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Preot Petru RONCEA

Este un eveniment special care se derulează aici, la
Mănăstirea Caşin, eveniment care se înscrie în şiragul multor
evenimente care au avut loc în acest timp în Biserica noastră
dreptmăritoare şi evident că viaţa dinamică a Bisericii
impregnează  acest dinamism şi comunităţilor care fac parte
din comunitatea mare care se cheamă Biserica dreptmăritoare
a Dreptmăritorului nostru Iisus Hristos.

Biserica, în aspectul ei general, este văzută în două părţi
sau în două aspecte. Este Biserica care înseamnă unirea
credincioşilor împărtăşind aceeaşi credinţă, împărtăşind
aceleaşi idealuri care sunt idealurile mântuirii fiecăruia, Biserica
construită din cărămizi vii în sensul ei tainic, care înseamnă
trupul tainic al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Şi cei care
sunt grevaţi pe acest Trup tainic prin Botez devin acele mădulare

Biserica, instituţie
divino-umană

Pe data de 12 martie 2016 a fost hirotesit
ca protopop al Protoieriei Oneşti

părintele Ioan Bârgăoanu, de la parohia
„Buna Vestire“, Mânăstirea Caşin. Redăm

aici o parte din cuvântul de învăţătură
rostit de IPS Ioachim, Arhiepiscopul

Romanului şi Bacăului, la acest eveniment.

Sfinţii Bisericii sunt inestimabilele roade ale
Cuvântului Creator. Ca o ploaie revărsată peste un

De la 1 martie 2016, în fruntea
preoţilor ortodocşi din protoieria
Oneşti a fost rânduit PC preot Ioan
Bârgăoanu, paroh al parohiei „Buna
Vestire“, Mânăstirea Caşin. Expo-
nent al actului cultic şi cultural, IPS

Ioachim l-a zidit în capul unghiului Protoieriei noastre spre a
uni în fiecare parohie contemplarea cu făptuirea în duhul
autentic al Ortodoxiei bimilenare. Slavă lui Dumnezeu Care
aşa a binevoit!

Noul protopop de Oneşti,
părintele Ioan

Bârgăoanu

Redacţia

De obicei, la fie-
care început de an,
ne facem planuri, ne
facem calcule şi sta-
bilim care sunt priori-
tăţile pe care urmează să ne concentrăm activitatea. Aşa
am procedat şi la acest început de an. Sunt multe şi foarte
diverse activităţile pe care am dori să le realizăm. Câteva
dintre acestea pe care intenţionăm să le ducem la bun sfârşit
în anul abia început vi le prezentăm în continuare.

Aşteptată de mulţi ani, asfaltarea străzii Gălean, a intrat
in linie dreaptă, în sensul că se lucrează la montarea podeţelor
transversale, iar odată ce staţiile de producere a asfaltului se
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pământ însetat, făcându-l să rodească, aşa lucrează
şi Cuvântul lui Dumnezeu în Biserică. Sfântul proroc
Isaia vede prin Duhul această rodire în sfinţi a lui

Hristos: „Precum se coboară ploaia şi zăpada din cer şi nu se
mai întoarce până nu adapă pământul şi-l face de răsare şi
rodeşte şi dă sămânţă semănătorului şi pâine spre mâncare,
aşa va fi cuvântul Meu care iese din gura Mea; el nu se va
întoarce către Mine fără să dea rod, ci el face voia Mea şi îşi
îndeplineşte rostul lui” (Is 55, 10-11).

O, ce viziune plină de speranţă pentru toate veacurile
ne oferă Dumnezeu! Atâta vreme cât Cuvântul lui
Dumnezeu lucrează în lume, Biserica naşte sfinţi.

Întotdeauna Biserica a născut sfinţi. Este în firea ei să
facă asta, căci Hristos este capul Bisericii, El este începătura

acestui lanţ de aur al Sfinţilor. Sfântul Gherman al
Constantinopolului spunea că „Biserica este raiul pământesc
în care Dumnezeul Cerului sălăşluieşte şi Se mişcă”. El a zis
aceasta pentru că, având o viaţă sfântă, L-a întâlnit pe
Dumnezeu sub bolta albastră a Bisericii, odihnindu-Se în Sfinţi.
Dar n-auzim noi, la orice prohodire, că Dumnezeu este minunat
întru Sfinţii Săi? Cu alte cuvinte, că pe Dumnezeu Îl poţi
vedea, că Dumnezeu ni Se revelează în persoana Sfinţilor
Bisericii. De aceea trebuie să ne placă cunoaşterea vieţii
Sfinţilor, că Hristos Se reflectă în trăirile lor duhovniceşti, că
pe El Îl regăsim în faptele lor cele minunate. El e permanent
prezent în lume prin Biserică, care este trupul Său. Un mare
teolog ortodox francez, Olivier Clement, spunea că, „în
opacitatea lumii căzute, Biserica este lumina adusă de Crucea
biruitoare şi în această lumină Treimică nu încetează a revărsa
harul şi strălucirea Învierii”. Iar acest Trup al lui Hristos,
după cum spune Sfântul Atanasie, „cu care credincioşii sunt
uniţi prin Botez, este rădăcina Învierii şi mântuirii noastre”.
Observăm cum marii oameni ai lui Dumnezeu, insuflaţi de
Duhul Sfânt, au văzut mereu o legătură nezdruncinată între
Hristos şi Biserică, precum este legătura dintre un bărbat şi o
femeie, care formează o familie. El şi ea sunt una, nimeni nu
trebuie să-i despartă. Dar chiar dacă o familie trupească se
mai poate destrăma, pe această familie duhovnicească –
Hristos-Mirele şi Biserica-Mireasa – nici porţile iadului n-o
pot distruge.

Pe tot parcursul Bibliei trece ca un fir roşu această
voinţă dumnezeiască de a face din Biserică Mireasa lui
Hristos, aşa cum am spus. Dar poate că nici un scriitor
biblic n-a creionat atât de surprinzător această relaţie de
iubire ca şi Osea. Iată ce făgăduinţă face Mirele-Hristos
Miresei Sale-Biserica: „Te voi logodi cu Mine pe vecie şi
te voi logodi Mie după dreptate şi bunăcuviinţă, întru
bunătate şi dragoste; şi te voi logodi Mie întru credincioşie,
ca să cunoşti că Eu sunt Domnul!” (Osea 2, 21-22)
Desigur, prorocul vorbeşte despre poporul Israel cel după
trup, dar noi ne gândim mereu la Israelul lui Dumnezeu
(cf. Gal 6, 16), adică la Biserica lui Hristos. Dar, precum
Israel cel după trup s-a făcut mult vinovat în faţa lui
Dumnezeu prin idolatriile sale, la fel s-a întâmplat şi se
întâmplă şi cu Biserica. Oare, am mai merita noi dragostea
Domnului, revărsarea sfinţeniei Lui peste sufletele noastre
vinovate? Desigur că nu. Dar iată ce Mire avem: „O, cum
te voi lăsa, Efraime! Cum te voi părăsi, Israele! Cum te
voi trece cu vederea, ca odinioară pe Adma, şi te voi face
ca Ţeboimul! Inima se zvârcoleşte în Mine, mila Mă
cuprinde! Nu voi dezlănţui iuţimea mâniei Mele şi nu voi
prăpădi din nou Efraimul; căci Eu sunt Dumnezeu
atotputernic, şi nu om; Eu sunt Sfântul în mijlocul tău şi nu
voi veni să te prăpădesc” (Osea 11, 8-9). Dar ce ne oferă
Mirele? Nicolae Cabasila vorbeşte despre „un adevărat
transfer de energie vitală dumnezeiască” atunci când ne
împărtăşim cu Trupul şi cu Sângele lui Hristos. Mirele Îşi

(continuare în p. 6)

2016 - Anul omagial al educaţiei religioase
a tineretului creştin ortodox
        - Anul comemorativ al Sf, Ierarh Martir
Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti
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(urmare din p. 1)
care constituie organismul viu al Bisericii,
Hristos Mântuitorul Întemeietorul Bisericii
fiind capul Ei. Despre Biserica vie se
vorbeşte mult şi noi, în calitate de creştini,
fiecare cu mandatul său în Biserica sa,
trebuie să avem această conştiinţă că
facem parte din acest organism viu care
este Biserica. Dar Biserica mai are şi un
aspect ceva mai uman, mai văzut, care
înseamnă Biserica ca instituţie. Evident
că Biserica, fiind construită din persoane
conştiente, libere, manifestându-şi
credinţa în Iisus Hristos, se organizează
în manieră umană, în contextul
împrejurărilor istorice, geografice,
multiculturale, naţionale, acolo unde Ea
apare pe faţa pământului. Deci Biserica
ca instituţie face parte din şiragul instituţiilor
care se organizează în manieră umană şi
care are nişte regulamente interioare de
disciplină, de administraţie ş.a.

Potrivit Statutului Bisericii Ortodoxe
în general, Biserica, sub cele două aspecte,
este numită ca o instituţie divino-umană,
deci are divin, are dumnezeiesc în ea, are

Taina, misterul pe care nu-l percepem după
mintea noastră, dar, bineînţeles, aceasta
ne înscrie într-o mişcare, într-o dinamică
care depăşeşte raţiunea, care depăşeşte
fizicul, ne duce în metafizic. Iisus Hristos,
Care e capul Bisericii, El fiind întemeietorul
ei, a deschis perspectiva acestei instituţii
divino-umane, să treacă dincolo de ceea
ce este istorie, să treacă în metaistorie, să
treacă dincolo de ceea ce noi percepem
cu mintea noastră limitată faţă de care noi
avem legi sau anumite regulamente în
organizarea noastră pur umană. Dar
această Biserică-instituţie s-a organizat,
aşa cum spuneam, în contextul dezvoltării
epocii istoriei. Şi iată, sunt 2000 de ani de
când Biserica merge pe oceanul acesta
mare al iubirii lui Dumnezeu, oceanul
dragostei, şi se îndreaptă către anumite
limanuri. Deci scopul Bisericii nu este decât
acela de a atinge limanul mântuirii. Biserica
de multe ori este asemuită ca o arcă a lui
Noe, ca o corabie în care Iisus Hristos a
aşezat pe ucenicii Săi şi care plutea pe
Marea Tiberiadei ce simboliza toate mările
sau oceanul mare al dragostei lui

Biserica, instituţie divino-umană
Dumnezeu din lume, din univers. Şi Biserica
uneori era învăluită de valuri, era atinsă de
necazuri, de supărări, de vânturi. La orizont
se arătau iceberguri, uneori ascunse. Şi
dacă nu era cârmaciul deosebit de atent şi
de veghetor, Biserica nu-şi putea atinge
scopurile sale adică limanurile mânuirii.
Atunci când oamenii Bisericii dormeau în
corabie, era Hristos care apărea, El apare
mereu în împrejurările acestea neaşteptate
şi ne scoate din necazurile şi din
împrejurările care pot apărea oricând. Deci
iată, spunând aceste cuvinte în general
despre Biserică, înţelegem şi evenimentul
de astăzi pe care îl punem în acest
context, Biserica în dinamica ei către
limanurile mântuirii, dar în acelaşi timp,
organizându-se în manieră umană. Prin
aceasta ea are acelaşi scop de a aduna
credincioşii în această corabie a mântuirii,
în această corabie plină de viaţă, în
această corabie plină de dar, plină de tot
felul de bunătăţi, dăruind după putinţa
fiecăruia să facă ceva în cadrul şi în
mişcarea ei, în dinamica ei, cu scopul
precizat de Mântuitorul...

A posti înseamnă metanoia,
A posti înseamnă să-ţi tai voia;
A posti înseamnă înfrânare;
A posti înseamnă nemâncare;
A posti înseamnă abstinenţă;
A posti însemnă inocenţă,
A posti înseamnă carantină,
A posti însemnă suflet în lumină,
A posti înseamnă fapta bună;
A posti înseamnă a-ţi pune cunună;
A posti înseamnă smerit act de cult;
A posti înseamnă să te rogi mai mult;
A posti înseamnă să-ţi speli bine faţa;
A posti înseamnă să îţi schimbi viaţa;
A posti înseamnă să-ţi adaptezi traiul,
A posti înseamnă să dobândeşti raiul,
A posti înseamnă să trăieşti frumos;
A posti înseamnă să fii cu Hristos;
A posti înseamnă multă dărnicie;
A posti înseamnă viaţă-n liturghie;
A posti înseamnă cumpătare,
A posti înseamnă a da de mâncare,
A posti înseamnă plinătate,
A posti înseamnă a avea de toate,
A posti înseamnă a fi mai bogat,
A posti înseamnă trai îmbelşugat,
A posti înseamnă să nu mai cârteşti,
A posti înseamnă mereu să iubeşti,
A posti înseamnă viaţa în Hristos,

A posti înseamnă să fii omenos,
A posti înseamnă un trai filocalic,
A posti înseamnă a fi mult mai darnic,
A posti înseamnă să fii om smerit,
A posti înseamnă să fii fericit,
A posti înseamnă să urci pe Tabor,
A posti înseamnă suflet mai uşor,
A posti înseamnă să porţi sfânta cruce,
A posti înseamnă pace a aduce,
A posti înseamnă jertfă pe altar,
A posti înseamnă tu să fii un dar,
A posti înseamnă să fii ca o floare,
A posti înseamnă sarea din mâncare,
A posti înseamnă a fi milostiv,
A posti înseamnă să fii pozitiv,
A posti însemnă virtuozitate,
A posti înseamnă a face dreptate;
A posti înseamnă a fi auster,
A posti însemnă avuţie-n în cer,
A posti înseamnă a nu gusta din pom,
A posti înseamnă a fi pururi OM,
A posti înseamnă a fi bun şi drept,
A posti înseamnă a fi înţelept;
A posti înseamnă să te-nduhovniceşti,
A posti înseamnă să te spovedeşti;
A posti înseamnă inimă smerită,
A posti înseamnă viaţă împlinită,
A posti înseamnă drum spre înviere,
A posti înseamnă fagure de miere,
A posti înseamnă buchet de virtuţi,

A posti înseamnă cale către sfinţi,
A posti înseamnă rugă ne-ncetată,
A posti înseamnă viaţă preacurată,
A posti înseamnă mare bucurie,
A posti înseamnă Sfânta Liturghie;
A posti înseamnă viaţă sihăstrească
A posti înseamnă cale îngerească;
A posti înseamnă a fi în Hristos
A posti înseamnă să fii sănătos;
A posti înseamnă isihie-n suflet,
A posti înseamnă linişte, nu urlet;
A posti înseamnă la moarte să cugeţi,
A posti înseamnă capul să vi-l ungeţi,
A posti înseamnă faţa v-o spălaţi,
A posti înseamnă curat să umblaţi;
A posti înseamnă cu Hristos să fiţi,
A posti înseamnă să vă mântuiţi.
Îndemn:
Iubiţii creştini, surori şi fraţi,
Începe postul mare,
Porniţi la drum, nu pregetaţi,
Fiţi gata de plecare!
Să fiţi uniţi, să fiţi mai buni,
S-aveţi suflet curat,
Ca să cântaţi frumos, la Paşti:
„Hristos a înviat!”

A posti...*

Înaltpreasfinţitul IOACHIM

*Meditaţie lirică în Duminica
Izgonirii lui Adam din Rai
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Anul 2016 a fost declarat de Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „An
omagial al educaţiei religioase a
tineretului creştin ortodox“. Privit acest
an din această perspectivă, se cuvine
ca toţi factorii răspunzători de educaţia
copiilor să-şi intensifice lucrările
călăuzitoare pe acest făgaş, pentru că
este o necesitate. „Treziţi-vă,
privegheaţi, rugaţi-vă, pocăiţi-vă şi
îndreptaţi-vă, faceţi fapte bune şi
înălţaţi-vă la cer“1 Aceste cuvinte pline
de învăţături sunt adresate tuturor celor
care sunt rânduiţi a educa tineretul de
astăzi, că ceea ce se cere să zidim în
copii nu e soluţia, ci un mod de viaţă –
să zidim o viaţă în Hristos, să avem
curajul de a zidi temeinic şi conştiincios,
de a trăi ceea ce zidim.

Părintele Prof. Dr. Constantin
Necula spune că: „Or acest mod de
viaţă nouă în Hristos nu poate fi vestit
dinaintea copiilor, decât cu bucuria
preaplinului, izvorând din efortul de
desăvârşire personală, în Hristos şi în
Biserică. Nu de puţine ori exemplul
personal este mult mai de preţ decât
mărturia buzelor noastre, oricât de
meşteşugite ar fi ele.“

Biserica, şcoala şi nu în ultimul rând
FAMILIA trebuie să regândească
respectul faţă de copil.

Copilul nu trebuie crescut pentru un
ambient teoretic, ci pentru a fi deprins
cu spaţiul şi timpul în care va evolua.
Numai o racordare la Dumnezeu, la
eforturi personale de sfinţire pot face
din copilul de azi un tânăr creştin,
adevărat slujitor lui Dumnezeu şi
neamului nostru.

Educaţia copiilor în spiritul moralei
creştine trebuie să înceapă în familie,
considerată dintotdeauna celula de bază
a societăţii.

Sfântul Ioan Gură de Aur, referitor
la educaţia copiilor în cadrul familiei,
scria: „Toate să ne fie secundare faţă

Educaţia religioasă a tineretului creştin
ortodox, o necesitate a timpului

Prof. Carmen GHINEŢ

de îngrijirea copiilor şi faţă de datoria
de a-i creşte întru învăţătura şi
cercetarea Domnului. Dacă copilul se
va învăţa a fi filosof încă de la început,
atunci el a câştigat o bogăţie mai mare
decât orice bogăţie din lume şi o slavă
mai puternică decât orice.“2

 Sfântul Ioan Gură de Aur îi
sfătuieşte pe părinţi să vegheze asupra
simţurilor copiilor lor: ce văd, ce aud etc.
Contactul cu creaţia lui Dumnezeu ajută
mult la formarea unei gândiri religioase.
Mai mult, dragostea pe care o primeşte
copilul în primii ani de viaţă de la părinţi
este de neînlocuit, fiind temelia solidă
pe care el însuşi îşi va putea clădi
propria viaţă. Dacă această iubire
părintească lipseşte în primii ani de viaţă,
se va răsfrânge asupra formării omului
şi va lăsa răni adânci, acesta fiind slab
în faţa suferinţelor ce se abat uneori
asupra lui.

Pentru Sfântul Părinte, copiii sunt
darul lui Dumnezeu, „mângâiere foarte
mare în stricăciunea survenită a morţii
oamenilor […] încât în locul celor care
mor să învieze alţii“3. Fiind darul lui
Dumnezeu, ei trebuie să primească o
educaţie bazată pe învăţăturile creştine
pentru că, „atunci când vor avea evlavie
şi iubire de Dumnezeu, se vor deosebi
şi în viaţa pământească prin virtuţile lor.
Căci toţi îl respectă şi-l preţuiesc pe
omul virtuos şi bun, chiar dacă ar fi el
cel mai sărac; dimpotrivă, îl scârbesc
şi-l urăsc pe cel rău, chiar dacă ar fi el
cel mai bogat.“4

Cultul divin ortodox este, în esenţă,
un mijloc divin de educare a copiilor.
De aceea, primul lucru pe care trebuie
să-l facă părinţii este să-i ducă de mici
la biserică. Grija să-i obişnuiască pe
copii cu mersul la Sfânta Liturghie
trebuie să fie o preocupare primordială
a părinţilor. Părinţii copiilor trebuie să
ştie că activitatea lor trebuie să fie
credinţa în Domnul Iisus Hristos, că fără

credinţă şi fapte bune harul lui
Dumnezeu primit de ei şi de copiii lor la
Botez stă în adâncul fiinţei lor ca o
sămânţă fără rod. Şi ce rost ar avea o
astfel de sămânţă? Sămânţa trebuie să
rodească în fapte bune şi în desăvârşire.
Prin credinţă, prin frecventarea sfintelor
biserici, omul se deschide harului
dumnezeiesc şi conlucrează cu el.

Prezentăm în continuare câteva
criterii pentru o educaţie sănătoasă
propuse de Sfântul Ioan Gură de Aur,
în tâlcuirea unui teolog contemporan:

- educaţia să se facă la timp,
adică foarte devreme, după cum şi
pictorii pun culoarea pe pânză când este
umedă şi se poate prelucra;

- educaţia trebuie să presupună
discernământ şi înţelepciune, aşa cum
păsările nu-şi învaţă puii să zboare într-o
singură zi, ci cu tact şi înţelepciune îi
conduc spre înălţimea care trebuie;

- educaţia trebuie să se facă cu
dragoste, cu milă şi veselie pentru a
avea rezultate;

- educaţia cu dragoste nu trebuie
făcută prin interdicţie, ci pozitiv, prin a-i
arăta copilului alternativa la răul care
este vizibil;

- educaţia presupune arta
povestirii, la care copilul este foarte
receptiv;

- educaţia trebuie să fie sinceră
şi realistă, arătându-i ceea ce este bun,
dar şi ce este rău în această lume în
care este chemat să trăiască;

- educaţia presupune acordul
între învăţătură şi faptă din partea
educatorului.5

Fiecare avem datoria de a face
eforturi deosebite să regăsim calea
colaborării autentice bazate pe
încredere şi respect reciproc, pe iubirea
faţă de copil, să facem loc unei relaţii
deschise, permeabile, favo-
rizante schimbului şi comu-
nicării de idei.
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Sfântul Ioan Gură de Aur
spune: „Te plângi că fiul tău

este neascultător? Cu uşurinţă ai fi
putut, pe vremea când era încă mic, să
îl fi îndreptat, să îl fi obişnuit cu ordinea,
să îl fi învăţat să fie conştiincios în
îndatoririle sale, să vindeci boala
sufletului său. Când pământul era încă
bun pentru a fi cultivat, atunci trebuia
să smulgi buruienile, mai înainte de a fi
apucat să prindă rădăcini adânci.
Neglijenţa ta este de vină, pentru că
acum patimile fiului tău sunt foarte
puternic statornicite în inima sa.“

Închei prin a oferi tinerilor câteva
sfaturi în versuri:

Sfaturi bune

Să fii bun,
Să fii cuminte,
Să-L iubeşti pe Dumnezeu
Şi să ai mereu în minte
Căci El este Tatăl tău!

Maica Sfântă tu cinsteşte-o
Căci prin Fiul ei Preasfânt
A adus în astă lume
Mântuire pe pământ!

Nu uita de Sfânta Cruce
Zilnic a te închina
Căci prin semnul ei, creştine,
Biruinţa-i câştiga!

Să înveţi mereu, mereu
Tot ce-i bun şi tot ce-i Sfânt
Şi să fugi de tot ce-i rău,
Numai astfel vei ajunge
Să-L cunoşti pe Dumnezeu!

1 Sfântul Ioan de Kronstadt, Spicul viu
– gânduri despre calea mântuirii, Ed.
Sophia, Bucureşti, 2002, pag. 5-6.
2 Omilia XXI la Efeseni, în Sfântul Ioan Gură
de Aur, Comentarii sau explicarea
Epistolei către Efeseni, traducere de arhim.
Theodosie Athanasiu, Iaşi, 1902, pag. 215.
3 Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvinte de aur,
pag 187.
4 Ibidem, pag. 123.
5 Mitropolit Hierotheos Vlachos,
Psihoterapia Ortodoxă, traducere de prof. Ion
Diaconescu şi prof. Nicolae Ionescu, Editura
Sophia, Bucureşti, 2001, pag. 168-174.

Era o sâmbătă ploioasă. Mă aflam
în Coresi Shopping Resort, căutând să
îmi înveselesc ziua admirând haine, când
privirea mi-a căzut pe o fată care ţinea în
mână două bluze, părând că nu ştie pe
care să o aleagă.

Avea părul şaten închis, aproape
brunet. Era tuns în scări, iar câteva şuviţe
îi acopereau tâmpla dreaptă şi o mică
parte din faţă, până la colţul ochiului. Faţa
era ovală, bine încadrată de forma părului.
Tenul era deschis la culoare şi neted, iar
o aluniţă mică îi diferenţia obrazul stâng
de cel drept. Chipul îi era bine propor-
ţionat. Ochii erau căprui deschis, în
lumină păreau aproape aurii, iar genele
lungi şi dese le evidenţiau şi mai mult
culoarea desebită. Avea buzele mari, bine
conturate şi de un carmin neaşteptat de
intens, în ciuda faptului că nu purta ruj.
Din timp în timp le ţuguia, îndreptându-le
aproape insesizabil spre dreapta. Mâinile
îi erau alungite, cu degete subţiri, iar
unghiile, nu foarte lungi, erau date doar
cu lac transparent. Nu era foarte înaltă,
dar corpul îi era bine proporţionat. Purta
un palton bej şi pantaloni negri. La gât
avea înfăşurată o eşarfă neagră, iar în
picioare purta ghete de aceeaşi culoare
cu paltonul, cu toc scurt. Deşi purta
îmbrăcăminte pentru sezonul friguros,
talia subţire se observa destul de clar.
Singurele accesorii vizibile erau cerceii
mici dintr-un metal argintiu cu pietre
galbene şi un inel în acelaşi stil. Gesturile
îi erau calme şi pline de graţie, lăsând
mai degrabă impresia că sunt premeditate
decât spontane. La un moment dat s-a
întors şi s-a îndreptat spre un angajat.
Mersul îi era la fel de calm ca gesturile,
făcea paşi mici şi călca uşor. Deşi s-a
îndepărtat puţin, cerând informaţii
angajatului din magazin, am reuşit să îi
surprind vocea caldă şi subţire şi felul
politicos de a se adresa.

Vestimentaţia asortată şi felul în
care era aranjat părul traduceau o atenţie
deosebită asupra aspectului. Mersul şi
gesturile calme exprimau faptul că era o
persoană liniştită, calculată, care nu
acţionează impulsiv. Accesoriile şi
îmbrăcămintea arătau că are bun gust şi
simţ artistic şi, deşi nu lăsau impresia
că posesoarea lor dispune de un venit
exagerat de mare, exprimau faptul că
este capabilă de a gestiona corect banii
şi de a cumpăra lucruri frumoase cu
sume de bani reduse,  fiind capabilă de

Model de caracterizare
la prima privire

a depăşi obstacolul limitelor financiare.
Faptul că nu folosea ojă strident colorată,
împreună cu lipsa accesoriilor în exces
duceau cu gândul la simplitate.
Simplitatea, simţul artistic şi calmitatea
sunt trăsături întâlnite cu preponderenţă
la persoanele aflate pe o treaptă
intelectuală superioară, astfel aş putea
deduce că această fată era inteligentă.
Privirea şi trăsăturile feţei transmiteau
fericire, iar acest lucru m-a convins că era
o persoană optimistă. Tonul vocii ei, cald
şi subţire, trăda o urmă de timiditate, dar
mimica şi gestica exprimau destulă
siguranţă, arătând că este capabilă să
depăşească timiditatea prin voinţă.
Adresarea era politicoasă, traducând atât
bun simţ, cât şi o educaţie corectă.

Nu pot afirma cu siguranţă că aceste
trăsături morale sunt corecte şi obiective
şi nu este exclusă posibilitatea ca
întreaga părere pe care mi-am format-o
să fie doar o plăsmuire a imaginaţiei mele,
încărcată de subiectivitate. Este adevărat
că lucrul acesta va rămâne un mister, dar
la fel de adevărat este că însuşi misterul
este cel care potenţează frumuseţea
acestei amintiri.

Vasile ILIE
Ianuarie 2016

De reţinut: a apărut un nou
număr al anuarului parohiei
Viişoara. Poate fi urmărit pe

www.potirulviisoarei.ro
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hristifică Mireasa, o face sfântă, tocmai prin această
comuniune tainică a ei cu El printr-o multitudine de căi,
culminând cu Euharistia. Prin câte căi nu-Şi revarsă El
sfinţenia peste Biserică! Jertfa Crucii Mântuitorului este
locul unde începe mântuirea şi se lucrează sfinţirea vieţii.
Legat de Crucea lui Iisus prin puterea darului Duhului Sfânt,
omul are deja în mâinile sale oferta mântuirii prin Tainele
pe care Hristos i le pune la îndemână în Biserică. Atunci
când gândul lui Hristos se face una cu gândul nostru, când
voia Lui este şi voia noastră, când Trupul şi Sângele Lui
se fac una cu trupul şi sângele nostru, da, atunci putem
avea acea comuniune tainică a rugăciunii; şi Duhul Lui
din noi ne va tâlcui Scripturile, care vor fi hrana noastră
zilnică, comoara nemuritoare a sufletului nostru.

O, câtă pregătire trebuie să facă Mireasa pentru a-şi
întâmpina Mirele cu bucurie! Auzim în Postul Mare, la Denii:
„Iată, Mirele vine în miezul nopţii şi fericită este sluga pe
care o va afla priveghind…” Taina acestei asemănări între
Hristos şi Biserică, precum între mire şi mireasă, este atât
de mare şi cutremurătoare. El vrea să-Şi sfinţească
Mireasa, „ca s-o înfăţişeze Sieşi Biserică mărită, neavând
pată sau zbârcitură, ori altceva de acest fel, ci ca să fie
sfântă şi fără de prihană” (Ef 5, 26-27).

Să revenim la Sfinţii Bisericii. Dacă într-o familie de
oameni credincioşi copiii sunt sfinţi, ba chiar dacă unul din
cei doi este credincios, copiii sunt sfinţi (cf. I Cor 7, 14),
cu atât mai mult Sfinţii Bisericii descoperă lumii sfinţenia
lui Hristos, chiar dacă lumea vede mai degrabă păcatele
Bisericii. Căci cel care vede păcatele Bisericii nu poate
nicicum să aibă revelaţia sfinţeniei lui Hristos. Cel care
mereu are ceva de judecat la credincioşi niciodată n-o să-l
vezi având pace. Da, în ciuda tuturor păcatelor şi a
scăderilor vizibile, uneori de neiertat, ale Bisericii, fiii ei
sunt sfinţi, pentru că Hristos o cercetează mereu cu baia
apei prin cuvânt, redându-i harul de a da lumii viaţă. Şi
pentru că Hristos „este capul trupului, adică al Bisericii”
(Col 1, 18).

Catehismul «Viu este Dumnezeu» ne descrie cum îşi
plămădeşte Biserica Sfinţii: „Cina cea de Taină,
dumnezeiasca Liturghie, este laboratorul Bisericii: acolo,
Dumnezeu-Tatăl plămădeşte adunarea copiilor Săi, adunarea
euharistică a celor ce se împărtăşesc cu Cele două mâini
ale Sale: Cuvântul şi Sfântul Duh, pentru a face o singură
Pâine, Trupul lui Hristos, Biserica… Biserica este, aşadar,
această adunare de credincioşi, care se hrănesc cu Cuvântul
lui Dumnezeu şi cu Pâinea Împărtăşirii”. Iar Postul Mare,
în care suntem, ne este arenă superbă pentru desăvârşire.

Prin urmare, dacă Hristos este Mirele, iar Biserica,
Mireasa, atunci Sfinţii sunt roadele iubirii lor nemuritoare.

(urmare din p. 2)

Sunt oameni despre care, chiar dacă nu mai sunt fizic
printre noi, nu putem şi nici nu ar trebui să vorbim la trecut, ci
doar la prezent. Sunt acei oameni dăruiţi de Dumnezeu şi
aleşi pentru a-I împlini lucrarea în lume. Sunt oamenii frumoşi,
harismatici, talentaţi, jertfelnici, altruişti, devotaţi, oameni
purtători şi creatori de valori. Sunt acei oameni cu credinţă
puternică şi vie, cu dragoste de neam, limbă şi ţară, slujitori şi
mânuitori iscusiţi ai cuvântului sau faptei. Sunt oameni care
trăiesc demni, cinstiţi şi corecţi cu ei înşişi şi cu ceilalţi,
răspândind lumină şi aducând bucurie în jurul lor. Portretul
unui astfel de om ar încerca să zugrăvească în cuvinte
(desigur neputincioase) rândurile ce urmează.

Suflet de înaltă ţinută morală, înzestrat de Dumnezeu
cu multe daruri, dar de o exepţională modestie, doamna
profesoară Laetiţia Leonte ar fi împlinit, (dacă nu ar fi fost
chemată la cer cu câteva luni în urmă) anul acesta, pe 27
martie, 100 de ani. Aproape un secol de viaţă traită în slujire
jertfelnică şi pilduitoare la altarul catedrei în şcoală, în  familie,
în parohie (ca preoteasă) şi în societate. Născută pe meleaguri
dobrogene, la Agighiol, în judeţul Tulcea, la 27 martie 1916
(din familia Mitan), urmează cursurile şcolii primare în satul
natal, apoi renumitul liceu de fete „Principesa Ileana” din
Tulcea, liceu despre care avea să şi scrie, fiind coautoare a
cărţii „Viaţa unei şcoli, Liceul Principesa Ileana-Tulcea”
(1994). Moştenind dragostea de carte de la mama sa –
învăţătoare –, urmează Facultatea de Teologie şi Litere din
Cernăuţi (1933-1937), for de învăţământ renumit şi cu
profesori de valoare, ce avea să-şi pună amprenta asupra
formării intelectuale şi structurii sufleteşti a tinerei studente.
O utilă experienţă o va dobândi în anii de practică pedagogică
de la Seminarul Pedagogic Universitar din Iaşi (1937-1938),
experienţă ce-i va folosi la catedră ca profesoară de limba
română: la Liceul „Roman-Vodă”, din Roman, la Gimnaziul
unic din Văleni, Roman, şi la şcolile generale din Tărhăuş,
comuna Ghimeş-Făget, Viişoara, comuna Târgu-Trotuş, şi
Şcoala generală nr. 3 din Târgu-Ocna.

A binecuvântat-o Dumnezeu şi cu o familie frumoasă,
distinsă, numeroasă (fete, gineri, nepoţi şi strănepoţi), model
pentru toţi cei din jur, prin căsătoria cu vrednicul de pomenire
părintele Spiridon Leonte, împreună cu care au slujit într-un
apostolat la şcoală şi în biserică, oriunde Domnul i-a rânduit,
dar mai ales în ţinuturile Ghimeşului, unde au fost adevăraţi
misionari.

Dragostea de carte şi slujire a cuvântului s-a concretizat
prin numeroase scrieri: articole în multe publicaţii şi reviste
mai vechi sau mai noi (de ex. „Limba română”, „Cum
vorbim”, revistele bucureştene „Chemarea credinţei”,
„Universul copiilor” - revista şcolii Anastasia Popescu,
revistele tulcene „Cuvânt bun”, „Sfaturi duhovniceşti”,
„Lumină din lumină”, „Delta”, „Îndrumător bisericesc -

Oameni care nu mor
Preot Ioan Vasile PANŢÎRU

(continuare în p. 13)
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În fiecare clipă a vieţii sale, omul
depinde de Dumnezeu şi se
împărtăşeşte neîncetat de binefacerile
ce vin de la divinitate. Din această
cauză, creştinul este dator să-L
preamărească permanent pe
Dumnezeu şi să-I slujească Acestuia
toată viaţa.

În consecinţă, prin legea divină şi
bisericească, s-au rânduit anumite zile
de sărbătoare, când omul nu doar se
odihneşte, ci şi Îl adoră pe Dumnezeu
în mod deosebit.

Cea mai frecventă sărbătoare din
anul bisericesc este Sfânta Duminică
sau Ziua Domnului şi ea are o
însemnătate aparte.

Încă de la începutul lumii s-a vorbit
de cele şase zile ale Creaţiei, iar a
şaptea a fost binecuvântată, sfinţită şi
decretată a fi zi de odihnă: „Şi a
binecuvântat Dumnezeu ziua a şaptea
şi a sfinţit-o, pentru că într-însa S-a
odihnit de toate lucrurile Sale pe care
Le-a pus în rânduială.“ Facere (2, 3).

Această zi a fost sărbătorită ca zi
de odihnă săptămânală în amintirea
facerii lumii, până la ieşirea evreilor din
robia egipteană. Datorită deosebitei
însemnătăţi istorice a acestui eveniment,
pentru evrei, Moise, prin Legea de pe
Muntele Sinai, menţine ciclul săptă-
mânal de şapte zile, Ieşire (20, 8), dar
porunceşte ca ziua de odihnă să se
sărbătorească, nu în amintirea terminării
Creaţiei, ci în amintirea ieşirii poporului
evreu din robia egipteană. El zice: „Adu-ţi
aminte că ai fost rob în pământul
Egiptului şi Domnul Dumnezeul tău te-a
scos de acolo cu mână tare şi cu braţ
înalt şi de aceea ţi-a poruncit Domnul
Dumnezeul tău să păzeşti ziua odihnei
şi să o ţii cu sfinţenie.“ Deuteronom (5,
15). Aşa s-a sărbătorit ziua de odihnă
săptămânală până la Învierea
Mântuitorului nostru Iisus Hristos din
morţi, când, datorită faptului că Învierea
Domnului era cel mai însemnat
eveniment din istoria creştinismului, care
însemna ieşirea întregului neam
omenesc din robia păcatului, s-a
schimbat şi sensul sărbătoririi. Învierea
Mântuitorului era totul pentru creştini.
Sfântul Apostol Pavel chiar zice: „Dacă

DUMINICA, ZIUA DOMNULUI
Hristos nu ar fi înviat, zadarnică ar fi
atunci propovăduirea noastră, zadarnică
şi credinţa voastră.“ I Corinteni (15, 14)

Deci noi, creştinii, sărbătorim ca zi
de odihnă săptămânală, Sfânta
Duminică, pentru că în această zi a
înviat Mântuitorul Matei (28,1-20),
pentru că aceasta este ziua naşterii din
nou a neamului omenesc I Petru (1,3),
pentru că e ziua izbăvirii neamului
omenesc din robia diavolului Coloseni
(1,13), este ziua readucerii omenirii în
starea de sfinţenie în care o crease
Dumnezeu la început Apocalipsa
(5,9), este ziua în care S-a arătat
Mântuitorul Mariei Magdalena Marcu
(16,9) şi celorlalte femei mironosiţe
Matei (28,1), este ziua săvârşirii
primei Sfinte Euharistii în Emaus Luca
(24,30), este ziua arătării Mântuitorului
nostru Iisus Hristos Sfinţilor Apostoli
Ioan(20,19), este ziua Pogorârii
Duhului Sfânt asupra Sfinţilor Apostoli
Fapte (2,1), este ziua în care în epoca
apostolică se săvârşea Sfânta
Euharistie împreunată cu fapte de
milostenie Fapte (20,7), este ziua pe
care Sf. Ap. Ioan o numeşte direct
Duminică în scrierea sa Apocalipsa,
când zice: „Am fost în duh în zi de
Duminică şi am auzit, în urma mea, glas
mare de trâmbiţă.“Apocalipsa (1,10)

Sfânta Tradiţie ne arată şi ea, în
mod clar, că Sfânta Duminică, încă din
epoca Părinţilor Apostolici, era ţinută
ca zi de odihnă şi sărbătoare
săptămânală.

Astfel, „Învăţătura celor doispre-
zece Apostoli“ spune: „În fiecare
Duminică, adunaţi-vă, rupeţi pâinea şi
mulţumiţi, după ce v-ati mărturisit
păcatele, pentru ca jertfa voastră să
fie curată.“

Sfântul Iustin Martirul şi Filozoful
(† 155 d.Hr.) zice: „Duminica ne
rugăm, pentru că aceasta este ziua în
care Dumnezeu, la zidirea lumii, a
despărţit lumina de întuneric şi în care
Mântuitorul a înviat din morţi.“

Episcopul Melito de Sardes († 112)
scrie un tratat intitulat „Despre
Duminică“, iar în apus rămân scrieri
pentru susţinerea Duminicii ca zi de
sărbătoare săptămânală de la Tertulian

(† 220), Sf. Ciprian (†258), Irineu,
Origen ş.a.

În anul 321, Sfântul Împărat
Constantin cel Mare a decretat
libertatea sărbătoririi Sfintei Duminici,
duminica devenind de atunci zi de
odihnă consfinţită de stat şi pentru
creştini şi pentru necreştini.

Sunt deci nenumărate mărturii şi
din Sfânta Scriptură, nu doar din Sfânta
Tradiţie, pentru susţinerea învăţăturii
Sfintei noastre Biserici referitoare la
cinstirea Sfintei Duminici ca adevărata
zi de sărbătoare şi de odihnă
săptămânală în creştinism.

Ea e ţinută, în concluzie deci, întru
slăvirea Învierii Domnului, cel mai
însemnat act din istoria Bisericii, şi e
instituită de Însuşi Mântuitorul nostru
Iisus Hristos prin Învierea Sa din morţi
şi prin arătările de după Înviere. Ea a
fost sfinţită şi prin Pogorârea Sfântului
Duh în ziua Cincizecimii şi a fost
sărbătorită ca zi de odihnă şi de
săvârşire a Sfintei Liturghii încă din
timpul Sfinţilor Apostoli şi până în zilele
noastre.

De aceea suntem şi noi datori să
sărbătorim Sfânta Duminică aşa cum
au sărbătorit-o înaintaşii noştri şi cum
ne învaţă Sfânta Biserică.

Să facem deci, cum făceau moşii
şi strămoşii noştri; în zi de Duminică şi
în celelalte sărbători să încetăm
ocupaţiile noastre obişnuite, să mergem
la Sfânta Biserică, să participăm la
Sfânta Liturghie, să ne rugăm, să
ascultăm predica zilei şi să săvârşim
fapte bineplăcute lui Dumnezeu.

Făcând aşa, ne manifestăm în
public comuniunea cu ceilalţi membri
ai Bisericii şi cu Dumnezeu, risipim
mâhnirea şi întristarea sufletească
provocate de greutăţile inerente ale
vieţii pământeşti, ni se deşteaptă
conştiinţa de sine, ni se întăreşte şi
înmulţeşte dragostea şi încrederea în
semeni, se restabileşte pacea şi liniştea
în sufletul nostru, pentru că ne simţim
fraţi cu toţi ceilalţi semeni ai noştri şi
fii vrednici ai lui Dumnezeu.

Preot Cristian MAZILU
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După mai bine de 50 de ani de
îndelungi eforturi întreprinse în sânul
Ortodoxiei, iată-ne contemporani cu
lucrările Sf. şi Marelui Sinod Panortodox
ce se vor desfăşura anul acesta pe
insula Creta (Grecia) în luna iunie,
aproape de Sărbătoarea Rusaliilor sau
Pogorârii Duhului Sfânt. Modelul
organizării unei astfel de întâlniri, precum
şi cel de a lua anumite decizii,
împărtăşite în timpurile noastre doar de
către Biserica Ortodoxă, îl constituie
cele 7 Sinoade Ecumenice, desfăşurate
între anii 325 şi 787 d. Hr. Într-adevăr,
Marele Sinod este în incubaţie de mult
timp, căci dorinţa convocării lui a apărut
încă de la începutul sec. al XX-lea, în
contextul apariţiei mai multor Biserici
Ortodoxe Autocefale, a problematicii
apartenenţei spirituale a creştinilor
ortodocşi din diaspora, precum şi a
necesităţii elaborării unei strategii
comune privind relaţia Ortodoxiei cu
lumea şi cu celelalte Biserici creştine.
În 1920, primul patriarh al României,
Miron Cristea, adresează o Scrisoare
irenică Patriarhiei Ecumenice în care
cerea „reluarea firului întrerupt al con-
sfătuirii în sinoade comune ale tuturor
Bisericilor ce mărturisesc credinţa
apostolică răsăriteană.”1 Dând curs
iniţiativei româneşti, Patriarhul Con-
stantinopolului, Meletie al IV-lea (1921-
1923), convoacă Congresul Panortodox
din 1923, unde s-a hotărât printre altele
şi îndreptarea Calendarului iulian, temă
ce va genera ulterior serioase confuzii,
nerezolvate nici până astăzi. Totodată,
participanţii au recomandat Patriarhiei
Ecumenice organizarea unui Sinod
Panortodox în anul 1925, care să
celebreze împlinirea a 1600 de ani de la
Cel Dintâi Sinod Ecumenic de la Niceea
(325 d.Hr.). Întreaga activitate ecume-
nică a fost însă blocată odată cu
evenimentele social-politice care au
urmat, culminând cu declanşarea Celui
de-al Doilea Război Mondial.

Imediat după 1945, dialogul
panortodox a fost reluat la chemarea
Rusiei, prin organizarea, în 1948, la
Moscova, a Consfătuirii Întâistătătorilor
şi reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe.
Singura rezoluţie mai importantă
adoptată acum a fost cea care prevedea
ca majoritatea Bisericilor Ortodoxe,
inclusiv Biserica Ortodoxă Română, să
ţină sărbătorile cu dată fixă, (ex.

SINODUL PANORTODOX LA RĂSCRUCE DE ISTORIE
Crăciunul sau Boboteaza) după
calendarul îndreptat, iar ciclul
sărbătorilor pascale după calendarul
vechi. Următoarele patru Conferinţe
pregătitoare pentru Sinodul Panortodox
(1961, 1963, 1964 - Rhodos, Grecia şi
1968 - Chambésy, Elveţia) nu au făcut
decât doar să formuleze o listă de teme
şi mai complexe decât la întâlnirile
precedente, pentru care convocarea unui
alt Sinod, fie el şi Panortodox, nu ar mai
fi fost necesară, şi să recomande, de
asemenea, precizarea denumirii
acestuia, aparţinând Sf. Împărat
Constantin cel Mare, anume Sfântul şi
Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe. Tot
în acelaşi context, amintim şi
Conferinţele Presinodale din 1976, 1982,
1986 şi 2009, toate desfăşurate la
Chambésy (Elveţia), unde s-a elaborat
textul referitor la 10 teme importante ce
ar face subiectul unui viitor Mare Sinod
Ortodox. Dintre ele menţionăm două mai
importante: problema noului calendar şi
relaţiile Bisericilor Ortodoxe cu restul
lumii creştine.

Ultima întrunire majoră cu partici-
parea reprezentanţilor celor 14 Biserici
Ortodoxe a avut loc tot în Elveţia, în
perioada 22-27 ianuarie 2016. În cuvântul
de deschidere, SS Bartolomeu,
Patriarhul Ecumenic, a amintit încă o
dată celor prezenţi importanţa viitorului
Sinod de anul acesta ce va avea loc,
dedicat slujirii unităţii panortodoxe. Au
fost precizate şi cele 6 teme ce vor
constitui principalul subiect de discuţie
a înalţilor ierarhi prezenţi la Academia
Ortodoxă din insula Creta:

1. Misiunea Bisericii în contem-
poraneitate;

2. Diaspora ortodoxă;
3. Autonomia şi modul proclamării

acesteia;
4. Sfânta Taină a Cununiei şi

impedimentele la Căsătorie;
5. Rânduielile bisericeşti privind

postul şi respectarea lui;
6. Relaţiile Bisericilor Ortodoxe cu

ansamblul lumii creştine.2
Sinaxa a aprobat, de asemenea,

participarea observatorilor aparţinând
celorlalte Biserici creştine, dar numai la
începutul şi la sfârşitul lucrărilor. Toate
evenimentele premergătoare Sf. şi
Marelui Sinod din iunie 2016 au scos
încă o dată în evidenţă cea mai mare
problemă a creştinităţii ortodoxe, anume

lipsa unităţii. Astfel, Bisericile Ortodoxe
Istorice Autocefale (Patriarhia
Ecumenică, Patriarhia Antiohiei,
Patriarhia Alexandriei, Patriarhia
Ierusalimului, Patriarhia Română ş.a.)
sunt puse faţă în faţă cu realitatea
existenţei nenumăratelor Biserici locale
ce şi-au proclamat autonomia. Chiar mai
mult, există voci deloc de neglijat ce
contestă primatul de onoare al
Patriarhiei Ecumenice între Bisericile
Ortodoxe. Astfel, pe parcursul dialogului
ecumenic de la Ravenna (octombrie
2007) dintre catolici şi ortodocşi,
delegaţia Bisericii Ortodoxe Rusă s-a
retras încă din prima zi, protestând faţă
de exercitarea unei prerogative
ecumenice a Patriarhiei Constan-
tinopolului, anume recunoaşterea
autocefaliei unei Biserici Ortodoxe în
Estonia. Făcând apoi referire în
Cuvântul său de deschidere (21
ianuarie 2016, Chambésy) a ultimei
întâlniri înainte de marele
eveniment din vară, Patriarhul
Ecumenic a arătat faptul că Sfântul
şi Marele Sinod Panortodox este
numit de unii ,,apărători ai
ortodoxiei” drept „Sinod tâlhăresc”
şi pe bună dreptate s-a întrebat ce
autoritate vor avea deciziile acestuia
şi care vor fi urmările canonice în
cazul nesupunerii faţă de hotărârile
ce vor fi luate în Creta.3 De
asemenea, însăşi stabilirea locului de
desfăşurare a Marelui Sinod a fost un
moment controversat. După ce Sinaxa
episcopilor ortodocşi din martie 2014 a
desemnat ca oraş gazdă Istanbul,4 nu
mică a fost mirarea tuturor observatorilor
fenomenului religios când întâistătătorii
Bisericilor Ortodoxe au schimbat-o în
Creta. S-a spus că s-a procedat la
aceasta pentru că s-a dorit
organizarea acestui eveniment
important într-o ţară majoritar
ortodoxă, dar şi datorită contextului
geopolitic actual, în principal al
răcirii relaţiilor diplomatice dintre
Turcia şi Rusia.
 A mai vorbit SS Bartolomeu şi
despre semnificaţia cuvintelor
consens sau unanimitate spunând că
„un Sinod care se întruneşte sub
ameninţarea dizolvării lui, mai
degrabă nu s-ar întruni”, cu referire
la unele Sinoade cu
pretenţii de a fi numite
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ecumenice care s-au întrunit
şi în condiţiile în care unele

Biserici absentau de la lucrări. Chiar
dacă absenţele remarcabile din
Elveţia - PS Patriarhul Ioan X al
Antiohiei, Mitropolitul Sava al
Varşoviei şi al întregii Polonii,
precum şi Arhiepiscopul Ieronim al
Atenei şi al întregii Elade - au putut
fi motivate, se cunosc foarte bine
disensiunile dintre Antiohia şi
Ierusalim, cu referire la jurisdicţia
asupra eparhiei Qatarului,5 precum
şi pretenţiile de autonomie ale
Greciei. Toate aceste dificultăţi ce
se cer a fi surmontate nu fac altceva
decât să demonstreze necesitatea
convocării unui Sinod Panortodox,
care, după cum sublinia Patriarhul
României, ,,nu se doreşte a fi ultimul,
adică unul ce precede sfârşitul lumii, ci
un început bun pentru alte sinoade”6 ce
vor garanta universalitatea Bisericii lui
Hristos. Chiar dacă problematica
teologică va viza în special latura
administrativ-canonică a Bisericii
Răsăritene, discuţiile nu vor reduce
valoarea sinodală.7 Sarcina şi
responsabilitatea fiecăruia dintre noi
constă mai ales în însuşirea, prin
ascultare, ca virtute creştină funda-
mentală, a tuturor hotărârilor luate prin
consens unanim şi sub inspiraţia Sf.
Duh.

Preot Dr. Daniel NICHITA

1 Pr. Dr. Gheorghe Soare, De la Vatopedi la
Rhodos, în „Biserica Ortodoxă Română”,
anul LXXIX (1961), nr. 9-10, p. 844.
2 http://www.cuvantul-ortodox.ro
3 http://www.catholica.ro/2016/01/22/
sinodul-panortodox-este-de-interes-vital-
atat-pentru-ortodocsi-cat-si-pentru-restul-
lumii-crestine/
4 http://ziarullumina.ro/sinodul-panortodox-
va-avea-loc-in-anul-2016-89476.html
5 http://lonews.ro/alter-news/20167-patr
iarhia-antiohiei-indignata-de-mesajul-
patriarhiei-ierusalimului-privind-ruperea-
comuniunii.html
6 http://basilica.ro/sfantul-si-marele-sinod-
panortodox-se-va-intruni-in-creta-grecia—
111604.html#sthash.4xZ3KywM.dpuf
7 https://www.patriarchate.org/-/homily-by-
his-all-holiness-ecumenical-patriarch-
bartholomew-during-the-divine-liturgy-at-
the-church-of-st-paul-chambesy-geneva-
january-24-2016-?inheritRedirect=true

SCRISOARE TRIMISĂ
DIN ÎNCHISOARE

CELOR DRAGI

„Azi sunt un om fericit. Nu există
fericire mai mare decât aceea pe care o
trăieşte omul despovărat de păcate, prin
mărturisire şi împărtăşire.

Dar fără pocăinţă nici un om nu poate
face nici un pas înainte. Iată pentru ce v-am
trimis eu «Îndreptar la spovedanie».

Ce este Viaţa? E un dar al lui Dumnezeu
dat nouă oamenilor, pentru a ne purifica
sufletele de păcat şi a ne pregăti, prin
Hristos, pentru a primi viaţa veşnică,
fericirea eternă.

Ce este Omul? O fiinţă creată din
iubirea lui Dumnezeu nemărginită, căruia
i-a fost pusă în faţă fericirea şi moartea,
lăsat fiind liber să aleagă. Dumnezeu îl
îndeamnă mereu să aleagă fericirea prin
smulgerea din păcat. Dar vrăjmaşul omului,
diavolul, îi suceşte mintea omului şi-i
împietreşte inima, spre a-i pierde şi a-i nimici
sufletul.

Fiţi foarte atenţi. În viaţa socială,
oamenii se privesc şi se judecă nu după ce
sunt ei în fond, ci după ce par ei în formă.
Nu vă faceţi iluzii despre om. Iubiţi-l. Da!
Iubiţi-l! Dar nu vă faceţi iluzii despre el,
căci cine îşi face iluzii despre om suferă
amar. Unul singur este desăvârşit! Unul
singur este Bun! Unul singur este curat!
Hristos-Dumnezeu. Oamenii, toţi sunt
păcătoşi. Ne-a fost dat un dar sfânt,
mărgăritar nepreţuit: Iubirea. Trăiţi iubirea.

Şi acum: Ce este Adevărul? Adevărul
este cuvântul lui Dumnezeu, Hristos. Avem
poruncă de la Dumnezeu să trăim în adevăr,
să ne smulgem din păcat, să sacrificăm totul
pentru Hristos, pentru adevăr. Numai aşa
ne putem mântui, ne putem câştiga
fericirea. Cuvântul lui Dumnezeu îl găsim

VALERIU
GAFENCU
“SFÂNTUL

ÎNCHISORILOR”

scris în Sfânta Biblie, cartea cărţilor. Să ne
apropiem dar, cu inimi smerite, de această
carte sfântă, în credinţa curată că
Dumnezeu ne va lumina. Şi vom căpăta
lumină.

Să ştiţi de la mine: Nici un om nu e
curat, decât Unul singur Hristos-
Dumnezeu. Şi cine fuge de realitatea
propriului suflet e un mincinos.

Căutaţi să vă apropiaţi sincer de
Hristos şi lăsaţi lumea cu păcatele ei în
pace.Veţi fi fericite şi veţi fi mult iubite de
orice suflet curat: Iubiţi! Iubiţi! Iubiţi!”

(Aiud, 29 ianuarie 1946)
Student Valeriu Gafencu

(Calea spre fericire, Ed. Agaton)

Copilărie
Aş vrea o dată să îl prind!

Mereu adorm în vis de fum,
Dar lumânarea n-o aprind…
Dacă nu intră Moş Crăciun?

Torcându-şi clipe dintr-o zi,
Păşeşte-n zări cu albu-i nimb.

Opreşte-mi timpu-n jucării!
Te rog, bătrânule Moş Timp!

Sub pledul gros e cald şi-i somn.
Doar ochii râd de după gene

Şi chiar de eu nu vreau să dorm
M-adoarme vrând-nevrând Moş Ene.

În pod, în laviţi bătrâneşti,
Copilăria mea de ieri

Se-ascunde-n cartea cu poveşti
Veghind Crăciunuri şi-Nvieri…

Maria ILIE, august 2015

„Căutaţi fericirea în sufletele voastre.
Nu o căutaţi în afara voastră. Să nu aşteptaţi
fericirea să vină din altă parte, decât
dinlăuntrul vostru, din sufletul vostru, unde
sălăşluieşte Domnul Iubirii, Hristos.

Dacă veţi aştepta fericirea din afara
voastră, veţi trăi decepţii şi niciodată nu o
veţi atinge.”
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenică APOSTOL
Bogdan Florin ROMANDAŞ

Sunt evenimente în istoria noastră a
românilor care nu pot fi şterse de
vremuri. Un asemenea moment este Ziua
Unirii Principatelor Române din 24
ianuarie care a devenit zi de sărbătoare
naţională în urma adoptării Legii nr. 171
din 16 decembrie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 922 din 18 decembrie
20141.

La 24 ianuarie 1859, se va împlini un
vis al românilor: Unirea Moldovei cu Ţara
Românească. Un contemporan, I. G.
Valentineanu, va descrie plin de emoţie
acest eveniment care a marcat pe vecie
istoria noastră: „Bucuria era la culme. Toţi
îşi deteră mâna şi se sărutară ca nişte
fraţi. Numai erau resentimente, numai
erau partide. Boierii se sărutau cu
poporul, poporul cu foştii săi opresori. (...)
În acest moment solemn dispăruse orice
ură şi deosebire de clasă. Nimeni numai
vedea înainte ochilor decât unirea ţărilor
şi fericirea patriei. (...) Ah! De ce n-am
murit în acel moment de entuziasm
popular!”2.

Unirea Principatelor Române s-a
înfăptuit şi datorită patriotismului
colonelului Alexandru Ioan Cuza cel care
va fi ales domnitor la Iaşi (5 ianuarie 1859)
şi la Bucureşti (24 ianuarie 1859). „Copil
răsfăţat al Europei”, după aprecierea lui
Ignatiev, Alexandru Ioan Cuza a fost
propulsat pe unul dintre planurile
principale ale eşechierului politic
european, prin actul de voinţă al românilor.
Şi-a păstrat locul – şi a fost recunoscut
cu drepturi depline, ca personalitate în
galeria făuritorilor statelor naţionale
europene – datorită sprijinului şi încrederii
de care s-a bucurat din partea poporului,
dar şi prin capacităţile sale nebănuite şi
necunoscute până atunci pe care le-a
pus, fără rezerve, în slujba consolidării
statului ale cărui destine i-au fost
încredinţate3. Colonelul Alexandru Ioan
Cuza va domni sub numele de
Alexandru Ioan I (5/24 ianuarie 1859–
11 februarie 1866).

Alexandru Ioan Cuza aparţine
generaţiei tinere a „partidei naţionale”

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

care, după 1840, a intrat în arena
luptei politice pentru regenerare.
Împreună cu ceilalţi tineri, a
beneficiat de deschiderea spre
Occident, realizată după 1830 –
„anul slavei”, după spusele lui A.
Russo. Studiile efectuate la Paris
– plecarea spre Franţa avusese
loc în luna august 18344 –,
continuate la Iaşi (1837),
contactele stabilite la Viena l-au
familiarizat cu problematica
timpului, l-au introdus în atmosfera
acesteia. Inteligenţa vie şi
cunoştinţele ce şi le-a însuşit l-au
ajutat să pătrundă în esenţa lor.
Dacă studiile juridice i-au orientat
şi i-au organizat gândirea, spiritul
său pragmatic – poate şi armata
în care s-a înrolat, asemenea
multora din tinerii generaţiei sale
– i-a disciplinat şi ordonat
impulsurile. Pe drept, unul din cei mai
avizaţi exegeţi ai vieţii sale a constatat
că, în momentul în care i s-a oferit tronul,
Alexandru Ioan Cuza avea pregătirea şi
capacitatea de a conduce5.

Domnitorul, născut la Bârlad, la 20
martie 1820 – dată controversată6 –
decedat la Heidelberg, 15 mai 1873,
căsătorit din 1844 cu Elena Rosetti-
Solescu (1825–1909)7, făcea parte dintr-o
veche familie boierească care este
atestată în vremea domniei lui Antonie
Vodă Ruset (1675–1678). Cel dintâi Cuza
pomenit în documentele timpului este
Dumitraşco Cuza, care deţinea dregătoria
de comis în 1677, când e dăruit de
Antonie Vodă Ruset (1675–1678) cu
moşia Vlăicenii8. Gh. Ghibănescu
amintea pe un „Coza visternicel”,
menţionat într-un document de la Vasile
Lupu, din 28 iunie 1636, iar ca hotarnic
şi în alte documente. O legătură între
acest Coza şi asecendenţii lui Al. I. Cuza
nu se poate stabili, deocamdată
documentar9.

Dumitraşco Cuza urca în funcţiile ţării
până la dregătoria de mare spătar când
îşi va găsi sfârşitul la 8 ianuarie 1717,

într-o zi de joi,  în cea de-a treia domnie a
lui Mihail Racoviţă10. Cuzeştii au dat doi
mari spătari în veacul al XVIII-lea, pe
Dumitraşco Cuza şi pe Ioniţă Cuza (şi
acesta îşi va pierde viaţa din cauza
poruncii domneşti), iar în toiul luptelor
pentru restaurarea domniilor pământene
vedem alţi doi Cuzeşti, pe Gheorghe şi
Arghire care luptă pentru izbânda
idealurilor noi. Sub Regulamentul organic
(1831/1832–1856) se vor implica în luptele
politice fraţii Ioan şi Gheorghe Cuza11.

Un rol important l-a jucat vornicul
Gheorghe Cuza, membru în delegaţia
boierilor care l-au întovărăşit pe Ioniţă
Sandu Sturdza la Constantinopol pentru
obţinerea domniei, autor al „Jurnalului
mergerii boierilor deputaţi la Ţarigrad”
(text care a circulat în manuscris
împreună cu „Tragodia” vornicului Alecu
Beldiman) şi participant la mişcarea
pentru Constituţia din 1822. Vornicul
Grigore Cuza, unchiul viitorului domn, o
figură remarcabilă a familiei, participant
la Revoluţia din 1848, când a prezidat
adunarea de la Hotelul Peter-
sburg şi suţinător al Unirii, a
deţinut funcţii importante în
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timpul lui Grigore Alexandru
Ghica şi Alexandru Ioan Cuza12.

Tatăl lui Alexandru, pos-
telnicul Ioan Cuza, s-a născut în satul
Barboşi, din ţinutul Fălciu, în luna aprilie
a anului 1784, după cum reiese din
condica de calităţi a membrilor
Departamentului din Lăuntru, când
postelnicul ocupa funcţia de
pârcălab de Galaţi. Şi-a făcut
studiile la un pension din Iaşi şi
stăpânea destul de bine limbile
greacă, franceză şi rusă. În
timpul activităţii sale publice ca
ispravnic, preşedinte de jude-
cătorie, membru în Obişnuita
Obştească Adunare, a fost un
susţinător consecvent al şcolii,
în general, şi al învăţământului
românesc, în special. Este
semnificativ, în acest sens,
apelul lansat de pârcălabul Ioan
Cuza, în mai 1835, către
locuitorii oraşului Galaţi şi ai
ţinutului Covurlui pentru a
contribui la zidirea unui nou local
de şcoală. Apelul intitulat „Către
iubitorii de luminarea neamului
românesc”, reflectă concepţiile
postelnicului Ioan Cuza asupra
învăţăturii pe care o consideră
„podoaba cea mai frumoasă a
omului, izvorul cel nedeşertat al
fericirii sale, mlădiţa odrăslită a
tuturor plăcerilor şi obiectul cel
mai interesant al necesităţii
sociale”13. Postelnicul Ioan Cuza († la Iaşi
în 1848, din cauza unei epidemii de
holeră14) a fost căsătorit cu Sultana
Cozadini (născută la Constantinopol, în
1785 şi † la Galaţi, 20 mai 1865)15, cei
doi având împreună doi fii, Alexandru şi
Dimitrie.

Alexandru Ioan Cuza, fiul cel mare al
postelnicului Ioan Cuza, se afirmase ca
om politic în timpul Revoluţiei de la 1848,
când s-a situat pe poziţia acelora care
preconizau lupta armată pentru înfăptuirea
programului de reforme necesar
dezvoltării ţării. Atitudinea sa profund
patriotică a fost consemnată în
documentele vremii: „Dar fraţilor! Să
murim! – exclama el, la una din întrunirile
revoluţionarilor, pătruns de un puternic
elan patriotic– Dar să ne pregătim pentru
ca să murim. Cu moartea noastră trebuie
să deschidem un viitor naţiei noastre
vrednic de mărirea trecutului strămoşilor
noştri! Astăzi toate naţiile învie, trebuie
să învie şi a noastră!”16.

Cuza a făcut parte din grupul celor
treisprezece revoluţionari socotiţi cei mai
periculoşi adversari pentru regimul
despotic al lui Mihail Sturdza care, din
acest motiv, trebuiau predaţi turcilor. După
o întreagă odisee de la Iaşi la Galaţi şi de
aici pe Dunăre până la Măcin, şase din
grupul celor treisprezece, între care şi Al.

I. Cuza, reuşesc să înşele vigilenţa
paznicilor şi să se refugieze la
viceconsulul englez de la Brăila. Din
cauza ceţii dese şi a stării de ebrietate a
marinarilor turci, vasul a acostat iniţial la
Brăila, în loc de Măcin, fapt ce a favorizat
părăsirea acestuia de către revoluţionari
şi refugiul acestora la viceconsulul englez.

Vor pleca de la Brăila cu vaporul
„Frantz” spre Giurgiu, de unde se vor
îndrepta spre Banat. De aici, Alexandru
Cuza şi Vasile Cantacuzino s-au
îndreptat spre Pesta. De la Pesta, Cuza
a reuşit să ajungă în Transilvania, unde
revoluţia era în plină desfăşurare.

Va lua parte la impresionanta întrunire
din 3 mai 1848 de la Blaj unde i-a ascultat
pe tribunii revoluţiei, după care s-a
îndreptat spre Viena. Conform înţelegerii
avute cu ceilalţi compatrioţi pe câmpul
Blajului, va lua şi el drumul Cernăuţilor,
de unde îi scria lui Lambrino că s-a
refăcut în urma rănilor primite „în
asasinatul din casa Mavrocordat”. La

începutul lunii octombrie, o parte din
emigranţii de la Cernăuţi se găseau la
Viena, printre ei aflându-se şi Cuza, care
sosise de la Paris. După o nouă serie de
peregrinări la Viena şi în Franţa, Alexandru
Cuza, lipsit de bani şi „trăgând pe dracul
de coadă” se va îndrepta spre
Constantinopol. Se reîntoarce în ţară la 8

iulie 1849, cu puţin timp
înaintea noului domnitor,
Grigore A. Ghica, adept al unor
principii liberale şi susţinător al
Unirii. În timpul domniei lui
Grigore A. Ghica, Cuza avea
să ocupe, succesiv, posturile
de preşedinte al Judecătoriei
Covurlui (octombrie 1849),
director în Departamentul
Trebilor din Lăuntru (februarie
1851) şi pârcălab al ţinutului
Covurlui (iunie 1856)17. După ce
îşi depune demisia din funcţie,
la 9 august 1856, la aflarea
numirii lui Teodor Balş în
dregătoria de caimacam, va fi
numit din nou pârcălab de
Covurlui la 14 februarie 185718.

Destoinicia pârcălabului
Alexandru Cuza pentru orga-
nizarea activităţii administrative
şi economice a Galaţilor se
împlineşte cu permanenta
prezenţă în activitatea unio-
niştilor gălăţeni. Umbra îndoielii
provocate de neobişnuita
atenţie acordată de caima-

camul Vogoride se va risipi repede, prin
categorica atitudine de protest
manifestată de Alexandru Cuza, care
culminează cu demisia din 24 iunie. De
altfel, pârcălabul Alexandru Cuza şi-a
precizat poziţia sa de „partizan al unirii”
la puţin timp după acordarea funcţiei de
către caimacamul Vogoride. La presiunile
lui Costin Catargiu – ministru din Lăuntru
– de a combate candidaţii unionişti în
alegerile pentru Divanul ad-hoc,
Alexandru Cuza a răspuns „că nu-şi poate
lua decât angajamentul de a rămâne
neutru”. Catargiu i-a cerut demisia, dar
Cuza a refuzat. Ministrul ar fi vrut să-l
destituie, dar a renunţat, temându-se de
un scandal. Fermitatea poziţiei lui Cuza
se mai ilustrează şi prin refuzul de a se
prezenta consulului Austriei, Gödel
Lannoy, pentru a primi instrucţiunile
acestuia în vederea susţinerii reacţiunii
separatiste. La Galaţi, Alexan-
dru Ioan Cuza dă dispoziţii
pentru completarea listelor de

Revoluţionari din Moldova şi Ţara
Românească prezentând la Paris tricolorul
românesc cu menţiunea „Dreptate, Frăţie” în
1848 (acuarelă de C. Petrescu)
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alegători. Listele întocmite de
Sfatul orăşenesc nu-i cuprin-
deau pe toţi orăşenii care aveau

drept de vot. Au fost omişi intenţionat 94
de proprietari. Printrei ei vornicul
Alexandru Cuza, vornicul Costache Negri,
postelnicul Iancu Fote, banul Gh.
Mărăcine, preşedintele Tribunalului.
Alexandru Cuza nu fusese trecut, pentru
faptul că era funcţionar. La 26 iunie,
Alexandru Cuza cere Comitetului
„cercetător de drituri electorale” să fie
trecut în liste fiind demisionat din funcţia
de pârcălab şi „liber”, având proprietăţi în
mahalaua Poştei Vechi. Comitetul, format
din antiunionişti, îi răspunde la 4 iulie că
„nu posedează însuşirile cerute prin
împărătescu firmanu”. Cuza va reveni cu
o nouă cerere, la 21 august, de această
dată adresată Departamentului din
Lăuntru, cu toate că fusese trecut în
listele publicate în Buletinul oficial.
Excluderea unioniştilor de pe listele
electorale nu putea, totuşi, asigura victoria
separatiştilor şi de aceea caimacamul
hotărăşte înlăturarea lui Alexandru Cuza
din Galaţi, trimiţându-l, la 19 iunie 1857,
pentru „osebite lucrări la districtul Ismail
şi Cahul”. A fost înlocuit cu comisul Alecu
Franga, omul caimacamului. Demisia lui
Alexandru Ioan Cuza din postul de
pârcălab, la 24 iunie 1857, a fost trimisă
şi consulului francez V. Place, care a fost
rugat să o comunice şi comisarilor
europeni sosiţi la Bucureşti. O altă copie
a fost predată, la 2 iulie, consulului
Sardiniei la Galaţi cu rugămintea de a o
transmite lui Cavour, ministrul de Externe
al Sardiniei. Demisia lui Alexandru Ioan
Cuza a fost o „lovitură cumplită” pentru
guvernul separatist şi de aceea
caimacamul Vogoride a încercat să-l
determine pe Cuza să renunţe la demisie,
ameninţându-l că-l va degrada, dar Cuza
nu a cedat în faţa presiunilor, răspun-
zându-i că nu-l va putea degrada fără
judecată19.

Ascensiunea lui Alexandru Ioan Cuza
a continuat şi după 1858, când îl regăsim
în apropierea caimacamilor care
administrau politica internă a Moldovei.
Noua căimăcămie, alcătuită din Anastase
Panu şi Vasile Sturdza, favorabilă Unirii,
şi Ştefan Catargiu, care era reacţionar,
va înlocui Guvernul antiunionist al lui
Nicolae Vogoride, la 23 octombrie/4
noiembrie 1858. Căimăcămia moldo-
veană a numit în noul Guvern şi în
administraţia ţării elemente progresiste,
ca Vasile Alecsandri, care a ocupat postul

de secretar de stat, adică mimistru al
Afacerilor Străine, Ioan A. Cantacuzino,
ministru de Finanţe, Paniat Donici,
ministru al Lucrărilor Publice, iar în fruntea
armatei a fost numit, ca locţiitor de
hatman, Alexandru Ioan Cuza20. Alegerile
din Moldova, din ianuarie 1859, au adus
în Adunarea Electivă, cum era de
aşteptat, o majoritate a partidei naţionale:
33 de deputaţi din totalul de 55.
Minoritatea conservatoare, numărând 22
de deputaţi, se împărţea în două grupe:
una care îl susţinea pe fostul domnitor
Mihail Sturdza (1834–1849), alta pe fiul
acestuia, Grigore Sturdza, care servise
în armata turcă sub numele de Muhlis
paşa. Ea nu putea deci să asigure reuşita
unui conservator decât în ipoteza, foarte
puţin probabilă, că s-ar fi unit şi că ar fi
izbutit să atragă de partea ei şi cel puţin
şase dintre deputaţii partidei naţionale.
Adevărul este că şi în rândurile acesteia
din urmă se manifestau diferite curente,
se formaseră diferite grupuri, unii
susţinând pe Vasile Alecsandri, alţii pe
Costache Negri, iar alţii pe alţi candidaţi;
amatori de domnie erau destui: nu mai
puţin de 38, dacă adunăm şi pe cei din
tabăra conservatoare. Costache Negri
avea mai mulţi sorţi de reuşită, mai ales
după ce Alecsandri, retrăgându-şi
candidatura, îndeamnă pe prietenii săi să-l
voteze; el nu era agreat însă deloc, din
cauza ideilor sale progresiste – preconiza
împroprietărirea ţăranilor – de deputaţii
conservatori21.

(continuare în numărul viitor)

Alexandru Ioan I (1859–1866) 1 http://www.cdep.ro/pls/legis/
legis_pck.lista_mof?idp=24289.
2 I. G. Valentineanu, Din memoriile mele (o
pagină de istorie modernă). Alegerea,
detronarea şi înmormântarea lui Cuza-
Vodă (1859, 1866, 1873), Bucureşti, 1898,
p. 11–13.
3 Gh. Platon, Personalitatea lui Alexandru
Ioan Cuza în documentele diplomatice şi
în presa europeană, în Arhivele Olteniei
(extras), serie nouă, 7, 1992, p. 67.
4 D. Ivănescu, Contribuţii la biografia lui
Alexandru Ioan Cuza înainte de domnie,
în „Cuza Vodă in memoriam”, coordonatori:
L. Boicu, Gh. Platon, Al. Zub, p. 58.
5 Acad. Gheorghe Platon, Alexandru Ioan
Cuza, „Partida Naţională” şi judecata
istoriei, în Memoriile Secţiei de Ştiinţe
Istorice şi Arheologice, seria IV, tom. XXIV,
1999, Bucureşti, 2001, p. 18.
6 Potrivit lui D. Ivănescu, „un document
inedit din Arhivele Statului Iaşi vine să
confirme această dată. Este vorba de o
cerere pentru paşaport, din 16 mai 1854,
scrisă în întregime de Alexandru Ioan Cuza,
din care rezultă şi vârsta petiţionarului” (D.
Ivănescu, Contribuţii la biografia lui
Alexandru Ioan Cuza, p. 56–57).
7 Ştefan S. Gorovei, Strămoşii cunoscuţi ai
principelui Al. I. Cuza, în „Cuza Vodă in
memoriam”, coordonatori: L. Boicu, Gh.
Platon, Al. Zub, p. 26.
8 Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoare
(Cuzeştii), vol. VII, Iaşi, 1912, p. CLXV.
9 Nistor Ciocan, Al. I. Cuza note genealogice,
în „Cuza Vodă in memoriam”, coordonatori:
L. Boicu, Gh. Platon, Al. Zub, p. 36.
10 Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoare
(Cuzeştii), vol. VII, p. CLXXI.
11 Ibidem, p. CCLXVIII.
12 D. Ivănescu, Contribuţii la biografia lui
Alexandru Ioan Cuza înainte de domnie,
în „Cuza Vodă in memoriam”, coordonatori:
L. Boicu, Gh. Platon, Al. Zub, p. 51–52.
13 Ibidem, p. 52–53. 14 Valeriu Stan,
Alexandru Ioan Cuza (1820–1873),
Bucureşti, 1974, p. 17.
15 Ştefan S. Gorovei, Strămoşii cunoscuţi ai
principelui Al. I. Cuza, p. 26.
16 Gh. Platon, Alexandru Ioan Cuza. La 100
de ani de la moarte, extras din AŞUI, t. XIX,
s. III-a, f. 1, 1973, p. VIII–IX.
17 D. Ivănescu, Contribuţii la biografia lui
Alexandru Ioan Cuza, p. 65–70; vezi şi Dan
Bogdan, Viorel Ştirbu, Pe urmele lui
Alexandru Ioan Cuza, Bucureşti, 1985, p.
62–80.
18 Paul Păltănea, Alexandru Ioan Cuza
pârcălab al ţinutului Covurlui, în „Cuza Vodă
in memoriam”, coordonatori: L. Boicu, Gh.
Platon, Al. Zub, p. 91.
19 Ibidem, p. 94–98.
20 Constantin C. Giurescu, Viaţa şi opera
lui Cuza Vodă, Bucureşti, 1966, p. 46.
21 D. Ivănescu, Contribuţii la biografia lui
Alexandru Ioan Cuza, p. 46.
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Episcopia Tulcii”, „Steaua Dobrogei” a
Colegiului Aegyssus, şi, bineînţeles,
„Sarea pământului”), cărţi („Ucenicul
lui Hristos, îndrumări metodice
pentru predarea religiei” - două ediţii,
„Povestiri biblice, povestiri trăite”)
şi manuscrise („Parabole drama-
tizate”, „Întâmplări minunate trăite”,
„Testament de suflet”, „Dicţionar
duhovnicesc”).

Ca semn de preţuire, recunoş-
tinţă şi respect, un emoţionant şi de
suflet eveniment a avut loc vineri, 11
martie 2016, la Şcoala Gimnazială Nr.
2 Tărhăuş, comuna Ghimeş-Făget,
unde s-a inaugurat, în cadrul sărbă-
toririi „Centenarului Prof. Laetiţia
Leonte”, o bibliotecă ce-i va purta
numele şi unde vor fi spre folos de
învăţătură, pentru cei ce vor cerceta
acest mic „templu al cărţii”, câteva
sute de volume din biblioteca doamnei
profesoare Laetitia Leonte dăruite de
familie şcolii. Frumoasa iniţiativă a
aparţinut doamnei Prof. Univ. Conf.
Ecaterina Creţu şi a domnului Prof.
Univ. Conf. Ion Dănilă de la Socie-
tatea Cultural-Ştiinţifică „Vasile
Alecsandri” din Bacău şi s-a concre-
tizat prin acordul şi implicarea condu-
cerii şcolii şi, în mod special, prin
eforturile organizatorice ale familiei
prof. Mihai şi Georgeta Nechita
Burculeţ. Astfel, amprenta persona-
lităţii şi activităţii doamnei profesoare
Leonte va rămâne, peste ani, în
această şcoală, chiar dacă au trecut
decenii de când distinsa „Doamnă”
slujea catedrei. Momentul artistic
prezentat de elevii şcolii, sfinţirea
bibliotecii, vizitarea ei de către elevi
şi invitaţi (sosiţi din Bucureşti, Tulcea,
Iaşi, Bacău, Târgu-Ocna), evocarea
personalităţii doamnei profesoare
Leonte (prin luări de cuvânt, imagini
din viaţă, secvenţe filmate din întâlniri
cu doamna, citate din scrierile sau
rostirile ei), oferirea unei diplome
frumos intitulate „Testimonium
Laboris” şi a unei medalii comemo-
rative participanţilor, toate au alcătuit
o minunată întâlnire la care s-a
sărbătorit (aşa cum spunea doamna
prof. Georgeta Burculeţ în invitaţie)

VIAŢA, nu plecarea la Domnul a prof.
Laetitia Leonte.

Un buchet de prieteni şi apropiaţi
ai doamnei Laetiţia au consemnat
câteva mărturii şi scrisori, adunate în
paginile unei cărţi de către doamna
profesoară Georgeta Burculeţ-Nechita,
intitulată sugestiv şi inspirat
„DOAMNA”. Doar câteva din titlurile
acestor mărturii ne sunt de ajuns pentru
a înţelege de ce putem vorbi, în
continuare la prezent, despre distinsa
doamnă Leonte: „Gânduri închinate unui
om cu suflet mare”, „Un chip drag din
vremuri apuse…”, „Gânduri şi senti-
mente pentru un om special”, „Stator-
nicia întru dăruire”, „Eleganţă şi spirit”,
„Pilda longevităţii intelectuale”, „Cu
bucurie despre preţuire… “ etc.

Potrivit este, în finalul acestui
extrem de succint portret, a o lăsa pe
doamna noastră să vorbească, în
termeni matematici, despre propria
viaţă:

„Adunarea
Am adunat, Doamne, bob cu bob,

din ce-ai dăruit omenirii şi mie – ultimul
om din lume – încât mi-am umplut
hambarele sufletului cu nestematele
făurite din dragostea, mila, bunătatea,
dreptatea şi sfinţenia Ta.

Înmulţirea
Le-am înmulţit cu dragostea mea

pentru Tine, pentru cei din preajma
Ta, dar şi cu dragostea pentru cei de
pe pământ, spre binele ţării şi al lumii
întregi.

Ridicarea la putere

M-am străduit să le ridic la
puterea minunatei Tale învăţături.

Împărţirea
Le-am împărţit apoi cu bucurie

copiilor şi fraţilor mei trupeşti şi
sufleteşti.

Scăderea
Dar Te rog pe Tine, Doamne,

ajută-mă la scăderea greşelilor mele,
ca după ce voi trage linia, să-mi
rămână îndoit talantul de Ţi-l
datorez!“

(Cuvinte consemnate de prof.
Mona Şerbănescu, director la Şcoala
„Anastasia Popescu – Mama Sica”
Bucureşti, în încheierea mărturiei scrise
în cartea „Doamna” şi intitulată:
„Medalion Laetitia Leonte – Doamna
profesoară Laetiţia Leonte. Bucuria de
a dărui”.)

(urmare din p. 6)

Oameni care nu mor

Virtutea sufletului e singura
avere sigură, care nu e furată

şi care după moarte mântuieşte
pe cei ce au dobândit-o. Iar pe

cei ce cugetă aşa
nu-i va amăgi nălucirea
bogăţiilor şi a celorlalte

plăceri.
(Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I,
Ed. Harisma, Bucureşti, 1993, p. 23).

Proorocul a mustrat singur pe
regele care săvârşise

fărădelege, măcar că avea cu
el toată oastea; şi fiindcă

mustrarea i-a aţâţat mânia,
regele a întins mâna asupra

Proorocului, dar n-a putut nici
să-l prindă pe acela, nici să-şi
aducă mâna uscată la loc. Era
o luptă între virtute şi puterea
împărătească. Dar mai tare a

fost biruinţa virtuţii, căci fără să
se lupte Proorocul, virtutea a

doborât pe vrăjmaş; stând în loc
luptătorul, a lucrat credinţa.

Tovarăşii de război ai regelui
s-au făcut privitori ai luptei
şi mâna a rămas înţepenită,
mărturisind virtuţii biruinţa.
(Nil Ascetul, Filocalia I, Ed.

Harisma, Bucureşti, 1993, p. 214
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În data de 18 decembrie 2015, a
avut loc premiera filmului Star Wars:
„Trezirea Forţei”, al şaptelea din
această serie cinematografică, un film
aşteptat cu sufletul la gură de fani din
întreaga lume după cum o demonstrează
încasările de peste un miliard de dolari
în doar două săptămâni de la premieră.

Cei care au vizionat filmele primei
trilogii Star Wars, din anii ’80, au fost
surprinşi, prin 1999, la aflarea veştii că
va fi lansat primul episod. Această serie
de filme este cea mai ciudată din istoria
cinematografiei, deoarece primul episod
a fost lansat la 20 de ani după apariţia
episoadelor IV, V şi VI. Deci iubitorii
acestei serii au aşteptat peste 20 de ani
ca să afle ce s-a petrecut înainte de
momentul realizării şi distrugerii acelor
maşinării infernale care puteau spulbera
planete întregi – vestitele Stele ale
Morţii (Death Star). Interesant este că
în timp ce acţiunea trilogiei din 1999-
2005 era parţial descoperită în filmele
din anii ’80, noul episod „The Force
Awakens” prezintă un curs al
evenimentelor greu de prevăzut şi de
către fanii cei mai înfocaţi. Mai mult,
ideea intrării eroilor pozitivi în noua Stea
– Planetă a Morţii (Starkiller), adică în
inima răului, aşa cum se întâmpla şi în
episodul din 1977, readucerea barului
cu personaje din toate sistemele
planetare (adevărat bestiariu: balauri
guşaţi, hidoşenii leproase dintr-o
abominabilă recuzită a parazitismului
flecar şi turbulent) şi mai ales prezenţa
îndrăgiţilor eroi: Leia, Han, Chewbacca
şi Luke readuc spiritul Star Wars de
acum aproape 40 de ani.

Aveam 13 ani când întregul
întuneric al sălii de cinema din Tg.
Ocna, cu ecranul imens din centru, se
transforma în spaţiu interstelar, fiind
fascinat de navele care „prindeau”
viteza luminii. Ceea ce m-a frapat la
vremea respectivă era simplitatea şi
sărăcia în care trăiau Obi-Wan Kenobi
şi Yoda în raport cu bogăţia
„întunecatului Darth Vader” înconjurat
de cele mai noi descoperiri ale ştiinţei.
Iubeam coliba în care locuia Yoda şi

Star Wars: „Trezirea Forţei” de a strânge
miliarde de dolari
visam să îmi construiesc una
asemănătoare în pădure. Deşi aveam
numai 13 ani, vedeam câteva similitudini
între aceşti eroi pozitivi din film, săraci
material, şi sfinţii din pustiu. Pe vremea
aceea, crescând într-o casă de preot,
cunoşteam sărăcia sfinţilor din pustiu,
precum şi puterea lor de a face minuni.
Maeştrii Jedi, Obi-Wan Kenobi şi Yoda
trăiau ca pustnicii, departe de oraşe sau
planete populate, purtau haine ponosite,
Yoda având-o de-a dreptul zdrenţuită.
Forţa care le dădea puterea de a ridica
obiecte fără să le atingă sau posibilitatea
de a prevedea viitorul, făcea din aceşti
eroi un fel de sfinţi în ochii mei de copil.

Într-o perioadă în care lipseau nu
numai cărţile religioase pentru copii, dar
şi cărţile de specialitate pentru preoţi,
Star Wars era un film educativ în
direcţia faptelor bune, a simplităţii, a
jertfelniciei şi a respingerii părţii rele,
întunecate, caracterizată prin dorinţa de
putere. Dacă noi, copiii, nu am fi avut
la bază educaţia morală din familie, nu
am fi fost capabili să vedem simplitatea
şi frumuseţea acestor eroi pozitivi ca o
re-cunoaştere a frumosului din noi, dar
filmul cred, a răspândit şi numeroşi
demoni în lume care vor deveni activi
în momentul apariţiei unor condiţii
prielnice. Poate nu se vor activa
niciodată, însă mulţi dintre creştini sigur
nu sunt conştienţi de existenţa lor. Filmul
se încadrează perfect în cadrul
maşinăriei de spălare a creierelor numită
New Age, o mişcare ce îşi are rădăcinile
în Societatea Teozofică, fondată în anul
1875, la New York, de către Helena
Petrovna Blavatsky, de origine rusă, şi
are ca doctrină fundamentală afirmaţia
că toate religiile lumii au la bază
„adevăruri comune”, care transcend
diferenţele posibile. Ţinută departe de
ochii publicului, mişcarea a ieşit la
lumină prin 1975, mai mult şi-a dezvăluit
propriul program pentru o „Nouă Ordine
Mondială”. Iată ce spune M. Basilea
Schlink în lucrarea sa New Age – Aus
Biblischer sicht („Mişcarea New Age

în lumina învăţăturii biblice”, Ed.
Iprom, 1994, p. 9-10): „Copiii şi
adolescenţii sunt influenţaţi în mod
special de ideile new-age-iste printr-o
avalanşă de jocuri fantastice, filme,
casete audio şi video, cărţi
distractive, benzi desenate, jocuri de
societate, jucării etc. Şapte din cele
mai populare zece filme aparţin
genului fantastic. Pe primul loc se
situează filmul E.T., care a dat
naştere la un adevărat cult în rândul
tinerilor. Pe locul doi se situează un
alt film de ficţiune, «Războiul
stelelor». Trei sferturi din filmele cu
mare succes de casă sunt filme cu
teme fantastice. Cărţile de ficţiune
se vând ca pâinea caldă, fiind
editate în milioane de exemplare.
Piaţa cărţii este invadată cu sute de
titluri care tratează diferite subiecte
oculte cum ar fi: comunicările cu cei
morţi, invocarea spiritelor,
clarviziunea, telepatia, telekinezia,
vrăjitoria, magia etc. Centurile
magice, săbiile magice, talismanele
fac parte din viaţa curentă a
tineretului. În cadrul unor colecţii
cu titlul «Ezoteric», standurile oferă
tot felul de cărţi oculte care conţin
instrucţiuni clare cu privire la
modalităţile prin care se poate intra
în legătură cu forţele suprana-
turale”.

Filmele Star Wars sunt un real
pericol pentru sufletele copiilor noştri
în primul rând, pentru toţi cei care le
vizionează şi nu au la bază o minimă
iniţiere religioasă. Ca să înţelegem mai
bine de ce, vom cita din aceeaşi
lucrare: „Mişcarea New Age,
proclamă peste tot în lume, că omul
este dumnezeu sau că «omul L-a
creat pe Dumnezeu după propriul
său chip». Credincioşi concepţiei lor
că «totul este una», ei consideră
omul ca făcând parte din Dumnezeu
Conducătorul («Conştiinţa Cosmi-
că» sau «Forţa»). Tot ceea ce
trebuie să facă omul este să-şi
descopere şi să-şi dezvolte
divinitatea prin lărgirea
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Primarul oraşului Târgu-Ocna, Ec. Ştefan Şilochi,
general Vasile Jenică Apostol şi colonel Gheorghe Pavel

conştiinţei cu ajutorul
meditaţiei, a practicilor yoga

sau alte metode. În sfârşit, se afirmă
că omul «este pe cale de a se
îndumnezei». Se spune chiar că
omul poate intra pe deplin în spiritul
«Dumnezeului-Forţă». Având
credinţa că Dumnezeu este o forţă
neutră care poate fi manipulată atât
în sens bun cât şi în sens rău (s.n.),
ocultiştii new-age-işti sunt interesaţi
în cel mai înalt grad în aflarea
mijloacelor care le-ar permite să
facă acest lucru” (Ibidem, p. 14).

Aşadar Forţa,
trecută în mintea
tinerilor de pe ecra-
nele cinematogra-
felor în viaţa reală, nu
este atât de inofen-
sivă, iar exerciţiile lui
Luke din nava lui Han
în drum spre planeta
Alderaan, sub supra-
vegherea lui  Ben
Kenobi, sau cele fă-
cute de acelaşi viitor
cavaler Jedy în sis-
temul Dagobah, sub
supravegherea maes-
trului Yoda, sunt lecţii
pentru descoperirea
divinităţii prin lărgirea
conştiinţei. Tinerii de astăzi, pregătiţi
prin aceste filme, vor căuta sau vor fi
mai deschişi la astfel de practici ale
„trezirii spirituale”. Ca urmare,
americanii au reuşit dubla performanţă
de a propaga din nou la nivel mondial
ideea de Forţă-Dumnezeu, anticreştină,
dar şi trezirea „Forţei” de a strânge
câteva miliarde de dolari.

Ziaristul Cristian Tudor Popescu,
într-un interviu televizat la Digi 24,
merge mai departe şi încearcă o
interpretare politică a mesajului din
„The Force Awakens”: „Sabia în
formă de cruce înseamnă creşti-
nătatea. Acum că trebuie să fim
corecţi politic, trebuia să avem şi un
negru pe care putem să-l bănuim, în
actuala situaţie, că e musulman. Şi
atunci îl avem pe Kilo Ren,
personajul profund negativ, cu
sabia în formă de cruce, care se bate

cu posibilul musulman negru”. Să fie
oare Kilo Ren cu sabia lui în formă de
cruce imaginea creştinismului „rău”
care trebuie învins de musulmanul
negru de la Casa Albă1, în contextul
concubinajului occidental dintre
socialism şi islamism? Dacă ne uităm
la migraţia musulmană din Europa, la
rugăciunile Primului Ministru canadian
creştin Justin Trudeau în moscheile din
ţara sa, la creştin-democrata Angela
Merkel, cu al său „Islamul aparţine
Germaniei”, la socialista Federica
Mogherini, care declară că „Islamul

politic va fi viitorul Europei”, la
socialistul Jacques Attali, care susţine
că „musulmanii vor face ca Europa să
ajungă prima putere a lumii” atunci vom
înţelege ceea ce spune Tudor Popescu
voalat, iar filozoful Michel Onfray
direct: „Civilizaţiile se nasc, cresc,
trăiesc, ating un punct culminant,
descresc, se prăbuşesc, dispar
pentru a lăsa loc unor noi civilizaţii.
Medităm acum pe aliniamentul
Stonehenge, al piramidelor din
Egipt, al Parthenonului Atenei sau
al ruinelor Romei, cum vom medita
mai târziu pe ruinele catedralelor.
Occidentul nostru se descompune:
adulţii îşi cumpără cărţi de colorat,
se deplasează pe trotinete, sug din
ţigarete electronice, îşi duc animalele
domestice la psihanalist, închiriază
uterele femeilor sărace pentru a
purta fetuşii celor bogaţi, se aruncă

asupra promoţiilor ca nişte fiare
însetate asupra unui ochi de apă,
femeia cu barbă constituind
orizontul final al progresului post-
modern, dar niciunul dintre ei nu
este dispus să moară pentru a apăra
aceste absurdităţi. În timpul acesta,
animat de un sănătos suflu
nietzschean, Islamul planetar
propune o spiritualitate, un sens, o
cucerire, un război pentru valorile
sale, el are soldaţi, are războinici,
are martiri care aşteaptă să intre pe
poarta paradisului. A nega că există

chiar lângă tine o civilizaţie care-şi
propune, vorba Profetului,
„paradisul la umbra săbiilor”, nu
este altceva decât dorinţa de a
persista în iluzie. Dar cum ar putea
fi altfel? Autoiluzionarea care-ţi
dictează că realul nu a existat sau
nu există este de asemenea un semn
de nihilism”

(sursa: www.facebook.com/
p e o p l e / B o g d a n - C a l e h a r i /
100008377248624).

1 „Noi nu suntem în război cu Islamul.
Suntem în război cu cei care murdăresc
Islamul.” Barack Obama (https://
bogdancalehari.wordpress.com/2016/
03/01/marea-br i tanie-combate-
radicalizarea-pe-internet/)

Preot Cătălin ILIE
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Fiind în perioada Postului Mare, cred
că acest subiect ar putea trezi interes
mai ales prin implicaţiile ce decurg de
aici...

Având în vedere faptul că în Sfânta
Scriptură se fac puţine referiri la viaţa  lui
Iuda, Sfânta Tradiţie vine să completeze
cele cunoscute de noi...

„După ce vom citi paginile ce
urmează, vom înţelege mai bine că răul
nesmuls din rădăcină dă roadele sale
mai târziu. Aşa este şi viaţa lui Iuda.
Părinţii n-au încercat să-i modeleze
pornirile rele, ci, dimpotrivă, au încercat
să scape de el. L-au aruncat cu gând
criminal, crezând că sunt absolviţi de orice
vină. Cât de mult se aseamănă aceşti
părinţi cu cei din zilele noastre care îşi
dau copiii la orfelinat, îi abandonează pur
şi simplu... Fără o educaţie cores-
punzătoare, copilul devine o brută şi un
pericol social. Devine un pericol nu numai
pentru societate, ci şi pentru proprii lui
părinţi. Educaţia lui Iuda este concludentă
în acest sens. Educaţia din familie nu
poate fi înlocuită cu nimic altceva. Părinţii
au rolul sfânt de a forma copiii lor
pentru viaţă, de a le cultiva
sentimentele umane, creştine, de a
le cultiva credinţa, dragostea şi
nădejdea în Dumnezeu.

Iuda ar putea fi socotit victima
propriilor săi părinţi. În primul rând, îl
condamnă la moarte, fiindcă, vezi
Doamne, mama visase un vis care o
îngrozise. În faţa legilor dumnezeieşti
nimeni şi nimic nu o îndreptăţea pe
acea mamă să curme viaţa pruncului.
Femeia aceea nu credea în Dumnezeu,
nu avea frică de Dumnezeu. Ea nu a
alergat la biserică (templu) să se roage,
să cheme pe Dumnezeu în ajutorul ei, al
copilului ei, nu a depus strădanie să
altoiască în acel vlăstar, care se anunţa a
fi sălbatic, mugurii educaţiei religioase.
Altfel ar fi gândit copilul, altfel s-ar fi
comportat.” („Viaţa lui Iuda”, Prefaţă, Pr.
Al. Stănciulescu-Bârda, Ed. Parohiei
Malovăţ, 2000)

Nici ciobanii care l-au crescut nu au
avut grijă mai mare de educaţia lui... Ei
erau mulţumiţi că i-au salvat viaţa şi i-au
dat de mâncare... Oare nu cumva şi în
orfelinate de multe ori cei însărcinaţi cu
educaţia copiilor nu socotesc că „e destul
dacă le asigură acelor copii casă şi
masă? Nu cumva însăşi societatea,
fiecare dintre noi, care miluim cu un

VIAŢA LUI  IUDA
ban, o haină sau o bucată de pâine un
copil al străzii socotim că ne-am împlinit
datoria faţă de acel copil? Cine poate
să ne asigure că acel copil nu va
ajunge un alt Iuda, dacă va rămâne
în continuare în starea în care se
află?” (idem).

Părinţii lui Iuda îl adoptă până la
urmă şi-l cresc împreună cu celălalt copil
al lor, dar şi de această dată educaţia a
rămas iarăşi pe ultimul loc... Aflăm că cei
doi copii erau lăsaţi la voia întâmplării, în
timp ce părinţii lipseau de acasă, ocupaţi
fiind cu treburile, cu administrarea averii,
cu afacerile...” Cât de contemporani ne
sunt părinţii lui Iuda! În goana noastră
după bani, după avere, după tot felul de
afaceri, uităm de grija cea mai sfântă ce
o avem faţă de copiii noştri.” (Pr. Al.
Stănciulescu-Bârda)

Lăsăm totul pe seama şcolii,
bonelor, rudelor, să-i înveţe carte, să-i
înveţe să fie oameni. Rezultatele acestei
condamnabile sustrageri de la datoria de
părinţi se văd curând...

Aşadar... Iuda, vânzătorul lui Iisus
Hristos, s-a născut în satul Iscaria, de
unde îi vine numele de Iuda
Iscarioteanul... Părinţii săi erau de neam
evrei şi erau foarte bogaţi. Tatăl său se
numea Ravel.

Într-o noapte, mama sa a avut un vis
înfricoşător în care i se arăta că a născut
un fiu care pe măsură ce creştea devenea
rău, bătăuş, stăpânit de patima de bani
şi care l-a omorât pe unicul său frăţior, iar
mai târziu chiar şi pe tatăl său.

După un timp, rămânând însărcinată
şi născând un fiu care semăna leit cu cel
din vis, mama este  chinuită de nelinişte,
gândindu-se mereu la cele ce vor urma,
fiindcă visul începea să se adeverească.
Fiindu-i teamă că fiul ei va ajunge criminal,
a hotărât să-l omoare şi, înfăşându-l în
scutece, l-a aşezat într-un sicriaş şi i-a
dat drumul să plutească pe lacul Galileia,
crezând că după un timp se va scufunda
şi copilul va muri înecat.

Dar întâmplarea a făcut ca sicriaşul
să ajungă lângă celălalt ţărm al lacului de
unde a fost scos de nişte ciobani stabiliţi
cu oile prin acele locuri... Copilul era
nevătămat şi l-au dus la stână, l-au hrănit
şi i-au pus numele Iuda, după numele
ţinutului care se chema Iudeia. Se
bucurau cu toţii văzând cum creşte, cum
începe să vorbească şi să meargă în
picioare.

Când a venit vremea să plece de
acolo cu oile, ciobanii s-au dus cu copilul
în satul Iscaria şi au căutat pe cineva
căruia să-i încredinţeze copilul. Prin
purtarea de grijă şi prin voia lui Dumnezeu,
tatăl său, Ravel, se afla prin apropiere.
Lui i-a plăcut de copil şi s-a hotărât să-l
ia în locul celui înecat de soţia sa.

Bucuria produsă de copil în casa lor
i-a făcut să uite pe moment de vis şi de
cele întâmplate, mai ales că între timp
femeia născuse un al doilea copil. Îi
îngrijeau şi-i iubeau pe amândoi, fără
deosebire. Fiind bogaţi, părinţii le ofereau
tot felul de bunătăţi. Copiii creşteau,
jucându-se în voie, bucurându-i pe părinţi.

După câţiva ani, cu Iuda avea să se
împlinească o parte din visul mamei sale.
Deşi dovedise de mic că este răutăcios,
neascultător şi bătăuş, n-au luat în seamă,
trecându-i toate cu vederea, crezând
că aşa sunt copiii şi copilăriile lor.

Pe măsură ce Iuda creştea, ieşea
tot mai mult în evidenţă răutatea, dorinţa
de răzbunare, lăcomia, egoismul şi
iubirea de argint. I se părea că mereu
părinţii iubesc mai mult pe fratele său.
Când erau la masă, lua din mâncarea
fratelui său, crezând că aceluia îi puseseră
bucata mai mare şi mai bună. Când se
afla numai cu fratele, îl bătea rău pe
acesta, obligându-l să facă tot ce voia el.
Copilul cel mic i se plângea mamei sale,
iar aceasta îl dojenea cu blândeţe pe Iuda
şi încerca să-l înveţe cele bune. Lăcomia
şi viclenia se înrădăcinau însă tot mai mult
în sufletul lui Iuda, mai ales că după
moartea părinţilor toată averea avea să
rămână copiilor. Îl ura tot mai mult pe
fratele său, aflând că va trebui să împartă
cu el toată moştenirea. De timpuriu a
început să-i încolţească în suflet gândul
crimei. Înţelegea că numai dacă fratele
lui ar muri, el ar putea rămâne singurul
moştenitor al averii părinteşti. Îi trebuia
doar prilejul potrivit.

Într-o zi, când părinţii erau plecaţi de
acasă, Iuda l-a chemat pe fratele său într-un
loc dosnic în livadă, l-a lovit cu o piatră şi
l-a omorât. De teamă, a fugit de acasă. A
mers din sat în sat, până a ajuns la
Ierusalim. Aici hoinărea fără rost prin pieţe.
Într-o zi, l-a luat un negustor ca ucenic şi
ajutor, dar a fost alungat la scurtă vreme,
fiindcă era mincinos şi hoţ. Mai târziu a
ajuns chiar la curtea regală şi
a fost numit ajutor de iconom,
ajutând şi el la aprovizionarea

Presb. Aurelia GENES
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cu cele necesare.

După mai bine de douăzeci
de ani de la plecarea lui Iuda din satul
părinţilor săi, în acea zonă a avut loc o
mare secetă, urmată de foamete.
Aceasta i-a determinat pe părinţii săi să
plece la Ierusalim, unde au cumpărat una
dintre cele mai frumoase case, aflate chiar
în vecinătatea palatului regal, având acolo
flori, vie şi pomi fructiferi, toate frumos
rânduite că păreau un colţ de rai...

Într-o zi, împăratul privea încântat în
grădina vecinului, a lui Ravel. Iuda, care
reuşise să intre în graţiile măriei-sale, îl
întrebă dacă nu dorea ceva de acolo. Cu
acordul acestuia, Iuda sări în grădina
vecinului, rupând fără milă flori şi fructe
de tot felul, călcând totul în picioare.
Atunci apăru şi Ravel care nu-şi  mai
recunoscu fiul  după douăzeci şi doi  de
ani şi care-l mustră că i-a devastat grădina.
Iuda, rău din fire şi arţăgos, luă o piatră şi
dintr-o lovitură îl omorî, după care îl duse
într-un loc potrivit, acoperindu-l cu
pământ. I-a dus toate cele furate regelui
Irod, care s-a bucurat mult. Apoi Iuda i-a
povestit râzând de întâmplarea cu Ravel,
iar regele nu s-a supărat. Aveau amândoi
acelaşi fel de a fi şi de a judeca lucrurile.

Soţia lui Ravel, îngrijorată, şi-a căutat
soţul peste tot, a întrebat în dreapta şi în
stânga, dar nimeni  nu ştia nimic şi totul
a rămas învăluit în mister.

Diavolul nu pierde nici un prilej pentru
a îndemna la păcat pe oameni. Mai ales
pe cei care-i fac voia fără teamă de
Dumnezeu. Aşa se face că regele Irod l-a
îndemnat pe Iuda să ia în căsătorie pe
văduva lui Ravel ca să nu se piardă atâta
amar de bogăţie sau să ajungă pe mâinile
altcuiva. Acesta, auzind de avere, s-a
învoit îndată, deşi nu o cunoştea pe
văduvă. Regele o chemă la palat şi-i
propuse să accepte căsătoria cu
dregătorul său, pentru a avea un stâlp de
nădejde în casă. Femeia, înţelegând că
este poruncă domnească şi că trebuie
să o împlinească, a acceptat. Şi aşa a
ajuns Iuda soţul mamei sale... Au avut
chiar şi copii împreună...

Dar Dumnezeu nu lasă făptura Sa
până la sfârşit să greşească, din
dragostea Sa cea nemărginită faţă de
oameni, ci ne trimite unele necazuri şi
încercări pentru a ne trezi la realitate...
Astfel, a trezit conştiinţa femeii, care a
început să privească mai atent la viaţa sa
şi să-şi dea seama de ceea ce a făcut
rău. Cugetul a început să o mustre. Şi-a
amintit de visul său, de felul cum l-a
aruncat pe Iuda în mare, de moartea celui
de-al doilea copil, de fuga de acasă a lui
Iuda, de dispariţia soţului şi de căsătoria

sa cu slujbaşul împărătesc. Cel mai mult
o mustra cugetul pentru căsătoria sa cu
sila la porunca împăratului. Toate aceste
amintiri îi produceau adevărate coşmaruri
ziua şi noaptea. Plângea pe ascuns şi
nu avea linişte sufletească... Durerea şi
nemulţumirea creşteau, starea de
nelinişte şi amărăciune îi apăsa sufletul
întunecat. Simţea nevoia să-şi
mărturisească cuiva aceste frământări
sufleteşti, aşa cum se întâmplă la
majoritatea celor ce comit păcate grele.
Aceştia nu mai au linişte, iar coşmarurile
îi chinuie groaznic... După o vreme, Iuda,
bărbatul său, a observat starea
sufletească, neliniştea şi întristarea ce o
cuprinseseră. A rugat-o să-i spună şi lui
durerea inimii sale. În cele din urmă,
aceasta i-a povestit  toată viaţa sa, iar pe
parcurs Iuda află îngrozit că de fapt soţia
sa nu era alta decât propria sa mamă.
Deşi era un om pătimaş, înnegrit de
păcate grele, conştiinţa s-a trezit şi în el
şi a izbucnit într-un strigăt cumplit:

- Eu sunt criminalul, eu l-am ucis pe
fratele şi pe tatăl meu, ce vom face acum?

Femeia a înţeles de îndată cine este
soţul său şi a început să strige în
disperare:

- Vai mie, ticăloasa de mine! Ce
păcate grele am săvârşit? Ce să fac, unde
să mă duc? Unde să mă ascund de la
faţa lui Dumnezeu?

Apoi, cu o ură de nedescris, s-a
pornit împotriva lui Iuda:

- Piei din faţa mea, ticălosule şi
criminalule! Fiară blestemată...

Iuda a părăsit casa şi a plecat năuc
pe străzile oraşului, apăsat de povara
păcatelor săvârşite, care toate aveau
la origine patima iubirii sale de
argint.

Dumnezeu nu l-a lăsat nici pe Iuda
pe calea pierzării sale până la sfârşit. Iuda
nu vedea decât o ieşire, aceea de a-şi
pune capăt zilelor... Dar Dumnezeu i-a
văzut căinţa şi i-a dat putinţa de a alege...

În timp ce el umbla pe străzile
oraşului, iată că undeva mulţimea se
îmbulzea, iar în mijloc Iisus vorbea. Iuda
a prins din zbor câteva cuvinte: „Pocăiţi-vă,
că s-a apropiat împărăţia lui
Dumnezeu!” A rămas acolo şi a ascultat
cuvântul lui Iisus până la capăt. Atât de
pătruns a fost de predica lui Iisus, încât
s-a hotărât să-L urmeze. El s-a alăturat
apostolilor, iar Mântuitorul nu l-a gonit.
Iisus a dovedit şi de data aceasta
dragostea lui faţă de oameni, chiar şi de
cei mai păcătoşi. Cunoscându-i însă
patima iubirii de arginţi, pentru a-l vindeca,
Domnul Iisus i-a încredinţat chiar punga
cu micile Lui economii. Se părea că Iuda

vrea să devină alt om. Dar diavolul nu
dormea nici el, punându-i în cale tot felul
de curse, în care Iuda avea să cadă cu
uşurinţă. Căinţa şi credinţa lui erau
prea slabe! Domnul Iisus a încercat în
nenumărate rânduri să-l întărească în
credinţă, să-i deschidă ochii la realitate
şi să-l ferească de păcat. I-a vorbit de oaia
cea pierdută, despre viaţa de apoi, despre
rai şi iad, despre fericirea veşnică şi
pedeapsa veşnică, i-a dat putinţa să vadă
atâtea şi atâtea minuni şi să se convingă
de dumnezeirea Sa, dar degeaba. Răul
din firea lui nu a pierit. De câte ori Sfânta
Scriptură vorbeşte de Iuda, iese în
evidenţă şi patima lui pentru bani. Se
revoltă că Maria spălă cu mir de nard
picioarele lui Iisus, fiindcă, zicea el, cu
banii daţi pe mir s-ar fi putut face danie la
săraci. Apostolul Ioan face remarca: „Dar
el a zis aceasta, nu pentru că îi era grijă
de săraci, ci pentru că era fur şi, având
punga, lua din ce se punea în ea” (Ioan
XII, 3-6).

Despre Iuda se vorbeşte mai mult în
Săptămâna Sfintelor Patimi. Toate
cuvântările şi învăţăturile Domnului Iisus
Hristos din Săptămâna Sfintelor Patimi
parcă se adresează lui Iuda. Iisus încerca,
făcea totul să-l convingă să nu cadă în
păcatul care îl ameninţa.

În Săptămâna Sfintelor Patimi, Iuda
îşi arată adevărata faţă. Uită tot ce auzise
de la Domnul Iisus Hristos timp de mai
bine de trei ani, uită tot ce văzuse, se
duce la duşmanii de moarte ai Domnului
Iisus şi le spune: „Ce voiţi să-mi daţi şi eu
Îl voi da în mâinile voastre?” (Matei XXVI,
15).

I-au dat treizeci de arginţi şi el s-a
învoit. Îl întâlnim la Cina cea de Taină
împreună cu Iisus şi ceilalţi apostoli.
Primeşte să fie spălat pe picioare de
Însuşi Mântuitorul, se împărtăşeşte şi el
din pâinea şi vinul ce avea să fie Trupul şi
Sângele Mântuitorului. Toate acestea fără
ruşine, fără remuşcări. Iisus Însuşi le
vesteşte că unul dintre ei Îl va vinde şi că
va fi dat spre judecată de moarte, şi va fi
osândit, şi va fi vai şi amar de sufletul
vânzătorului. Nimic. Iuda rămâne rece şi
neînduplecat. Câteva ceasuri mai târziu,
în fruntea soldaţilor, a venit în grădina
Ghetsimani, dincolo de pârâul Cedrilor.
L-a sărutat şi L-a dat în mâinile ostaşilor.
Urmează şi el convoiul ce însoţea pe
arestat spre locul de judecată, asistă şi
el la proces, aude toate învinuirile, înţelege
câtă nedreptate I se face lui Iisus şi aude
condamnarea la moarte. Abia atunci se
trezeşte şi înţelege că a mers
prea departe. Se duce la
arhierei, le aruncă banii înapoi
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Şedinţa Consiliului Local Slănic Moldova în cadrul căreia
s-a acordat titlul de Cetăţean de onoare lui Valeriu Filimon

şi pleacă să se spânzure. Era
în culmea deznădejdii şi ieşire

din impas nu mai vedea. În sufletul lui se
dădea o luptă grea. Pe de o parte, cugetul
său îl chinuia, amintindu-i de învăţăturile
şi faptele Mântuitorului, pe de alta, diavolul
îl îndemna să săvârşească păcatul cât
mai curând.

În vremea aceasta, Mântuitorul
urcase pe Golgota cu crucea în spate. Îl
răstigniseră şi aşteptau să-Şi dea duhul.
Iisus nu uitase nici în acele momente pe
Iuda şi tot îl aştepta să se întoarcă, să
vină, să-şi plângă păcatul, să-i dea iertare.

Pe când Iuda îşi lega cureaua de
creanga unui copac ca să se spânzure,
Domnul Iisus a poruncit crengii să se
aplece, iar Iuda nu s-a putut atârna de
ea, căci picioarele i-au rămas nedezlipite
de pământ. A căutat altă creangă, dar şi
aceea a făcut la fel. Aşa s-a chinuit mult
timp, căci Domnul îl mai aştepta şi atunci
să vină la picioarele Crucii, să-şi ceară
iertare. Până în momentul când Domnul
Iisus a rostit ultimul cuvânt: „Săvârşitu-s-a”,
Iuda nu a putut găsi o creangă potrivită
să se spânzure. Abia atunci creanga de
care legase cureaua s-a ridicat, iar el a
rămas atârnat în aer.

 „Istorioara lui Iuda vine din
vechime ca un mesaj pentru părinţii
dintotdeauna, ca un avertisment
pentru ceea ce ar putea să se
întâmple dacă nu-şi îndeplinesc la

timp datoria de părinţi. Este cea mai
grăitoare pildă în acest sens. Nu se poate
spune că Iuda se supune unui destin, că
este predestinat să facă ceea ce face. Ar
fi o falsă înţelegere a problemei, un mod
de a încerca o disculpare a familiei, a
şcolii, a societăţii. Nicidecum. Iuda este
un om ca toţi ceilalţi, dar un om lipsit de
educaţia necesară, un om în care
instinctele primare s-au dezvoltat
nestingherite, un om neglijat de
societate,(...) lipsit de dreptul de a se
înnobila prin cultură, prin educaţie.” (Pr.
Al. Stănciulescu-Bârda) De aceea, el este
o victimă a familiei şi a societăţii... Încă o
dată trebuie subliniat că Iuda nu poartă
singur vina păcatelor sale, ci familia lui şi
societatea întreagă sunt copărtaşe la
păcatele lui, deoarece ele îşi au partea
lor de vină în îndobitocirea individului prin
lipsa de educaţie şi cultură...

Păcatul lui cel mare, vânzarea
Mântuitorului, urmat imediat de
sinucidere, dovedesc o fire slabă,
incapabilă de a-şi înţelege rolul şi menirea
de om.

De aceea, trebuie să avem în vedere
marea responsabilitate pe care o avem
faţă de proprii copii şi faţă de semenii
noştri...

 „Familia, şcoala, Biserica,
armata şi toate instituţiile menite să
întregească educaţia individului sunt
chemate la această luptă deosebit de

În contextul serbării Anului omagial
al educaţiei religioase a tineretului creştin
ortodox şi a Anului comemorativ al
Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul
şi al tipografilor bisericeşti, dintr-o
iniţiativă fără precedent a conducerii
Protoieriei Oneşti, cu binecuvântarea şi
purtarea de grijă a Înaltpreasfinţitului
Părinte Arhiepiscop Ioachim, corala
Ierotheos a preoţilor din Protopopiatul
Oneşti, precum şi alţi preoţi din toate cele
şase protopopiate, dimpreună cu
credincioşi, „tineri de toate vârstele” din
Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, aşa
cum însuşi Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel i-a numit, au participat la un
pelerinaj în capitala ţării în ziua de 18
februarie, anul curent.

Pentru noi, membrii coralei
Ierotheos, pelerinajul a început încă din
după-amiaza zilei de miercuri 17
februarie, când, în jurul orelor 14:00, ne-am

grea cu incultura, cu îndobitocirea,
cu sălbăticirea omului. Pentru stat,
pentru societate, nici o cheltuială nu
este prea mare, nici un sacrificiu nu
este suficient pentru a face din
tinerele generaţii oameni de nădejde,
creştini adevăraţi, înarmaţi cu o solidă
concepţie despre lume şi viaţă.
Asemenea oameni nu pot ajunge un
Iuda. Asemenea oameni vor înţelege
că numai prin muncă cinstită pot să
câştige cele necesare pentru lumea
aceasta şi pentru lumea de dincolo.
Asemenea oameni vor putea înţelege
că alergătura după căpătuială, după
îmbogăţire pe căi necinstite,
murdare, nu-i duce departe.
Asemenea oameni vor înţelege că,
prin trădare, prin vânzarea
semenului, prin înălţarea pe
mormântul celuilalt, nu se poate clădi
o temelie trainică a vieţii. Asemenea
oameni vor putea înţelege că mai de
valoare decât lumea întreagă este
propriul suflet şi că datoria noastră
cea mare pe acest pământ este
mântuirea lui. (...) Prin fiecare copil
educat corespunzător contribuim la
regenerarea neamului, aducem slavă
lui Dumnezeu, iar ca părinţi ne
asigurăm liniştea şi fericirea de mai
târziu. Părinţii lui Iuda ne arată cum
nu trebuie să fim faţă de copiii
noştri.” (idem)

Jurnalul unui pelerinaj în Arhiepiscopia Bucureştilor
adunat în curtea catedralei oneştene.
Aici, părintele protoiereu ne aştepta
pentru îmbarcare într-un autocar pus  la
dispoziţie de părintele Constantin
Codreanu, susţinător prompt al multor
acţiuni din protoieria noastră. Drumul
spre Bucureşti a început cu rostirea
rugăciunii pentru călătorie şi
binecuvântarea acesteia, apoi, fără
peripeţii, într-o clipă parcă, am ajuns la
Casa „Sfântul Pantelimon”, Centrul
cultural-misionar „Familia” al Patriarhiei
Române, unde, din grija Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel, am fost
întâmpinaţi într-o atmosferă caldă şi
primitoare. Aici s-a servit cina, apoi am
plecat spre „Colina bucuriei” la poalele
căreia ne-am cazat, aproape de orele
22:00, la Centrul cultural-social-misionar
„Sfântul Apostol Andrei”.

În dimineaţa zilei de joi, 18
februarie, la ora 7:30, cu emoţie ne-am

îndreptat paşii spre Catedrala Patriarhală
pregătiţi de întâlnirea cu Hristos în Sfânta
Liturghie ce urma a fi săvârşită de
Părintele nostru Arhiepiscop Ioachim,
împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.
În cadrul acestei Sfinte Liturghii, sub
atenta îndrumare a părintelui dirijor
Adrian Ţopa, corala oneşteană a oferit
răspunsurile la strană, întreaga slujbă
fiind transmisă în direct de televiziunea
Trinitas.

La final, Părintele nostru
Arhiepiscop Ioachim a adresat mulţumiri
Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul
României, pentru binecuvântarea oferită
de a sluji în Catedrala Patriarhală: „Îi
mulţumim Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel pentru faptul că astăzi
reprezentanţi ai clerului şi credincioşilor
din Eparhia Romanului şi Bacăului au
putut să poposească în Sfânta
Catedrală aici, la Bucureşti, ca
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pelerini, şi Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel ne-a îngăduit să

oficiem Sfânta Liturghie potrivit rânduielii
acestei zile. 

„Suntem aici alături de preoţi şi
credincioşi din cele şase Protopopiate din
Eparhia Romanului şi Bacăului. De
asemenea, fiecare protoierie a rânduit ca
să fie prezenţi la sfânta slujbă şi câţiva
reprezentanţi, tineri şi tinere, în costume
naţionale, alături de credincioşii care au
venit să fie împreună cu noi în
rugăciune. Bunul Dumnezeu să primească
rugăciunile noastre şi celor de acasă le
dorim binecuvântare şi sănătate din
Catedrala Patriarhală din Bucureşti,
precum şi tuturor acelora care se roagă lui
Dumnezeu şi slăvesc numele Preasfintei
Treimi”, a spus Înaltpreasfinţia Sa.

Imediat după Sfânta Liturghie,
Preafericirea Sa ne-a primit în „Sala
Sfinţilor Români” din Reşedinţa
Patriarhală unde a ţinut o cuvântare
felicitând iniţiativa acestui pelerinaj. De
asemenea, Prefericitul Părinte Daniel
ne-a vorbit despre Catedrala Mântuirii
Neamului, pe care urma să o vizităm,
precizându-ne câteva detalii tehnice ale
construcţiei. Înaltpreasfinţitul Părinte
Arhiepiscop Ioachim a oferit Preafericirii
Sale „florile recunoştinţei” din partea
Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului şi
i-a mulţumit pentru grija şi ataşarea
sufletească pe care o manifestă faţă de
această binecuvântată de Dumnezeu
Arhiepiscopie.

Deasemenea, Preacucernicul
Părinte Protopop Constantin Alupei a

oferit Părintelui Patriarh o icoană
deosebită cu „Acoperământul Maicii
Domnului”, pe care Preafericirea Sa a
primit-o cu multă bucurie şi evlavie.

La sfârşitul întâlnirii, toţi preoţii
prezenţi au primit personal binecu-
vântarea Preafericitului care a oferit
tuturor Broşura „Călătorind cu
Dumnezeu – înţelesul şi folosul
pelerinajului”, apărută la Editura
„Basilica” a Patriarhiei Române.

Delegaţia preoţilor oneşteni a vizitat
apoi, conform programului, Sfânta
Mănăstire Antim, Paraclis Patriarhal,
una dintre cele mai vechi şi mai frumoase
mănăstiri din Bucureşti. Aici am vizitat
Paraclisul Tuturor Sfinţilor şi Biblioteca
Sfântului Sinod, găsind un adevărat
tezaur de artă iconografică şi carte
veche. Corala Ierotheos a primit de aici
un dar deosebit, o icoană pictată cu chipul
Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul,
ctitorul şi ocrotitorul acestui sfânt
aşezământ.

Următorul popas a fost la şantierul
Catedralei Mântuirii Neamului, unde am
avut şansa de a avea în mijlocul nostru
pe domnul inginer Vasile Crăcăoanu,
care a avut dragostea şi răbdarea de a
răspunde fiecărei curiozităţi despre acest
edificiu, de a ne face o prezentare
amănunţită a lucrărilor ce se săvârşesc
şi a planului construcţiei.

Cu binecuvântarea Preafericirii
Sale, corala oneşteană, împreună cu alţi
părinţi pelerini şi reprezentanţi ai
Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, s-a
deplasat, în jurul orelor 15:00, la Casa

„Sfântul Pantelimon”, Centrul cultural-
misionar „Familia” al Patriarhiei
Române, unde s-a servit prânzul, în
acordurile tradiţionale ale Grupului de
copii „Meleagurile letene” din Parohia
Holt (Bacău), ale Ansamblului
„Busuiocul” din Bacău şi ale Grupului
de copii „Mugurelul”.

Am desăvârşit călătoria noastră
prin popasul de rugăciune la Sfânta
Mănăstire Cernica, o mănăstire în care
de-a lungul timpului s-au nevoit mulţi
bărbaţi cu viaţă sfântă. Cu bunăvoinţa
Părintelui Vasile, gazda noastră, s-a
vizitat şi muzeul acestei mănăstiri care
adăposteşte un adevărat tezaur, apoi
împreună cu toţi părinţii ne-am închinat
la moaştele Sfinţilor Gheorghe şi
Calinic de la Cernica, intonând în cor
troparele acestora. Am primit în dar
cărţi, „Ostrovul Învierii, cimitirul
Mănăstirii Cernica”, apărută la Editura
„Cuvântul Vieţii” a Mitropoliei
Munteniei şi Dobrogei, „Viaţa şi
Acatistul Sfântului Cuvios Gheorghe
de la Cernica” şi ne-am încărcat
sufletele cu linişte şi bucurie
duhovnicească.

Călăuziţi de îngerul păzitor ce ne-a
ocrotit, am ajuns nevătămaţi în curtea
catedralei oneştene în jurul orelor
22:00. Dăm slavă Bunului Dumnezeu
pentru bucuria acestei călătorii şi
mulţumim tuturor celor implicaţi în
organizarea acestui binecuvântat
pelerinaj.

Preot Alexandru PÂNZARU



Nr. 1 / ian-mart 2016 SAREA PĂMÂNTULUI20

Părintele Petru Roncea a tipărit, cu
binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Dr.
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi
Bacăului, o nouă carte intitulată „De la
Păresimi la Cincizecime (omilii şi poeme)”.
În cuvântul său de binecuvântare,
Înaltpreasfinţitul Ioachim spune că „volumul
De la Păresimi la Cincizecime este o
culegere de omilii şi poeme scrise de
părintele Roncea Petru de-a lungul
activităţii sale pastoral-misionare, în care
a concentrat modul omiletic de a înţelege
şi a face înţeleasă Jertfa şi răscumpărarea
umanităţii în Hristos şi reflectarea acesteia
în cultul Bisericii. Cele 22 de omilii cuprind
reflecţii dogmatico-morale plecând de la
textele evanghelice ale duminicilor Postului
Mare, ale deniilor din Săptămâna
Pătimirilor şi ale duminicilor Penti-
costarului, fiind concepute ca o
preînchipuire a perioadei dintre botez şi
moartea fizică, ce ne pregăteşte pentru
Nunta de dincolo de cimitir. […] Ca un
fapt inedit, autorul propune ca fiecare
meditaţie să fie însoţită de câte un poem
care să exprime în formă versificată
înţelesul textului biblic, oferind astfel valoare
lirică acestui volum.”

Cartea începe cu prezentarea postului
şi originea sa paradisiacă, atunci când
toate poruncile lui Dumnezeu de mai târziu
erau cuprinse într-una singură: de „a nu
gusta dintr-un anumit pom”. Încălcarea
acestei porunci a atras blestemul lui
Dumnezeu asupra lui Adam şi a Evei care
au plâns „mii de ani la uşile închise ale
Raiului până a venit Cel Unul, Iisus
Hristos, Noul Adam”. La sfârşitul acestei
omilii putem citi, ca o continuare a acestei
idei, poemul „La Porţile Eterne”.

În omilia duminicii a doua a Postului
Mare, a Sfântului Grigore Palama,
părintele aseamănă pe cei patru prieteni
ai slăbănogului din Capernaum cu cei
patru evanghelişti care ne aduc azi la
Hristos, prin scrierile lor, şi „Hristos, văzând
credinţa lor, ne iartă păcatele”.

La Duminica Sfintei Cruci, contrastul
puternic dintre aşteptările poporului şi ale
ucenicilor ca Fiul Omului să Se aşeze pe
tronul lui David, „să reaşeze Împărăţia lui
Israel plină de slava de odinioară”, şi
spusele Mântuitorului „despre o înălţare
pe Cruce” creează o imagine inedită:
„Tronul lui David era icoana Crucii lui
Hristos. David era icoana lui Hristos, iar
tronul lui David cel plin de slavă, către
care priveau toate neamurile pământului,
era icoana Crucii lui Iisus Hristos”.
Urmează omiliile Duminicilor Sfântului Ioan
Scărarul, a Sfintei Maria Egipteanca şi a
Floriilor unde aflăm pe larg despre

„De la Păresimi la Cincizecime (omilii şi poeme)”,
Pr. Petru Roncea, tipărită cu binecuvântarea
Înaltpreasfinţitului Dr. Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului şi Bacăului, Editura „Filocalia”,
Roman, 2016, 173 pagini.

blestemul pogorât asupra poporului evreu
care a strigat „Răstigneşte-L şi sângele
Lui să fie asupra  noastră şi asupra copiilor
noştri”, precum şi despre blestemul
suportat de noi „dacă de bună voia noastră
strigăm: Răstigneşte-L – prin păcatele
noastre –, acelaşi blestem ne va urmări
pururi”.

În omiliile la Denii observăm cel mai
bine specificul cărţii în care autorul nu se
mulţumeşte să ofere doar informaţii legate
de această perioadă sau să înveţe cum
să se pocăiască oamenii, ci, după cum
vedem în poemul de la finalul omiliei primei
denii, o adevărată introspecţie a unui om
înfricoşat, ca şi apostolii, de minunea
săvârşită de Mântuitorul cu smochinul
neroditor, blestemat să se usuce „pe loc”,
părintele Petru se întreabă dacă nu este
el însuşi un smochin neroditor: „Tu n-ai
avut mai rău un rob/ ca mine-n corturile
Tale…/ toţi ceilalţi au mai strâns un bob/
de unde-au semănat cu jale/ dar eu, cel
mai mişel şi mic,/ Iisuse, n-am adus
nimic…”.

La omilia Deniei de Miercuri „vedem”
Trupul Domnului „spălat de păcătoasa şi
acelaşi Trup al Său vândut de Iuda la cei
fără de lege”, dar trupul Domnului este…
Biserica. „Prin urmare, Biserica este
chemată la răstignire, este chemată să
moară pentru lume”, iar la omilia Deniei
de Joi este aprofundată tema vânzării „cum
că Iuda a dat câinilor lucrul cel mai de
preţ, adică pe Iisus Hristos. Şi pentru că
era fur, n-a ţinut la preţ. Şi ştiţi, când cineva
fură ceva, ca să scape de acel lucru,
scade preţul, nu se uită la lucru cât de
scump este. În popor este o vorbă: a găsit
un chilipir, adică cineva care vrea să vândă
repede ceva nu se uită la valoarea lucrului,
nu cere cât s-ar cuveni, ci-l dă la jumătate
de preţ sau şi mai puţin şi noi spunem: e
un chilipir bun, am câştigat ceva, am
cumpărat ceva foarte ieftin. Ei bine, pentru
Iuda, Hristos ajunsese fără de preţ, El
Care nu putea fi preţuit cu lumea întreagă.
Iuda însă L-a preţuit cu 30 de arginţi şi nu
el L-a preţuit, ci cumpărătorul L-a preţuit”.

În omilia Învierii lui Hristos şi a Liturghiei
din Emaus, părintele găseşte temei
scripturistic pentru existenţa celor două
părţi ale Sfintei Liturghii de astăzi. Prima
parte este Liturghia Cuvântului cu
Apostolul, Evanghelia şi predica, prezentă
la Emaus în discuţia Mântuitorului cu cei
doi călători despre „înţelegerea
duhovnicească a profeţiilor vechi
testamentare”, iar partea a doua a Sfintei

Liturghii este frângerea pâinii propriu-zise
când „L-au cunoscut că este El. Şi atunci
nu au mai dormit, nu au mai stat
nepăsători”.

Cuvinte frumoase sunt închinate Maicii
Domnului în omilia de Vineri din
Săptămâna Luminată: „Maica Domnului
este şi icoana templului” pentru care
Mântuitorul a luat biciul şi a alungat
schimbătorii de bani, iar când iudeii cer
un semn că are dreptul să facă aceasta,
El le vorbeşte de templul trupului Său. „Şi
asta –spune părintele – trebuie să ne ducă
şi pe noi cu gândul la templul trupului
nostru, […] căci casa inimii noastre am
făcut-o adeseori casă de negustorie, adică
de păcate, de murdărie, deşi ea trebuia
să rămână casă a rugăciunii” şi „potrivit
profeţiei: Râvna casei Tale M-a mâncat,
pe Hristos îl doare de inima noastră, lui
Hristos îi pasă de sufletul nostru” la fel de
mult ca şi de curăţenia din templul-casă
de rugăciune din Ierusalim.

În poemul de la sfârşitul omiliei
Duminicii a III-a după Paşti, Mironosiţele
devin, în viziunea părintelui Petru,
„Prescurăriţele”: „Trupul lui Hristos
primindu-L/ Sfintele Mironosiţe,/ Pâine
Sfântă pregătindu-L,/ ca nişte
prescurăriţe,/ uns cu mir, spălat cu lacrimi,/
ele-n cinci măsuri umplute/ L-au ascuns
de ochi cu patimi/ între stânci
necunoscute”, iar poemul
„Botezul slăbănogului”, ce
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corespunde omiliei Duminicii
Slăbănogului, pune accentul pe

vindecarea sufletească, nu trupească, a
slăbănogului: „Domnul i-a dat ochi să-L
vadă/ şi urechi şi simţuri noi/ ca-n a Raiului
livadă/ să alerge mai apoi”. Poemul
Duminicii Samarinencei face o interesantă
paralelă între Rebeca Vechiului Testament
şi Fotini (numele de botez şi de muceniţă
al samarinencei): „Taina Noii Legi de-
atuncea/ sta ascunsă-n cortul Sarei:/
neam cât numărul de stele/ nască
pântecul Fecioarei./ […] Şi atunci veni
Fotini,/ tainica samarineancă,/ la plinirea
vremii lumii/ cu Hristos să se-ntâlnească”.

În omiliile Duminicii a şasea şi a
Înălţării, Tainele Împărăţiei sunt aduse la
îndemâna şi înţelesul fiecărui om doritor
să urmeze îndemnurile evangheliei:
„Leproşilor le-a zis Domnul: Mergeţi şi vă
arătaţi preoţilor! Aici spune orbului: Mergi
şi te spală la Siloam! Mergi şi fă ceva!
Uneori Dumnezeu ne cere un lucru atât

de simplu, iar dacă noi îl împlinim, El face
în viaţa noastră minuni nemaipomenite”.

Ultima omilie, la Cincizecime, şi
poemul care o însoţeşte luminează cititorul
în privinţa lucrării Duhului Sfânt în lume:
„La-nceput, când peste haos/ Paracletul
cald clocea/ şi Cuvântul în Pronaos/
Basilica concepea,/ Experienţa
Cincizecimii/ de atuncea se trăia/ […] La-
nceputuri, în Pronaos,/ cel dintâi Adam
murea,/ mai târziu, Hristos, în Naos,/ pe
satan îl biruia/ şi rupând Catapeteasma/
intră-n Rai biruitor/ pogorând ca şi
Agheasma/ Paracletul născător.” TIMPUL
însuşi devine, prin lucrarea Duhului Sfânt,
BISERICĂ: perioada creaţiei devine
Pronaos, perioada venirii lui Hristos devine
Naos, iar Raiul, spre care tindem cu toţii,
devine Altar!

Cartea este binevenită acum, la
începutul Păresimilor, când postul bate
la porţile inimilor tuturor, acel post despre
care Sfântul Simeon Noul Teolog scria că

„este doctorul sufletelor noastre: unuia îi
umileşte trupul. Altuia îi potoleşte mânia.
Altuia îi alungă somnul. Altuia îi sădeşte
dorinţa de a face fapte bune. Altuia îi
curăţeşte mintea şi-l eliberează de cugetele
viclene. Altuia îi leagă limba cea slobodă
şi nestrunită ca să nu rostească vorbe
prisositoare şi necuvioase. Altuia îi
împiedică ochii să vadă încolo şi-ncoace
şi să cerceteze lucruri zadarnice şi
vătămătoare”. Un singur lucru am a-i
reproşa părintelui Petru: în lista cărţilor
publicate, cea care ne dă informaţii
referitoare la raportul carte scrisă pe an –
raportul din anul debutului editorial era doi
la unu – menţionează 14 cărţi, fiind omisă
lucrarea „Zece meditaţii la Sfântul Ilie
Tesviteanul”, apărută tot la editura Filocalia,
în 2015. Deci raportul corect este astăzi
de 15 cărţi la 13 ani. Un raport supraunitar.
Şi anul 2016 este la început!

Începutul Postului Mare a fost
evidenţiat într-un mod aparte la parohia
Viişoara, protopopiatul Oneşti printr-o
seară de rugăciune şi har în prezenţa
părintelui protopop Ioan Bârgăoanu şi a
unui sobor de preoţi care, la invitaţia
părintelui paroh Petru Roncea, au ales
să fie împreună în tinda Păresimilor.

Sub protia părintelui protopop, au
slujit Vecernia iertării părinţii Vasile
Panţîru, de la parohia Buna Vestire,
Târgu-Ocna, Cristian Mazilu, de la
parohia Schimbarea la Faţă, Poieni,
Târgu-Ocna, Daniel Nichita, de la parohia
Sfântul Gheorghe, Târgu-Ocna, Cătălin
Ilie, de la parohia Sfântul Ilie, Slănic
Moldova, Valentin Ilie, de la capela
Sfântul Spiridon, Târgu-Ocna, Samuel
Pricaz, de la parohia Bâlca, şi protos.
Claudiu Panţiru, de la Schitul Sf. Eftimie
cel Mare, Târgu-Ocna. După obişnuita
rugăciune a Sfântului Efrem Sirul şi cele
de dezlegare de la intrarea în Postul
Mare, a urmat un eveniment special din
viaţa parohiei Viişoara, prezentarea
revistei parohiei intitulată Potirul
Viişoarei pe anul 2015, anuar evidenţiat
de părintele Protopop ca pe un mijloc
inspirat de pastoraţie, însuşi titlul purtând
o încărcătură teologică extraordinară.

Încheierea acestei seri de rugăciune
şi har s-a făcut apoteotic prin lansarea
ultimei cărţi publicate de părintele Petru
Roncea în Editura Filocalia a
Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului

Lansare de carte la biserica „Sfântul Nicolae” – Viişoara
intitulată: „De la Păresimi la
Cincizecime – omilii şi poeme”.

Prezentarea cărţii tipărită cu
binecuvântarea IPS Ioachim, Arhie-
piscopul Romanului şi Bacăului, a fost
făcută de părintele Cătălin Ilie, iar
aprecieri cu multă simţire au fost rostite
de General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile
Apostol şi de părinţii Vasile Panţîru şi
Daniel Nichita. A urmat cuvântul
părintelui Protopop Ioan Bârgăoanu care
a apreciat că „scrierile părintelui Petru
Roncea provin din substanţa şi din potirul
Bisericii. Părintele a scris pentru că e
nevoie să ne manifestăm credinţa
noastră tot mai călcată în picioare şi
mutilată, credinţă care trebuie să fie
mărturisitoare. Foarte importantă este
întoarcerea la Sfinţii Părinţi, revenirea
la înaintaşii noştri, la mormintele moşilor
şi strămoşilor noştri, pentru că suntem
astăzi sortiţi unei desfiinţări naţionale.
Toate acţiunile lumii de azi sunt împotriva

Bisericii, de aceea Biserica se manifestă
şi prin aceste lucrări care sunt ca nişte
cărămizi vii. Credincioşii Bisericii,
dumneavoastră sunteţi o carte pe care n-o
putem rezuma uşor, căci aveţi suflete
imense şi necunoscute. Noi doar
încercăm să vă arătăm Calea mântuirii şi
părintele Petru, prin această carte, a arătat
calea spre Biserica Ortodoxă care
preamăreşte preasfântul nume al
Mântuitorului Hristos. Sunt onorat să fiu
în mijlocul acestei biserici, mă onorează
viaţa liturgică şi pastorală a ei şi cartea
lansată acum arată calea prin Înviere spre
Cincizecime.”

După cuvenitele cuvinte de
mulţumire din partea părintelui paroh,
părintele Protopop a prezentat câteva
dintre acţiunile duhovniceşti care se vor
derula în perioada Postului Mare, invitând
credincioşii prezenţi la împreună-slujire în
ogorul Bisericii.

 Redacţia

Preot Cătălin ILIE
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La 22 februarie 2016, s-au împlinit
cinci ani de când părintele Petroniu
Tănase, egumenul Schitului românesc
Prodromu, din Sfântul Munte Athos, a
plecat la Domnul. Pe marele avvă l-am
cunoscut încă din perioada liceului, în
fiecare vacanţă mergând la mânăstirea
Sihăstria din judeţul Neamţ unde
rămâneam până la începerea noului an
şcolar.

Vrednicul de pomenire arhiman-
drit Victorin Oanele, stareţ al vestitei
obşti de sihaştri, era dur cu sine, dar şi
cu cei din jur în privinţa respectării
programului de rugăciune şi cele ce ţin
de ascultarea mânăstirii. Vara era
perioada fânului, când se cosea şi se
aduna. Lucrarea aceasta era făcută în
mare parte cu elevii de la Seminarul
Teologic Neamţ, cu o parte din cei veniţi
să ajute mânăstirea şi cu părinţii obştii
monahale. Unii dintre cei care veneam
să ajutăm mânăstirea aveam şi înclinaţii
spre viaţa monahală, ascultând cu
evlavie slujbele frumoase care se
făceau în acea perioadă destul de
dificilă şi având ocazia să cunoaştem
pe părinţii obştii şi să primim de la ei
sfaturi duhovniceşti şi îndrumări pentru
viaţă. Toamna, ne întorceam cu durere
în suflet spre a ne continua şcoala, dar
cu gândul că într-o zi vom face parte
din obştea mânăstirii sau acolo unde
va rândui Mântuitorul Hristos.

În perioada uneia dintre vacanţe,
am avut ocazia fericită de a-l cunoaşte
pe părintele Petroniu, bibliotecarul
mânăstirii, duhovnicul care privea
numai în jos şi niciodată nu dădea mâna
la sărutat. Am învăţat de la ceilalţi din
mănăstire să cer binecuvântare şi i-am
zis părintelui: „Blagosloviţi, preacu-
vioase!“ A venit şi răspunsul blând al
părintelui: „Domnul!“ Dorind să-i sărut
mâna, preacuvioşia sa a băgat mâna
în buzunar şi a scos o iconiţă cu
Învierea Domnului ce avea pe verso
ştampila de la Locurile Sfinte Ierusalim.
Pentru mine a fost o mare
binecuvântare, pentru că în acele
timpuri puţini erau cei care ajungeau
la Locurile Sfinte. Cred că iconiţa
dăruită de părintele Petroniu m-a ajutat
la examenul de bacalaureat ce l-am

Cinci ani fără egumenul Schitului românesc Prodromu
avut în următorul an la Liceul
Pedagogic „Emil Bodnaraş“ din
Suceava.

După mulţi ani, devenisem monah
în ctitoria lui Duca-Voievod din târgul
Ieşilor, situată pe una din coline numită
Cetăţuia, primind ascultarea de
secretar, din încredinţarea vrednicului
de pomenire arhimandrit Mitrofan
Băltuţă, exarhul mânăstirilor din
Mitropolia Moldovei şi Sucevei. De
multe ori am avut ocazia de a-l însoţi
pe părintele exarh la hramurile unor
mânăstiri, ca ierodiacon, sau în vizitele
pe care le făcea la aşezămintele
monahale din cuprinsul Eparhiei. Într-
una din vizite, ne-am oprit pentru puţin
timp şi la mânăstirea Sihăstria unde,
prin bunăvoinţa părintelui Victorin, am
avut ocazia să văd şi mica bibliotecă a
mănăstirii care se afla în corpul stăreţiei.
Consemnez faptul că ordinea era
exemplară şi lucrul acesta mă ducea
cu gândul la cel care, cu ani în urmă,
rânduise în rafturi aceste preţioase
comori de carte şi care acum se
odihneşte departe de ţară, în Sfântul
Munte Athos.

Părintele care preluase ascultarea
de bibliotecar mi-a zis că aici este
munca de ani de zile a părintelui
Petroniu Tănase. Având posibilitatea de
a merge la Sfântul Munte Athos, în anul
2009, primul gând s-a îndreptat către
Schitul românesc Prodromu, unde am
avut ocazia de a-l reîntâlni pe vestitul
avvă în ascultarea de egumen.
Povestindu-i despre perioada când
mergeam vara la Sihăstria,
Preacuvioşia Sa şi-a amintit de copilul
de atunci care nu avea curajul să se
apropie de strană, ci stătea undeva
unde să nu fie văzut de ceilalţi. Pentru
câteva clipe, m-am întors în trecut
amintintu-mi de iconiţă şi de
binecuvântare. Dar de data aceasta,
curajul a fost mult mai mare, cerându-i
părintelui sfaturi duhovniceşti,
îndemnuri pentru misiunea pe care
Dumnezeu mi-a încredinţat-o. Vocea
blândă, tactul duhovnicesc şi cuvintele
de folos au curs timp de jumătate de
oră. La sfârşit, i-am cerut binecu-
vântarea de a avea o amintire, rugând

pe cineva să imortalizeze pe peliculă
fotografică chipul blândului avvă de la
Prodromu.

Preacuvioase părinte Petroniu,
rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, să
putem rezista ispitelor care vin de la
trup, de la oameni şi de la cel rău.
Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii,
iar pe noi să ne miluiască ca un Bun şi
de oameni iubitor.

Protos. Claudiu Constantin
PANŢIRU

Viaţa este unirea şi legătura
minţii cu sufletul şi cu trupul.

Iar moartea nu este
pedepsirea celor împreunate,

ci stingerea cunoştinţei lor.
Căci pentru Dumnezeu

toate se păstrează
şi după desfacere.

(Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I,
Ed. Harisma, Bucureşti,

1993, p. 39).

Omul cel rău şi nedrept poate
să ucidă, dar Dumnezeu nici

celor nevrednici nu încetează
a le dărui viaţă. Căci fiind
bun şi îmbelşugat prin fire

a voit să fie lumea
şi s-a făcut. Şi toate se fac

pentru om şi pentru
mântuirea lui.

(Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I,
Ed. Harisma, Bucureşti,

1993, p. 45).
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frescă în Sfânta Sofia - Istanbul

Sfânta Sofia şi Istanbulul - vedere parţială

Monahia Ecaterina Iordache s-a
născut la 13 iulie 1930, în localitatea
Hârja, judeţul Bacău, din părinţi
binecredincioşi Gheorghe şi Ana, având
încă cinci fraţi, patru băieţi şi o soră,
primind numele la botez Ana care
înseamnă: „Domnul a avut milă“.

Şcoala generală o urrmează în satul
natal. La vârsta maturităţii, părinţii au decis
să o căsătorească. În ascuns, Ana îşi ia
câteva haine şi se îndreaptă spre Schitul
Măgura Ocnei unde rămâne o perioadă
de timp. De aici, la îndemnul stareţei de
atunci, va urma Seminarul Monahal de la
Mânăstirea Agapia, din judeţul Neamţ,
timp de trei ani. Aici s-a dovedit a fi
ascultătoare, iubitoare de Biserică, având
de la Dumnezeu un dar deosebit de a

Monahia
Ecaterina
Iordache,

de la Mânăstirea
Măgura Ocnei,

a plecat
la Mirele Hristos
cânta şi aplecându-se spre slujbele
bisericeşti. În anul 1959, autorităţile
comuniste au emis odiosul decret 410 care
scotea afară din mânăstiri pe călugării şi
călugăriţele care nu aveau vârsta de 50
de ani. Este nevoită să locuiască în chirie
în localitatea Poeni, împreună cu câteva
surori care au fost şi ele izgonite din
mănăstire. Va lucra la Cooperativa
meşteşugărească din oraşul Târgu-Ocna
unde va îndeplini funcţia de casier.

Când timpul a permis, îşi ia îndemnul să
meargă la Mânăstirea Sfânta Maria din
Techirghiol, metoc patriarhal. Aici, făcând
ascultare cu multă râvnă, este călugărită în
anul 1979, primind numele Sfintei Muceniţe
Ecaterina. Atât de mult a iubit numele
acestei Sfinte, că în fiecare zi citea acatistul
Sfintei Mare Muceniţe Ecaterina, având în
chilia sa o frumoasă icoană cu chipul Sfintei.

Protos. Claudiu Constantin
PANŢIRU

Iar la ziua pomenirii Sfintei Ecaterina făcea
mereu milostenii.

La Mânăstirea Sfânta Maria din
Techirghiol va rămâne o perioadă mai
îndelungată unde va lucra la Căminul
preoţesc înfiinţat de vrednicul de pomenire
patriarh Iustinian Marina.

După căderea regimului comunist în
anul 1989, monahia Ecaterina este
pensionată şi se va întoarce pa plaiurile
natale la Schitul de unde a plecat,
Măgura Ocnei, care tocmai se reînfiinţa.

Pe 11 februarie 2016, după o scurtă
suferinţă, monahia Ecaterina a plecat la
Mirele Hristos. Slujba înmormântării
monahiei Ecaterina a avut loc pe data de
13 februarie şi a fost oficiată la Capela
cimitirului Mânăstirii Măgura. Înconjurată
de maicile mânăstirii şi de foarte mulţi
credincioşi, sufletul maicii Ecaterina a fost
purtat către Cer de rugăciunile soborului
condus de preacuviosul Arhimandrit
Epifanie înconjurat de protos. Claudiu
Panţiru, ierom. Nifon, ierom, Efrem şi
ierod. Sebastian.

Necrologul a fost rostit de semnatarul
acestor rânduri. Au fost evidenţiate
faptele de credinţă, de dragoste şi
ascultare făcute în nădejdea Învierii şi a
întâlnirii cu Acela Căruia i-a predat viaţa
din tinereţe.

Dumnezeu să o odihnească cu drepţii!

Veseliţi-vă,
Veseliţi-vă…

Cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu
binecuvântarea Înaltpreasfinţitului
Părinte Arhiepiscop Ioachim,
credincioşii de pe Valea Trotuşului au
urcat pe masivul Cireşoaia, miercuri,
20 ianuarie, curent, pentru a-l cinsti pe
ocrotitorul Mănăstirii Cireşoaia, pe
Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare.

Acest Sfânt s-a născut în Melitina
(Armenia), în timpul domniei
împăratului Graţian. Dionisia, cea care
avea să devină mama
sfântului, fiind stearpă, nu

Nicolae-Claudiu BARNA
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contenea în rugăciuni înălţate
către Dumnezeu pentru a fi

binecuvântată cu un copil. Într-una din
zile, mergând la biserica cea sfinţită din
cetate, a sfântului, slăvitului şi bunului
biruitor Mucenic Polieuct, împreună cu
Pavel, soţul ei, au stăruit multe zile în
rugăciune. Şi într-una din nopţi, rugân-
du-se ei singuri, li s-a arătat oarecare
vedenie, zicându-le: „Veseliţi-vă,
veseliţi-vă, pentru că iată v-a dăruit
Dumnezeu fiu, numit cu numele
veseliei, căci prin naşterea lui, dăruieşte
Dumnezeu veselie Bisericilor Sale“. Iar
ei însemnând vremea vedeniei, s-au
întors la casa lor; şi din vremea
zămislirii, cunoscând ca adevărate cele
ale vedeniei, cum s-a născut copilul, l-au
numit Eftimie, care se tălmăceşte
veselie, făgăduind a-l afierosi lui
Dumnezeu.

Deşi avea o vârstă fragedă, copilul
Eftimie este încredinţat unchiului său,
pentru a primi o educaţie aleasă. Preot
fiind, unchiul său îl duce pe tânărul

Protopopiatul Oneşti a îmbrăcat
haină de sărbătoare în ziua de 12 martie
2016, zi de prăznuire a Sfântului Simeon
Noul Teolog, căci prin lucrarea Sfântului
Duh „Care pretutindeni este şi toate le
plineşte”, Precucernicul Părinte Ioan
Bârgăoanu a fost hirotesit în treapta de
Protopop. Nucleul sărbătorii s-a
localizat pe valea Caşinului, în partea
de sus a comunei Mănăstirea Caşin,
la Biserica cu hramul „Sfântul Simeon
Noul Teolog” şi „Buna Vestire”. Aici s-a
ridicat un Ansamblu Parohial compus
din Paraclis, Aşezământ Social,
Clopotniţă şi Biserică.

Încă de dimineaţă, frumoasa
sărbătoare a adus laolaltă în impozanta
biserică din Mănăstirea Caşin preoţi,
credincioşi, reprezentanţi ai autorităţilor
centrale şi locale. Toţi aveau priviri
luminoase ce licăreau bucurie şi
dragoste pentru aleasa sărbătoare.
Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de
un numeros sobor de preoţi sub protia
Părintelui Arhimandrit Andei Ioniţă, mare

Eftimie la casa Episcopului Armeniei,
unde deprinde foarte bine Sfânta
Scriptură şi învăţătura creştină de la
dascăli renumiţi (Minei, luna ianuarie).

Şi în acest an, biserica din lemn în
stil maramureşan de pe masivul
Cireşoaiei şi-a serbat ocrotitorul. În
seara zilei de 19 ianuarie, s-a săvârşit
slujba Vecerniei, iar a doua zi, dis de
dimineaţă, în ger de ianuarie, sfântul
locaş a început „să se îmbrace” în
haine de sărbătoare cu fiecare
credincios ce îi trecea pragul. A fost
săvârşită slujba Aghiasmei, după care
a urmat slujba Utreniei, Acatistul
Cuviosului Eftimie cel Mare, apoi
Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.

Din soborul de slujitori au făcut
parte preacucernicii preoţi: Genes
Constantin, Mazilu Cristian, Isache
David, Vartolomei Lucian Dumitru,
Vamanu Paul, Roncea Petru, Pantîru
Vasile, Radu Marian Gabriel şi Pantîru
Constantin Claudiu, stareţul acestui
sfânt locaş.

După terminarea Sfintei
Liturghii, părintele Constantin Genes
a rosti t  un frumos cuvânt de
învăţătură, evocând fapte şi minuni
săvârşite de Sfântul  Eftimie,
subliniind că sfântul a fost numit „cel
Mare” datorită tuturor acţiunilor sale
pentru apărarea credinţei creştine.
După cuvântul de învăţătură, a urmat
un frumos îndemn adresat
credincioşilor de către părintele stareţ
Claudiu, acela de a încerca, în fiecare
zi,  să-şi  însuşească obiceiurile
frumoase în care au trăit sfinţii,
obiceiuri bineplăcute lui Dumnezeu.
Apoi a urmat slujba parastasului
pentru ostaşii români căzuţi pe
câmpurile de luptă în Primul şi în al
Doilea Război Mondial.

Toţi cei prezenţi, slujitori şi
credincioşi, au fost invitaţi să ia parte
la agapa creştină oferită în cinstea
hramului.

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase
Părinte Eftimie!

12 Martie – Sărbătoare şi har sub protia
Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim

eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale
din Roman.

Imediat după încheierea Sfintei
Liturghii, s-a format un pod de credinţă
şi dragoste fiască din preoţi, credincioşi
şi copii de vârste diferite în port
tradiţional, de la porţi şi până la uşile
Sfântului Simeon, menit să întâmpine
pe Ierarhul nostru, Înaltpreasfinţia Sa

Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi
Bacăului.

Toţi cei prezenţi au avut apoi bucuria
de a participa la solemna ceremonie de
hirotesie a noului protopop. Părintele
consilier Alexandru Zamfir a dat citire
deciziei de investire a Părintelui
Protopop Ioan Bârgăoanu,
începând cu data de 1 martie
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2016, făcând totodată
cunoscute responsabilităţile

pe care le are această demnitate. În
cuvântul său, Înaltpreasfinţitul Părinte
Ioachim a spus: „Evenimentul de astăzi
se integrează în viaţa dinamică a
Bisericii. În calitatea sa de instituţie,
Biserica are o administraţie şi
funcţionează după un regulament
specific. Organizându-se în manieră
divino-umană, are drept scop adunarea
credincioşilor în Corabia mântuirii”. În
continuare, Înaltpreasfinţia Sa a explicat
celor prezenţi schimbarea făcută la
nivelul conducerii Protopopiatului
Oneşti: „Doresc să îi mulţumesc în mod
solemn Părintelui Constantin Alupei
pentru modul în care până acum şi-a
împlinit misiunea de protopop cu
abnegaţie. De aceea, Părintele Alupei
a primit o altă ascultare, în cadrul unui
sector nou înfiinţat la Centrul eparhial
de la Roman, care are drept atribuţie
organizarea evenimentelor cultural-
religioase, care se vor organiza la nivelul
întregii ţări, între anii 2016-2018, cu
ocazia împlinirii a 100 de ani de la
încheierea Primului Război Mondial”.
Prin urmare, Părintele Constantin
Alupei a fost ridicat la treapta de
Inspector în cadrul Sectorului de
Misiune, Statistică şi Prognoză
Pastorală din cadrul Arhiepiscopiei

Romanului şi Bacăului. Alegerea
părintelui Protopop Ioan Bârgăoanu se
datorează faptului că el „a dovedit că a
înţeles ce înseamnă să faci misiune
într-o permanentă schimbare. Este un
om tânăr, activ, dar şi un om al
reflecţiei.“

În cuvântul rostit în final, Părintele
Protopop Ioan Bârgăoanu a mulţumit
pentru încrederea arătată şi pentru
susţinere, exprimându-şi emoţiile
simţite în aceste momente: „Respon-
sabilitatea pe care am primit-o este
mare, demnitatea la care m-aţi chemat
astăzi este mare şi este o Taină. Este
mare pentru că mare este respon-
sabilitatea sufletelor şi mai ales a

sufletelor preoţilor. Pentru a conduce în
această protoierie atâtea suflete este
nevoie să fii ajutat de către fiecare preot
în parte, acolo unde Înaltpreasfinţia
Voastră i-aţi rânduit a-şi împlini
chemarea.“

La final, Părintele Protopop Ioan a
dăruit Înaltpreasfinţiei Sale „chipul curat”
al Domnului Iisus Hristos conturat cu
mozaic sub forma unei icoane
deosebite, rugându-l ca, atunci când va
privi chipul acesta al Mântuitorului, să
se gândească şi la chipurile preoţilor
care, oriunde s-ar afla, ajutaţi şi
neajutaţi, îl iubesc şi îl preţuiesc.

Preot Alexandru PÂNZARU
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Târgu-Ocna - vedere panoramică

vor deschide se va trece la aşternerea
stratului de asfalt. Pe această stradă
urmează a fi realizate şanţuri de
preluare a apelor pluviale, acostamente,
întăriri de maluri, acolo unde este cazul.

În luna februarie 2016, a avut loc
licitaţia pentru proiectul „Reabilitare 4
străzi în oraşul Tg. Ocna: str. Viişoara,
str. Tăbăcari, str. Daniela Caurea şi str.
Căpitan Buşilă“, cu o lungime totală de
4.222 ml. Au fost depuse şase oferte,
iar comisia de evaluare preconizează că
la începutul lunii aprilie se va putea
încheia contractul de execuţie a
lucrărilor, dacă, bineînţeles, nu vor fi
înregistrate contestaţii. Termenul de
execuţie este de 36 de luni de la data
primirii ordinului de începere a lucrărilor,
ordin pe care ne dorim să-l emitem cât
mai curând.

Pentru celălalt proiect de „Reabi-
litare străzi: str. Salinei, str. Pârâul
Vâlcica, str. Poet Ion Grămadă, str.
Avram Iancu, str. Ştefan Constan-
tinescu, str. Vasile Alecsandri, str. Gura
Slănic (parţial), str. Coasta Măgurii“ în
lungime totală de 3.050 ml, au fost
demarate procedurile pentru încheierea
contractului de lucrări.

Considerăm că şi această procedură
va fi definitivată în primul semestru al
anului 2016, astfel încât până în toamnă
să putem da ordinul de începere a
lucrărilor.

Pe străzile unde a fost introdusă
canalizarea prin proiectul de „Extindere
şi reabilitare a infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul Bacău, aglomerarea
Tg. Ocna“ se va continua activitatea de
readucere a străzilor la forma iniţială,
de asfaltare cu ultimul strat de asfalt pe
străzile unde covorul asfaltic a fost
distrus. Vom continua, în această
primăvară, activitatea de balastare pe
unele străzi care nu au fost afectate de
lucrările de canalizare, dar unde această
activitate este necesară pentru o circu-
laţie mai sigură şi mai confortabilă.

În perioada următoare, vom conti-
nua activitatea de igienizare a cursurilor

de ape precum şi de plantare de arbori
şi arbuşti în zonele verzi ale oraşului. De
asemenea, având în vedere gradul mare
de uzură a obiectelor  amplasate la
locurile de joacă pentru copii, inten-
ţionăm înlocuirea celor defecte, dar şi
cumpărarea altora noi. Vor fi achizi-
ţionate şi aparate de fitness exterior,
amplasarea acestora urmând a se face
în apropierea locurilor de joacă pentru
copii.

Nu am uitat de solicitările privind
completarea mobilierului urban,
respectiv de montare a unor bănci şi
coşuri de gunoi în zonele unde nu am
reuşit să le amplasăm până acum şi de
aceea vom continua
această activitate.

Au mai rămas
puţine lucrări de rea-
lizat pentru definiti-
varea proiectului de
„Amenajare spaţiu
public şi mobilare
urbană, str. Victoriei,
oraşul Tg. Ocna“.
Imediat ce vor fi con-
diţii prielnice, se vor
executa lucrări la
accesele în magazine (refacerea
scărilor), amplasarea restului de bănci
şi coşuri de gunoi precum şi de plantare
a gazonului, a arborilor şi arbuştilor
ornamentali şi a plantelor floricole
prevăzute în proiect. Aceste lucrări se
vor finaliza în maxim o lună de zile, aşa
încât vom fi bucuroşi să ne fiţi alături la
inaugurarea pietonalului de pe str.
Victoriei, cea mai amplă lucrare de
investiţii realizată din fonduri de la
bugetul local, lucrare atât de necesară
oraşului nostru – oraş staţiune de interes
naţional! Ne propunem în acest an să
realizăm documentaţia tehnică pentru
continuarea lucrărilor de pavare şi
transformare în pietonal a restului străzii
Victoriei până în zona autogară,
Consiliul Local aprobând, în şedinţa din
luna februarie 2016, închiderea acestui
tronson pentru circulaţia rutieră. Vom
reveni cu informaţii, de îndată ce acest
proiect va fi întocmit.

Vom avea în vedere întreţinerea
corespunzătoare a spaţiilor verzi şi
floricole din oraş. O atenţie deosebită
vom acorda în continuare Parcului
Măgura, acolo unde vom continua
plantarea de arbori şi arbuşti, montarea
de bănci şi coşuri de gunoi, întreţinerea
gazonului, aşa încât sezonul cald ce se
apropie să ne găsească bine pregătiţi.

Suntem în procedura de încheiere
a contractului de servicii pentru întoc-
mirea documentelor necesare continu-
ării proiectului de „Dezvoltare, moder-
nizare, extindere a Centrului Balnear
Parc Măgura” prin valorificarea
izvoarelor de apă minerală şi a lacului

cu apă sărată (Lacul fără fund), etapa
a II-a. Într-o primă etapă, au fost
realizate mai multe studii şi măsurători
privind evoluţia lacului, iar în acest an
intenţionăm să continuăm acest proiect,
să  realizăm documentaţiile pentru:
„Studiu de amenajare a lacului cu apă
sărată şi transformarea acestuia în lac
de agrement” precum şi pentru:
„Modernizarea bazei sportive prin
realizarea a patru terenuri de tenis şi
reabilitarea peluzei stadionului Măgu-
ra”. Aceste investiţii vor fi realizate în
parteneriat cu Judeţul Bacău, în baza
unui contract de asociere pe care oraşul
Tg. Ocna l-a semnat în anul 2014.
După întocmirea documentaţiilor şi
aprobarea lor de către Consiliul Local
al oraşului Tg. Ocna, vom trece la
etapa de organizare a licitaţiei pentru
contractarea lucrărilor. Vom
avea grijă să vă informăm în
timp util despre lucrările ce

(urmare din p. 1)
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urmează a fi realizate în zona
Parcului Măgura pentru trans-

formarea acesteia într-un loc de
promenadă şi de agrement din ce în ce
mai căutat de turiştii ce ne vizitează,
dar şi de către locuitorii oraşului.

Tot în acest an, vor continua lucrările
de canalizare prevăzute în proiectul:
„Extinderea şi reabilitarea infrastructurii
de apă şi apă uzată în judeţul Bacău,
aglomerarea Tg. Ocna“ pe tronsoanele
de străzi unde nu au fost definitivate
toate branşamentele şi, bineînţeles, pe
str. Costache Negri şi Bulevardul
Republicii, după ce se va primi avizul
de la Administraţia Drumurilor Naţio-
nale Iaşi. Acest proiect trebuie terminat
până la sfârşitul lunii iulie 2016 şi avem
convingerea că societatea constructoare
se va mobiliza să se încadreze în acest
termen. La aceeaşi dată urmează a fi
pusă în funcţiune şi noua staţie de
epurare construită prin acelaşi proiect,
unde lucrările sunt în stadiu final,
rămânând doar de montat echipamentele
specifice.

Reţeaua de alimentare cu apă
realizată prin proiectul: „Reabilitare
reţea de alimentare cu apă potabilă în
staţiunea turistică Tg. Ocna” finanţat
cu fonduri europene prin Programul
PHARE 2005, în lungime de peste
8.000 ml, a fost în totalitate pusă în
funcţiune prin realizarea racordurilor şi
branşamentelor, lucrări realizate cu
fonduri de la bugetul local, având şi
sprijinul secţiei Tg. Ocna a Companiei
Regionale de Apă Bacău. În bugetul
local al oraşului din acest an am
prevăzut fonduri pentru efectuarea
racordurilor reţelei de canalizare
realizate prin proiectul: „Reabilitare şi
extindere reţea de canalizare oraş Tg.
Ocna“ finanţat cu fonduri europene
prin Programul PHARE 2006, în
lungime de 3.674 ml, la reţeaua de
canalizare generală a oraşului.

Aceste lucrări sunt posibil de
realizat numai după ce va fi pusă în
funcţiune noua staţie de epurare. Odată
realizate şi aceste racorduri şi
branşamente, avem garanţia că
numărul întreruperilor şi avariilor la
reţelele de alimentare cu apă potabilă
şi la cea de canalizare se vor reduce,

iar confortul cetăţenilor va fi unul
simţitor mai bun.

În anul 2016, vom continua
activităţile de monitorizare prevăzute în
Licenţa de explorare pentru izvoarele
din Parcul Măgura, vom depune
Raportul de finalizare a acestora la
sfârşitul lunii iulie şi respectiv
documentele pentru obţinerea licenţei
de exploatare a apei minerale tera-
peutice, pe care ulterior o vom valorifica
potrivit normelor legale.

Nu vom neglija nici activităţile cu
caracter cultural şi educativ, devenite
tradiţionale, activităţi unde vor fi
antrenate toate unităţile de învăţământ
din oraş. Atenţie deosebită va fi
acordată igienizării, întreţinerii şi
reparării   împrejmuirilor monumentelor
istorice şi ale cimitirelor din oraş în aşa
fel încât evenimentele ce se vor
organiza în 2016, la aniversarea a 100
de ani de la intrarea în Primul Război
Mondial să-şi atingă scopul, acela de a
cinsti memoria celor care şi-au jertfit
viaţa în timpul unor conflicte armate.
Va continua acţiunea de dotare a
lăcaşelor de cult cu centrale termice şi
de efectuare a unor lucrări de
întreţinere şi reparaţii ale acestora, aşa

cum au fost solicitate de către slujitorii
acestora şi de cetăţenii care le
frecventează.

În semestrul II al acestui an, vor fi
demarate proceduri de întocmire a unei
documentaţii pentru proiectarea unitară
a spaţiilor de parcare din incintele

blocurilor, acest proiect având la bază
creşterea numărului de autoturisme
achiziţionate de către cetăţenii din oraşul
nostru.

Având în vedere că cea mai mare
parte din străzile oraşului nostru
dispune de reţele de alimentare cu apă,
de canalizare, energie electrică, reţele
de gaze, telefonie, vom intensifica
eforturile pentru efectuarea reparaţiilor
şi respectiv, asfaltarea tuturor acestor
străzi.

Acestea sunt o parte din activităţile
pe care ne propunem să le ducem la
bun sfârşit în acest an. Vom avea în
vedere orice propunere venită din
partea cetăţenilor oraşului nostru şi vă
asigurăm că vom face tot ce trebuie
pentru ca acestea să devină realităţi.

Toate acţiunile noastre au ca scop
crearea unor condiţii mai bune de trai
pentru toţi locuitorii oraşului, precum
şi pentru toţi cei care ne vor vizita în
acest an ca turişti sau pacienţi veniţi
în zonă pentru refacerea sănătăţii.
Primarul oraşului, domnul Ştefan
Şilochi, viceprimarul, domnul Marcel
David, şi administratorul public,
domnul Cristian Ciubotaru, vă asigură
de toată consideraţia lor şi vă mul-

ţumesc pentru modul cum aţi sprijinit
activitatea autorităţii publice locale.
Ne bazăm pe sprijinul Consiliului Local
în luarea celor mai potrivite decizii
pentru binele oraşului nostru, lucru
pentru care le mulţumim celor 17
consilieri locali.
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Monumentul Eroilor
de la Poieni

În baza Legii nr. 247/2011, ziua de
9 martie este zi de rememorare a
destinelor întrerupte înainte de vreme
sau schimbate în mod nedrept ale miilor
de deţinuţi politici anticomunişti din
România postbelică.

În această zi trebuie să ne aducem
aminte de martirii Gulagului românesc,
iar Biserica Ortodoxă ne aminteşte de
supliciul celor 40 de mucenici din
Sevastia, pentru că, în esenţă, aceasta
a fost şi drama deţinuţilor anticomunişti
din perioada 1944-1989: un martiraj
îndurat pentru că au mărturisit şi nu s-au
lepădat de credinţa lor de a vedea o
Românie liberă.

Cu ocazia Zilei Deţinuţilor Politici
Anticomunişti din perioada 1944-1989 şi
a Zilei sfinţilor 40 de mucenici din
Sevastia, elevii Şcolii Naţionale de
Pregătire a Agenţilor de Peniten-
ciare,  profesori şi salariaţi, alături de
colegi din Centrul Educativ Târgu-Ocna

COMUNICAT DE PRESĂ
Respect şi aducere aminte pentru mărturisitori!

şi membri ai con-
ducerii celor două
unităţi au  participat
la slujba Acatistului
Sfinţilor Mucenici şi
la pomenirea tuturor
mărturisitorilor din
închisorile şi lagărele
comuniste, oficiată
de preotul coordo-
nator al preoţilor
capelani de peniten-
ciare din cadrul
A d m i n i s t r a ţ i e i
Naţionale a Penitenciarelor din Româ-
nia, preot capelan de penitenciare Florin

Smarandi.
Momentul de

comemorare face
parte din acţiunea
mai amplă, declan-
şată în finalul anului
2014, cu privire la
memoria spaţiului
concentra ţ ionar
românesc în peri-
oada comunistă, la
mărturisirea şi jert-
fa acestor români
pentru apărarea

identităţii noastre naţionale şi spirituale,
derulată sub titlul: „Mărturisire şi
memorie în penitenciarele româ-
neşti”, ce cuprinde acţiuni menite a
valorifica toate informaţiile, docu-
mentele şi memorialistica cu privire la
memoria spaţiului penitenciar româ-

nesc.  Prin acest demers dorim să
promovăm în mod deosebit recuperarea
memoriei noastre pierdute, ca datorie
morală faţă de martirii neamului
românesc, având convingerea că
dezvăluirea adevărului istoric, ascuns
de mai bine de jumătate de secol, este
cea care ne poate ajuta să construim
cu respect şi credinţă.

Ne înclinăm fruntea cu respect în
faţa dârzeniei cu care aceştia au
înfruntat cea mai mare prigoană
petrecută vreodată în ţara noastră.

Cu aleasa consideraţie,

Subcomisar  de penitenciare
Silvia VATAVU

Purtător de cuvânt
Şcoala Naţională de Pregătire

a Agenţilor de Penitenciare
Târgu-Ocna


