dulce de pe buzele Pruncului
Iisus dovedesc că i-a primit cu multă
plăcere darul.

Domnul Iisus şi astăzi şi totdeauna
aşteaptă de la noi dragostea. Dragoste
pentru El, dragoste pentru semenii
noştri, dragoste pentru Sfânta
Evanghelie şi dragoste pentru Sfânta Sa

Biserică. Dacă din toată viaţa noastră,
dacă din toate faptele noastre lipseşte
această dragoste, apoi creştinătatea
noastră este fără nici un folos. Aşa cum
striga, la vremea sa, marele poet
german Goethe: „Mai multă lumină!” ar
trebui să răsune astăzi, pe toată faţa
pământului: „Mai multă dragoste!”

Dacă ar fi mai multă dragoste de
Dumnezeu şi de aproapele, nu ar mai fi
atâta ură şi duşmănie între oameni şi
între popoare, nu s-ar mai auzi
bubuiturile de tunuri, nu s-ar mai vărsa
sânge nevinovat pe câmpuri de luptă.
Pacea după care suspină inimile tuturor
oamenilor acestui pământ, aşa de
încercat în crâncene războaie, nu se
poate înfăptui fără dragoste.

Ce bine ar fi dacă am înţelege noi
această mare însemnătate a dragostei!
Ce folositor ar fi pentru sufletele noastre
şi pentru toată lumea dacă am aduce
în dar Domnului Hristos dragostea
curată şi sinceră a inimilor noastre! Ce
frumoasă şi rodnică în virtuţi ar fi viaţa
omenească dacă fiecare dintre noi ar
înţelege marea iubire a lui Hristos şi şi-ar
aprinde şi în inima sa flacăra acestei
iubiri!

Să începem de la noi înşine.
Fiecare în inima noastră, în familia
noastră, între vecinii noştri şi la locurile
noastre de muncă, să purtăm aprinsă
făclia iubirii de Dumnezeu şi de
aproapele, căci astfel vom contribui la
fericirea şi bunăstarea sufletească şi
trupească a zbuciumatei omeniri; vom
ajuta la răspândirea împărăţiei lui
Dumnezeu în lume.

Micul toboşar

Pr. Dr. Dumitru I. BODALE

Cânt
de toamnă
Brumă, îngheţată floare -
Vălul Toamna şi-a lăsat,
Aşternând peste culoare
Fum de plumb înnegurat.

Dulci povere pomii poartă
Legănaţi în zvon de vânt,
Ce pe umeri frunze saltă
Cu iz umed de pământ.

Crengi pustii îşi mişcă dorul,
Dor de frunze, ciocârlii,

Ce şi-au luat odată zborul
Către ceruri aurii.

Strugurii în vii păstrară
Bruma de argint lunar,
Când începe sa răsară
Graţioasă din umbrar.

Toamnă! Anotimp de aur,
Zbor de frunze şi culori,

Pui pe cei mai meşteri fauri
În gutui s-ascundă sori!

Maria ILIE,
10.10.2015

Intrând în noul an 2016,
tuturor cititorilor revistei

«Sarea pământului» le dorim
un an al păcii şi bunăstării

cu cele mai dorite şi de folos
împliniri. La mulţi ani!


