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Duminicile Postului Mare sunt repere care
cãlãuzesc viaþa creºtinului în pelerinajul spiritual spre
Marele Praznic al Învierii, oferindu-i prin pericopele
evanghelice tot atâtea argumente care stabilesc
cadrul înþelegerii profunde a semnificaþiilor

Am avut o iarnã
care nici nu s-a prea
vãzut. Câþiva fulgi de
zãpadã ne-au ameninþat în câteva rânduri, dar, spre deosebire
de anii trecuþi, temperaturile ridicate au transformat anotimpul
care trebuia sã fie alb într-o primãvarã timpurie! Nu a fost rãu
pentru cei mai mulþi dintre noi, dar setea  pãmântului este încã
nepotolitã, culturile de toamnã, acolo unde au fost înfiinþate,
având de suferit din aceastã pricinã.

Datoria mea este sã slujesc ºi asta
am sã fac. În fiecare zi de sãrbãtoare,
sâmbãta ºi duminica o sã oficiem Sfânta
Liturghie, o sã ne rugãm pentru ca
Domnul sã-ªi reverse mila Sa spre noi,
sã ne ocroteascã pe toþi, sã dãruiascã
putere celor ce luptã în linia întâi ºi
înþelepciune celor care ne conduc.

VÃ ROG SÃ RÃMÂNEÞI ÎN
CASÃ!

Eu voi fi în bisericã.
Dumneavoastrã rãmâneþi în casã.

O sã ne rugãm ºi nimic, niciodatã nu va
putea rupe comuniunea dintre noi.

 VÃ ROG SÃ RÃMÂNEÞI ÎN
CASÃ!

Am încredere în mila Domnului ºi
nãdãjduiesc sã ne vedem curând,
sãnãtoºi, sã aducem mulþumire pentru
toate.

VÃ ROG SÃ RÃMÂNEÞI ÎN
CASÃ!

Îmi sunteþi tare dragi! Toþi. Haideþi
sã dãm dovadã de responsabilitate. Vor
trece toate, pentru cã toate trec ºi, în
multa Sa iubire de oameni, Dumnezeu
ne va ajuta.

Într-o zi, LACRIMA îi spuse
ZÂMBETULUI  :

ªcoala teologicã, între materiile de
studiu, pune un accent deosebit ºi pe
cunoaºterea Istoriei Bisericii.

Scriind acest editorial, mã gândesc
la problemele actuale la care afiºãm,
uneori, soluþii care par cã nu s-au mai
întâmplat în istoria Bisericii,
deºi situaþiile conflictuale se
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aseamãnã. De aceea, e imperios necesarã
cunoaºterea acestei istorii de douã mii de ani a

Bisericii pentru a discerne cum se cuvine ce trebuie sã
facem în vreme de orice crizã sau examen prin care trebuie
sã trecem, aºa precum astãzi experimentãm cultura morþii
cu ochii.

Iatã o cernere din perioada Sfinþilor Ierarhi capadocieni.
ªtim cum au trecut creºtinii dintâi prin perioada persecuþiilor.
Ce unitate era între ei stând în faþa morþii pentru credinþa în
Hristos! Ce fel de suflete erau cele ale martirilor care se
lepãdaserã de lume, aºteptând în orice clipã întoarcerea
Acasã. Vremea libertãþii a adus însã ºi o mare mulþime de
creºtini care doar cu numele figurau în Bisericã, foarte mulþi
botezându-se cã era la modã sã ai credinþa împãratului.
Dintre aceºtia foarte mulþi au simpatizat la vremea aceea
cu Arie care lupta de fapt împotriva lui Hristos. Istoria ne
pãstreazã modul cum Dumnezeu a intervenit ca sã-ªi salveze
Biserica, trimiþând atunci pe marii ierarhi capadocieni, Vasile
cel Mare, Grigorie de Nazianz ºi Grigorie de Nyssa, care
au adunat de partea lor pe cei credincioºi ºi câºtigând ºi pe
unii arieni. De altã parte, celor care tãgãduiau Dumnezeirea
lui Hristos le-a trimis un împãrat, creºtin la început, dar care
s-a declarat apoi pãgân ºi duºman al Domnului. ªi majoritatea
creºtinilor de suprafaþã ale acelei vremi, ca sã-i fie pe plac
celui de pe tron, s-au declarat ºi ei împotriva Fiului lui
Dumnezeu. De altfel, arieni fiind, nici nu credeau cã Hristos
e Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu adevãrat. ªi acest
împãrat, numit Iulian Apostatul, strângând oºtire care-i era
pe plac, a pornit spre Ierusalim ca sã rezideascã Templul
lui Solomon ºi, prin aceasta, sã arate cã a fost o înºelãciune
proorocia Mântuitorului cum cã piatrã pe piatrã nu va mai
sta în acest loc. Dar mai înainte de a-ºi împlini visul, într-o
luptã, a fost atins în piept de o sãgeatã otrãvitã ºi, speriat de
moarte, a strigat: „M-ai învins, Galileene!”

Cine ºtie din cei care-l urmau câþi se vor fi trezit din
nebunia lor, întorcându-se în sânul Bisericii ocrotitã atunci
de ierarhii capadocieni, apoi ºi de Sfântul Ioan Gurã de Aur
ºi de cei de dupã aceºtia? Iatã o frânturã interesantã din
istoria Bisericii! ªi câte nu mai sunt care ne-ar folosi sã nu-L
pierdem pe Hristos, Þinta vieþii noastre. Lumea de azi are
nevoie de reaºezare duhovniceascã. Nevoia de Hristos nu
se mai simþea atât de necesarã de o vreme încoace,
dimpotrivã, se contura o luptã fãþiºã împotriva Lui prin
denigrarea Trupului Sãu care este Biserica. Smeriþi de
neputinþa înfruntãrii morþii, vor avea tãria împotrivitorii
Bisericii sã exclame ca odinioarã apostatul împãrat: „M-ai
învins, Galileene!“?

2020 - „Anul omagial al pastoraþiei pãrinþilor
ºi copiilor“ ºi „Anul comemorativ al

filantropilor ortodocºi români“
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(urmare din p. 1)
despãtimirii ºi întâlnirii cu
Dumnezeu. În aceastã perioadã de
timp prepascalã, semnul care
concentreazã în el intensitatea
trãirii prezenþei lui Dumnezeu în
stare de jertfã ºi care invitã pe om
la asumarea suferinþelor ºi
neîmplinirilor proprii ºi la urmarea
lui Hristos este Crucea, cu toate
semnificaþiile ei.

În mijlocul Postului Mare scoatem
crucea lui Hristos în mijlocul bisericii
ºi o aºezãm aºa cum a fost sãditã în
sufletul nostru încã de la botez. Crucea
lui Hristos cuprinde în ea toatã iubirea
lui Dumnezeu, toatã iubirea ce se
sacrificã pentru viaþa lumii, toatã
suferinþa lui Hristos, toatã revolta
omului, fiecare întoarcere a fiului
risipitor, întreaga iubire infinitã oferitã de
Dumnezeu fiilor Sãi risipitori.

Unul dintre cuvintele lui Iisus care
ne ajutã sã meditãm mai profund la
sensul crucii îl gãsim în Evanghelia
dupã Ioan, capitolul 12, versetul 32: „Iar
Eu, când Mã voi înãlþa de pe pãmânt, îi
voi trage pe toþi la Mine.”

Dacã meditãm mai profund la
sensul acestor cuvinte, identificãm aici
o trimitere la întinderea braþelor lui Iisus
pe cruce, în a cãror deschidere se aflã
sensuri multiple care cuprind toate
tainele mântuirii noastre. Sfântul Ioan
Scãrarul spune cã ridicarea braþelor
este unul dintre gesturile fundamentale
ale rugãciunii ºi de aceea, adaugã el,
atunci când, din diferite motive, nu
putem ridica braþele noastre exterioare,
putem sã ridicãm braþele inimilor
noastre. Nu putem sã nu observãm cã
gestul acesta, al ridicãrii braþelor, este,
în sine, un gest fundamental: al
rugãciunii, al îmbrãþiºãrii, al iubirii, dar
ºi al sacrificiului. Iisus este mereu în
rugãciune, El are mereu braþele întinse,
cãci Se aflã mereu în comuniune cu
Dumnezeu Tatãl din ceruri.

Aºadar, primul aspect al tainei
Crucii este rugãciunea. Când diavolul
Îl þintuieºte pe Hristos pe cruce, el nu
face decât sã acþioneze împotriva lui
însuºi, cãci, în ignoranþa sa, nu are în
vedere cã deschiderea braþelor lui
Hristos pe cruce nu face decât sã Îi
accentueze rugãciunea.

În al doilea rând, întinderea
braþelor este un semn de iubire. De
aceea, în timp ce contemplãm pe
Hristos rãstignit pe cruce, când ne
rugãm în faþa Crucii Mântuitorului, avem
un sentiment de pace, de încredere, de
certitudine, dar ºi de pocãinþã pentru
marele nostru pãcat - al umanitãþii întregi
ºi al fiecãruia dintre noi - care a fãcut ca
Hristos-Dumnezeu, devenit Fiul Omului,
Sã moarã asumându-ªi întreaga noastrã
suferinþã, toate pãcatele noastre. La
acest sentiment de pace se adaugã
sentimentul participãrii la victoria lui
Hristos asupra forþelor rãului, la victoria
iubirii asupra urii. Când ne aºezãm în
faþa crucii lui Hristos, iubirea lui
Dumnezeu inundã inimile noastre de
prezenþa Duhului Sfânt Care ne-a fost
dãruit nouã. Atunci devenim conºtienþi
cã iubirea lui Dumnezeu este victorioasã,
cã ea este cea care are ultimul cuvânt
în înfruntarea cu pãcatul.

Când ne prosternãm în faþa Crucii
lui Hristos, ne amintim cã Dumnezeu
este iubire ºi cã doar Iubirea
mântuieºte. Aceasta este iubirea de
care lumea are nevoie ºi pe care o
cautã în mod inconºtient, fãrã a ºti cã
Ea este plantatã în inima lumii, în inima
vieþii noastre. În calitatea noastrã de
creºtini, pe parcursul vieþii putem
propovãdui acest adevãr prin modul în
care alegem sã trãim, prin tãcerea
noastrã, prin vorbele noastre, prin iubirea
dãruitã acestei lumi care se aflã într-o
continuã cãutare, fãrã a ºti motivul.

 
Iubiþii Mei,
Tot în aceastã zi de duminicã,

Biserica aºazã în faþa noastrã, spre
venerare, Sfânta Cruce ºi ca o pregãtire
pentru Crucea Golgotei, în faþa cãreia
ne vom pleca genunchii în
Vinerea Mare. Duminica a treia din
Postul Mare, închinatã Sfintei Cruci,
face apel nu doar la credinþa noastrã,
ci ºi la evlavia noastrã, îndemnându-ne
sã meditãm la rolul Crucii în istoria
mântuirii ºi la sensul ei pentru viaþa
noastrã pe acest pãmânt.

Imaginea Crucii ne este atât de
familiarã, încât a devenit semnul ºi
sigiliul vieþii noastre. Purtãm cruce
în jurul gâtului încã de la botez, ne
însemnãm cu semnul Sfintei Cruci la

începutul ºi sfârºitul tuturor activitãþilor
noastre, o vedem pe cupolele bisericilor,
la rãscruce de drumuri, la cãpãtâiul
celor adormiþi cãrora le vegheazã
somnul de veci pe acest pãmânt.
Crucea a devenit simbolul ºi drapelul
tuturor creºtinilor. Ea este garantul ºi
slava Bisericii, puterea martirilor, lemnul
dãtãtor de viaþã,  tezaur de luminã,
liman al navigatorilor, ghid al celor
rãtãciþi, mângâiere a celor bolnavi...

Trebuie sã fim conºtienþi cã în
timpul în care privim sau îmbrãþiºãm
Sfânta Cruce, inima noastrã bate în
tandem cu cea a lui Hristos, Care a fost
crucificat pe ea. Nu conteazã nici dacã
e de argint sau de aur, nici câtã lume
s-a închinat acelei cruci. Valoarea ei
este datã de sângele Mântuitorului care
s-a vãrsat cândva pe cruce, pentru noi
toþi. Venerãm Crucea pentru picãturile
din sângele lui Hristos care a sfinþit-o
ºi pentru cel al martirilor sacrificaþi
pentru credinþã de-a lungul vremii. De
aceea venerãm ºi îmbrãþiºãm Crucea
cu evlavie ºi pãrere de rãu.

Suntem astãzi suficient de
conºtienþi de Taina Crucii, când ne
aflãm în faþa ei? Facem semnul
crucii cu credinþã ºi cu teamã, ºtiind
cã de fiecare datã comemorãm astfel
sacrificiul mântuitor al Domnului ºi
Dumnezeului nostru?

Pe de altã parte, pericopa
evanghelicã cititã astãzi ne face sã
înþelegem Taina Crucii într-o manierã ºi
mai profundã. Sfânta Cruce este
ºi crucea duhovniceascã pe care
fiecare dintre noi o poartã în aceastã lume
decãzutã. „Cine vrea sã vinã dupã Mine,
sã se lepede de sine, sã-ºi ia crucea sa
ºi sã-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34).
Hristos ne aratã aici cum Îl putem urma:
trebuie sã renunþi la tine însuºi ºi sã îþi
asumi propria cruce! Însã ce anume
presupune aceasta în mod concret?

Mai întâi, renunþarea! Despre ce
renunþare vorbeºte Hristos? Nu se referã
la ceea ce alcãtuieºte existenþa
noastrã: studii, serviciu, viaþã de familie
º.a. Ceea ce ni se cere este în fapt
inima noastrã, egoismul nostru, cel care
ne cere sã avem totul pentru noi, cei
împietriþi în orgoliu, care ne
cere sã avem mereu dreptate.
Mântuitorul ne cere sã
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renunþãm la lãcomia care ne
îndeamnã sã râvnim la bunul

aproapelui, sã renunþãm la cuvintele
noastre orgolioase prin care ne
îndreptãþim aºezându-ne deasupra
tuturor. „Lepãdarea de sine” înseamnã
a-þi dãrui inima Domnului, a-L
recunoaºte ca Stãpân pe Cel Care ne
îndrumã paºii, ne inspirã gândurile ºi
ne lumineazã sufletele. „Lepãdarea de
sine” înseamnã imitarea lui Hristos Care
Se leapãdã de slava Sa divinã, pentru
a Se face slujitor oamenilor.

Dupã lepãdarea de sine,
urmeazã asumarea Crucii, nu
alegerea ei, ci asumarea ºi purtarea
Crucii pe care Hristos Însuºi o
rânduieºte pentru fiecare dintre noi. În
acest context, luarea crucii înseamnã
acceptarea de sine. În acest sens,
Crucea simbolizeazã ansamblul
condiþiilor esenþiale care definesc fiinþa
ºi viaþa noastrã, a darurilor cu care ne-am
nãscut (inteligenþã, forþã fizicã), dar ºi
a pãcatelor, suferinþelor ºi neîmplinirilor
care ne însoþesc în viaþa noastrã
terestrã.

În final, trebuie sã devenim
conºtienþi cã Hristos poartã alãturi de
noi Crucea, care este în fond Crucea
Sa, adaptatã forþelor noastre.

Lepãdarea de sine, luarea crucii
ºi urmarea lui Hristos, aceºtia sunt
paºii pe care suntem îndemnaþi sã îi
facem. Asta înseamnã sã mergem
însoþiþi de Hristos pe tot parcursul
existenþei noastre, pânã la final. Cãci
dacã renunþãm pe parcurs, abandonând
crucea, tot efortul nostru este în zadar,
cãci pierdem cununa slavei, fãrã de

care parcursul vieþii noastre rãmâne un
calvar fãrã sens.

Dacã nu vezi crucea ca pe o
eliberare, ea te doboarã, cãci, prin ea
însãºi, crucea este o armã de torturã
ºi aºa va fi vãzutã mereu din
perspectivã strict materialã. Însã, dacã
eºti capabil sã o percepi dincolo de
realitatea fizicã, ea devine dãtãtoare de
viaþã ºi aducãtoare de pace.

Aºadar, dacã sacrificiul nostru este
fãcut pentru Hristos, pe El Îl vom vedea
cum vine sã ne aline. Mântuitorul suferã
prin oameni ºi pentru oameni, El Îºi
asumã pe Cruce suferinþa întregii
umanitãþi ºi astfel, într-o anumitã
mãsurã, o învinge, o purificã ºi o vindecã
prin Învierea Sa ºi ºtim cu toþii cã în Ziua
Învierii, pentru veºnicie, lacrimile tuturor
oamenilor se vor fi uscat.

Putem spune cã: „Golgota vieþii
noastre terestre, în care a fost înfiptã
Crucea, a devenit Raiul.” (aºa cum se
relateazã în inscripþia din capela lui Adam,
de la Sfântul Mormânt din Ierusalim).

Astfel, în vreme ce Îl contemplãm
pe Hristos rãstignit, pironit pe Cruce,
în mod aparent paradoxal, aflãm ºi
trãim în acel moment un sentiment de
pace, de încredinþare, nãdejde ºi
mângâiere. În însãºi miezul vieþii
noastre, în mijlocul suferinþei ºi
pãtimirilor lui Hristos, El ne face pãrtaºi
la victoria Sa asupra forþelor rãului, la
victoria iubirii asupra urii.

De aceea se cuvine ca, în aceastã
Duminicã a Sfintei Cruci, sã cântãm cu
umilinþã: „Crucii Tale ne închinãm,
Stãpâne, ºi sfântã Învierea Ta o lãudãm
ºi o mãrim.” Amin.

Mergând searã de searã la Canonul
Sfântului Andrei Criteanul, nu ai cum sã
nu reþii cântarea: Cu noi este Dumnezeu,
dar mai cu seamã cuvintele: ,,De frica
voastrã nu ne vom teme, nici ne vom
tulbura, cãci cu noi este Dumnezeu”. De
aici îndrãznesc sã vin cu câteva gânduri,
fie ale Sfinþilor Pãrinþi, ori ale ierarhilor ºi
slujitorilor Sfintei noastre Biserici, care sã
întãreascã credinþa noastrã ºi sã alunge
frica.

De fapt, ce este frica? Frica faþã
de Dumnezeu este una din trãirile

iubirii, cãci nu vrem sã-L pierdem pe
Dumnezeu, nici harul Sãu. Avem foarte
multe modele de sfinþi, de pãrinþi ai
Bisericii, care au trãit în frica Domnului.
Psalmii lui David ne vorbesc cã aceastã
fricã este ceva ce apropie pe om de
Dumnezeu. Privind pe Adam, cel
cãutat de Dumnezeu în rãcoarea serii,
îl gãsim cuprins de o fricã ºi din aceastã
cauza stã ascuns. Exact acum ne
întrebãm? Ce ne face nouã Dumnezeu,
dacã vom proceda la fel, adicã ne vom
ascunde din nou? E timpul sã învingem

aceastã fricã, înlocuind-o cu nãdejdea
ºi credinþa cã „Dumnezeu nu vrea
moartea pãcãtosului, ci sã se întoarcã
ºi sã fie viu”. Dacã protopãrintele
Adam a pierdut starea cea dintâi prin
lipsa pocãinþei, e timpul sã ne întrebãm
cum vom proceda? Ne ascundem de
Dumnezeu, sau ne mãrturisim ºi ne
încredinþãm Lui? Cãci bine zice Sfântul
Paisie Aghioritul: „Singurul lucru pe
care îl am este nãdejdea în Dumnezeu
ºi mila Lui”.

Lucrând ogorul cu virtuþi ca
acestea, sufletul începe sã cunoascã
schimbarea, adicã sã foloseascã
„antidotul ideal la virusul fricii ºi al
deznãdejdii demobilizatoare”, cum
spunea purtãtorul de cuvânt al
Patriarhiei Române. Nãdejdea aºadar
nu va da voie ca în trupurile noastre sã
persiste frica sau emoþiile negative, ori
ideea de boalã, cãci nu e boala mai grea
decât gândul cel rãu. Nãdejdea în
Dumnezeu înseamnã credinþã întãritã,
care e cea mai bunã asigurare a omului.
Cât despre cele viitoare, nimeni nu ne
liniºteºte mai bine decât Domnul Iisus:
„Aveþi credinþã în Dumnezeu! Adevãrat
zic vouã cã, dacã cineva va zice acestui
munte: ridica-te ºi te aruncã în mare ºi
nu se va îndoi în inima lui, ci va crede
cã ceea ce va zice se va face, fi-va lui
tot ce va zice.” Examenul nici nu putea
avea o perioadã mai bunã pentru noi,
creºtinii, decât aceasta a Postului Mare.
Drept pentru care este imperios ca noi
sã adãugãm în rugãciunea sau pravila
noastrã zilnicã, rugãciuni pentru bolnavi
ºi acatistele sfinþilor taumaturgi, dupã
cum ne învaþã Înaltpreasfinþitul Pãrintele
nostru Ioachim. 

Cu gândul la faptul cã singurul
lucru care nu moare este iubirea, sã
rãmânem neînfricaþi, plini de nãdejde
ºi credinþã, adicã înveºmântaþi în cele
trei mari virtuþi, predând restul vieþii
noastre lui Dumnezeu Cel Care zice:
„Fãrã Mine, nu puteþi face nimic!“
(Ioan 15, 5).

Preot Sorin POSTELNICU
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Întreaga societate trãieºte astãzi
vremuri de crizã, vremuri de încercare în
care suntem cu toþii în cãutarea de
soluþii, de modalitãþi prin care putem sã
ne apãrãm în primul rând sãnãtatea, dar
mai ales sufletul de vãtãmãrile ce vin.
Biserica deasemeni trãieºte vremuri
grele în care este ºi atacatã, dar ºi
întrebatã asupra cauzelor ºi soluþiilor la
aceste probleme noi apãrute în viaþa
oamenilor.

Arhimandritul Ioan Krestiankin
descrie cu fidelitate aceastã stare atunci
când spune: „Astãzi vedem Biserica
pãmânteascã mâhnitã, îngreuiatã de
felurite nenorociri ºi necazuri (iar aceasta
este starea permanentã a Bisericii
Ortodoxe încã din zilele întemeierii ei)
ºi ni se pare cã nu avem pentru ce sã
ne bucurãm.” Dacã admitem cã
suferinþele Bisericii sunt semnele
biruinþei Crucii lui Hristos într-o lume a
jumãtãþilor de mãsurã, atunci acceptãm
ºi cã parte din aceste suferinþe vin din
aceea cã ne-am depãrtat de la mãsura
gândirii basiliene, în ceea ce priveºte
viaþa socialã ºi modul în care creºtinii
pot trãi în societate.

Sfântul Vasile cel Mare este ierarhul
Bisericii Capadociei care a trãit, pãstorit
ºi activat într-o perioadã de mari prãbuºiri
ºi prefaceri sociale, în vremuri grele
pentru societate, pe care le putem lesne
asemãna cotidianului. În scurta sa viaþã
(330-379), s-a dãruit total Bisericii, dar
implicându-se totodatã ºi în problemele
ce frãmântau societatea, nu doar de
ordin religios ºi moral, ci ºi de ordin
economic ºi social.

În preocuparea sa au fost mai ales
acei bogaþi sau negustori care profitau
de perioada grea prin care treceau cei
mulþi ºi îi asupreau pe sãraci, scumpeau
alimentele sau fãceau trafic de bunuri,
spre a se îmbogãþi rapid, pe seama celor
aflaþi în nenorocire. „Nu scumpi
produsele tale, îngreunând nevoile celor
lipsiþi! Nu aºtepta sã lipseascã grâul de
pe piaþã, ca sã-þi deschizi hambarele,
nu aºtepta vremuri de foamete, din
dragoste de aur! Nu aºtepta o lipsã
generalã, ca sã-þi înmulþeºti averile! Nu
face comerþ cu nenorocirile oamenilor!
Nu preface mânia lui Dumnezeu în prilej
de înmulþire a averilor tale!

Cei înavuþiþi sunt deasemeni
condamnaþi pentru nerecunoºtinþã faþã

de Dumnezeu, pentru lipsa de omenie,
contra avariþiei. „În loc sã fie darnici, ei
sunt duri, neîndurãtori ºi chiar sfidãtori
cu cei în nevoie. Ba mai mult chiar, tot
ei se plâng mereu cã n-au de ajuns, cã
sunt ei înºiºi sãraci”. Cauza „sãrãciei”
bogaþilor o explicã tot Sfântul Vasile, fiind
actualã mai mult ca oricând astãzi:
„Spui cã eºti sãrac! O spun ºi eu, cã
acela e sãrac care are nevoie de multe.
Poftele voastre nemãsurate vã fac sã
aveþi multe nevoi. Marea îºi cunoaºte
hotarele ei, noaptea nu depãºeºte vechile
ei margini, dar lacomul nu respectã
timpul ºi nu cunoaºte margini. Nu
îngãduie sã se pãstreze ordinea în lume,
ci imitã furia focului: cuprinde totul, arde
totul. Voi sunteþi sãraci într-adevãr, dar
sãraci de orice faptã bunã, sãraci de
omenie, sãraci de credinþã în
Dumnezeu, sãraci de speranþã în viaþa
veºnicã”.

Sfântul Pãrinte a acuzat mereu
lipsa de omenie a bogaþilor, considerând-o

crimã, deoarece ea provoacã „lacrimile
orfanilor ºi suspinele vãduvelor” ºi chiar
„insultã pe sãraci, îi bate pe sclavi, îi
mânie pe vecini”.

Una din soluþiile îndreptãrii
inechitãþilor sociale prezente ºi astãzi o
aratã în chip tranºant Sfântul Vasile:
„Pâinea pe care o þii tu, este a celui
flãmând; haina, pe care o pãstrezi în
lãzile tale, este a celui dezbrãcat;
încãlþãmintea, care se stricã în casele
tale, este a celui desculþ; argintul, pe
care-l þii îngropat, este al celui nevoiaº”.

Cauza conflictelor ºi a rãzboaielor
este, potrivit ierarhului, aceeaºi
administrare ignorantã a bogãþiilor
materiale, pornitã din slujirea lui
Mamona: „Pânã când bogãþia va fi pricina
rãzboaielor, pentru care se fãuresc arme
ºi se ascut sãbii? Din pricina bogãþiei
rudele nu mai þin seama de rude, fraþii
se uitã cu ochi ucigaºi la fraþi. Din pricina
bogãþiei pustiile sunt pline de ucigaºi,
marea de piraþi ºi oraºele de
calomniatori”.

Normalizarea situaþiei atunci, ca ºi
acum, vine, aºa cum ne convinge Sfântul
Ierarh, din caritatea ºi mãrinimia tuturor.
Ne dã ºi exemplu viaþa primilor creºtini
care aveau toate în comun: viaþa, sufletul,
înþelegerea, masa le era comunã, frãþia,
nezdruncinatã, dragostea, nefãþarnicã.

Toatã activitatea caritabilã a
Sfântului Vasile a fost formatã din
activitãþi menite sã reducã inechitãþile
sociale, din îndemnuri ºi soluþii prin care
societatea poate scãpa de greutãþi, de
momentele de cumpãnã. De fapt,
descriindu-l pe om ca pe o fiinþã
superioarã, Sfântul exprimã foarte clar
ideea cã cine nu-ºi onoreazã originea ºi
demnitatea cade din calitatea de om.
Judecãþile lui, analizele, comparaþiile,
intenþiile au fost întotdeauna pline de
conþinut social. El n-a fãcut niciodatã
teologie pentru teologie, ci pentru a cere
ridicarea omului la ceea ce este el cu
adevãrat: chipul ºi asemãnarea lui
Dumnezeu.  Urmãrind cu atenþie
învãþãturile lui vom observa cã ele sunt
mai actuale ca oricând ºi aplicabile ºi
astãzi, în momente în care ne este pusã
la încercare viaþa socialã, dar mai ales
cea spiritualã.

Preot Silviu BUTUCARU

Simþirea minþii constã în
gustarea precisã a realitãþilor
distincte din lumea nevãzutã.

Cãci precum prin simþul
gustului trupesc, când se aflã

în stare de sãnãtate, deosebim
fãrã greºealã cele bune de

cele rele ºi dorim cele bune,
tot aºa mintea noastrã, când
începe sã se miºte în deplinã
sãnãtate ºi fãrã griji, poate sã
simtã din belºug mângâierea

dumnezeiascã ºi sã nu mai fie
rãpitã niciodatã de contrariul

aceleia (Diadoh al Foticeii,
Filocalia I, Ed. Harisma,

Bucureºti, 1993, p. 425-426).

Când afli pe vreunul
gâlcevindu-se ºi luptându-se

împotriva adevãrului ºi a
lucrului vãdit, pune capãt

gâlcevii, pãrãsind pe unul ca
acela, fiindcã ºi-a împietrit cu
totul mintea. Cãci precum apa

cea rea stricã vinul cel bun,
aºa ºi vorbirea cu vrajbã stricã

pe cei virtuoºi cu viaþa ºi cu
socotinþa (Sf. Antonie cel Mare,

Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p 26).
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- Te invidiez, pentru cã tu eºti mereu
fericit.

ZÂMBETUL îi rãspunde:
- Greºeºti, pentru cã de multe ori

abia reuºesc sã ascund durerea ta.
Doamne, deschide-mi inima ca

sã înþeleg primãverile Tale!

Maica Domnului este mama
noastrã care ne poartã în braþe de mici
pânã la bãtrâneþe... e mama care îþi
poate usca lacrimile cum numai ea ºtie,
mama care are un adeziv magic ce lipeºte
toate cioburile sufletului cu iubirea sa
sfântã… ºi readuce Zâmbetul.

Îmi pun toatã nãdejdea în braþele
de mamã ale Maicii Domnului ºi vã
încredinþez Ei!

Fraþi preoþi!
Se anunþã zilele acestea vremuri

rãcoroase. Poate ninge, poate plouã...
staþi aproape de credincioºi.

Veþi sluji lui Dumnezeu ºi vã rugaþi
pentru toþi, bolnavi, medici, îndureraþi...
afarã e frig, în inimã e cald.

Vã rog sã aveþi grijã de sãnãtatea
Sfinþiilor Voastre. Mare grijã ºi pentru
popor. Fãrã preoþi, poporul binecredincios
e besmetic, ca un stup fãrã matcã.

Mângâiaþi poporul lui Dumnezeu cu
pacea harului care-l aveþi în fiinþa Voastrã
de preoþi ai lui Hristos-Dumnezeu.

ªtiþi ce aveþi de fãcut dupã atâtea
norme ºi directive, însã nu uitaþi cã
Dumnezeu e cu noi ºi prin voi, preoþi iubiþi
ai Bisericii.

Aveþi temeri ºi e normal, însã aveþi
ºi puterea datã de Hristos pe care nu o
au nici îngerii! E momentul sã mãrturisim
curat pe Dumnezeu.

Preoþi minunaþi, popor binecuvântat
pregãtit pentru vremuri grele de Duhul
Cel Sfânt!

Nu pãrãsiþi Sfântul Altar, nici
Biserica, pentru cã am primit harul
pe Altarul lui Hristos.

Potirele au inimã
Fiecare inimã are toaca ei
Fiecare Liturghie are toaca ei
Fiecare gând dã din aripi
Pentru cã Veºnicia are toaca ei.

Astãzi a iesit afarã
Veºnicia într-un Potir
ºi cautã pustiul fricii din noi
Sã-l mãnânce ºi sã aducã
Bucuria de a fi oameni...

ºi  umblã desculþ
prin cosmos
ºi toacã cu inimã de Om
dumnezeieºte.

Clopotele se bat dupã Toacã
Deoarece Tãcerea vorbeºte
Prin glasul inimii
Când iese Dumnezeu
În Grãdina Ghetsimani
Cu potire de durere.

Clopotul rugãciunii curate
E inima lacrimii
Înviate astãzi
În Liturghie.

Iisuse,
când treci prin þara mea,
lasã-ne îngerul sãnãtãþii
ºi cheamã la Tine pe cel al morþii.

Pace pe calea unde mergi astãzi,
suflete drag!...
deºi poate stai,
gândurile au aripi de îngeri
dãruite de Cel de Sus.

De ziua Poeziei, urez tuturor
iubitorilor de frumos ºi curat: Mulþi ani ºi
multã sãnãtate!

Vã îmbrãþisez cu cuvinte de rugã!
„Veniti la Mine toti cei osteniþi ºi

împovãraþi ºi Eu vã voi odihni pe voi!“
(Matei 11, 28)

Stânca a fost rostgolitã de îngeri la
intrarea în mormânt, nu pentru a permite
lui Hristos sã iasã, ci pentru a-i lãsa pe
Apostoli ºi pe noi sã intrãm...

Astãz i  b iser ic i le  au  uº i le
„închise“ pentru ca, prin credinþã,
sã deschidem „Uºile pocãinþei“ din
inimile împietrite, iar prin  nãdejde,
„Învierea lui Hristos vãzând...“, sã
vestim familiei dorul ºi iubirea
pentru  IISUS CEL ÎNVIAT din
mormânt!

Numai când s-a închis Uºa,
descoperim tezaurul viu al harului
Bisericii...

Numai atunci când pierzi pe Cineva
drag,

Înþelegi ce important a fost ºi este
în Viaþa ta.

Acum, bisericilor li se face perfuzie
cu tihna rugilor noastre  înlãcrimate,

iar paºii Domnului Dumnezeu se vor
auzi mai bine în ecoul sufletelor pustii...

Multe sunt încercãrile vieþii, dar
infinit mai multe sunt zâmbetele
dimineþii.

„Sã nu crezi în cuvinte ce strivesc
un fluture, o inimã, o floare.
Sã crezi doar în cuvânt dumnezeiesc,
În Tatãl cel Ceresc,
Ce ne trimite alinare.
În râul limpede ºi-n mare,
În Dumnezeiasca Liturghie
Mare binecuvântare“.

Am ascultat cu toþii comunicatele
Guvernului, Ministerului de Interne.

ªi, bineînþeles, este îngrijorãtor
pentru noi. Însã avem nãdejde în mila ºi
Harul Domnului Dumnezeu.

Toþi suntem împreunã, cu multã
încredere în mila, în iubirea ºi-n ajutorul
lui Dumnezeu Care ne însoþeºte în toate
împrejurãrile, ne apãrã ºi ne dã
speranþã.

Imediat ce primim îndrumãri
pastorale din partea Arhiepiscopului
nostru Ioachim, vã comunicãm.

Avem toatã încrederea în
înþelepciunea Cucerniciilor Voastre ºi
în puterea duhovniceascã ºi curajul
pastoral de care daþi mereu dovadã.

Hristos-Dumnezeu pe Care ÎL
slujim este cu noi cu toþi, ºtiind cã nu
bucuriile apropie oamenii cu adevãrat,
ci durerile.

Nu este uºor, iar inimile
credincioºilor noºtri au trebuinþã de
prieteni.

Fiþi prietenii ºi pãstorii lor!
Spovediþi ºi împãrtãºiþi credincioºii!

Mergeþi spre Înviere ºi Veºnicie cu
demnitate.

Searã cu pace!

(urmare din p. 1)
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„ªi a zis Dumnezeu: «Sã facem
om dupã chipul ºi asemãnarea
Noastrã». ªi l-a fãcut Dumnezeu pe
om dupã chipul Sãu; dupã chipul lui
Dumnezeu l-a fãcut; bãrbat ºi femeie
a fãcut.” (Facere 1, 26-27). Dacã la
început Dumnezeu hotãrãºte sã-l facã
pe om dupã chipul ºi asemãnarea Sa,
în final îl face numai dupã chip, lucru
menþionat de douã ori în versetul 27 al
capitolului 1.

Biserica ne învaþã cã Dumnezeu
Cel Unul în fiinþã (I Ioan 5, 7) este în
trei Persoane: Tatãl Care este de la Sine
Însuºi, Fiul nãscut din veci din Tatãl ºi
Sfântul Duh Care purcede din veci de
la Tatãl ca expresie a iubirii Tatãlui
pentru Fiu. Sfântul Duh poartã în acelaºi
timp ºi rãspunsul Fiului la iubirea Tatãlui,
devenind astfel un liant ce asigurã
unitatea Sfintei Treimi. Când Sfânta
Scripturã spune cã Dumnezeu l-a fãcut
pe om dupã chipul Sãu, vrea sã arate
cã omul bãrbat-femeie a fost creat dupã
chipul Sfintei Treimi: o singurã fiinþã ºi
trei persoane. Unitatea de fiinþã este
exprimatã prin cuvintele rostite de Adam
imediat dupã ce a vãzut-o pe femeie:
„iatã os din oasele mele ºi carne din
carnea mea!” (Facere 2, 23). Cele trei
persoane sunt: bãrbatul, femeia ºi…
Sfântul Duh! Bãrbatul ca model al
Tatãlui ºi femeia ca model al Fiului.
Chiar ºi modul în care a fost fãcutã
femeia, din coasta lui Adam – deºi Dum-
nezeu putea s-o facã tot din pãmânt –, ne
duce cu gândul la Fiul – nãscut din
Tatãl. Femeia „se naºte” din bãrbat.
Între cei doi, bãrbat – femeie, trebuia
sã aparã o miºcare de iubire, care sã
asigure unitatea lor. Acum vine Duhul
Sfânt ca a treia persoanã – purtãtor al
iubirii bãrbatului pentru femeie, dar ºi a
rãspunsului femeii la iubirea bãrbatului.
„Ea se va numi femeie (IªA, în limba
ebraicã), pentru cã a fost luatã din
bãrbatul ei (Iª, în limba ebraicã)” –
spune Adam (Facere 2, 23). Observãm
cã înainte de cãdere oamenii îºi spuneau

bãrbat-iº ºi femeie-iºa. Abia dupã
cãderea în pãcat, când Sfântul Duh –
Cel Care aducea unitatea de fiinþã a
celor doi – dispare, Adam îi spune femeii
sale EVA („ªi a pus Adam femeii sale
numele Eva, adicã viaþã” Facere 3,
20; 4, 1). Numele Eva apare acum ca
denumire a celei de a doua fiinþe,
separatã ºi strãinã de fiinþa bãrbatului –
Adam. Bãrbatul ºi femeia, dupã cãdere,
nu mai sunt deofiinþã.

Ce se întâmplã, astãzi, în cãsnicie,
când unul dintre cei doi soþi sãvârºeºte
pãcatul desfrâului, un pãcat greu, prin
care omul pierde legãtura cu Duhul
Sfânt? În cele mai multe cazuri, imediat
dupã sãvârºirea pãcatului, soþul sau soþia
desfrânatã doreºte sã nu se afle pãcatul
sãu ºi mimeazã prezenþa Duhului Sfânt
primit la Cununie, dar este imposibil sã
zâmbeºti soþiei sau soþului, sã faci toate
ale familiei cu drag, când în gând este
altã persoanã „iubitã”. Este imposibil sã
uneºti ca om ceea ce unea Duhul Sfânt
ca Dumnezeu. Fãrã pocãinþã
adevãratã, omul cedeazã psihic, fie dând
divorþ, fie omorându-se, fie omorând
frumuseþea cãsniciei în bãtãi sau
neglijenþã.

Dar sã luãm un caz concret: cel al
unuia dintre cei mai bogaþi moºieri din
þarã, la vremea sa, Constantin
Poroineanu (1843-1908). Mare politician
(liberal), a fost ales timp de zece
legislaturi în Parlament din partea
judeþului Romanaþi (parte a judeþului Olt
de azi). S-a nãscut la Târgoviºte, în anul
1843, într-o familie deosebitã, fiind fiul
serdarului Sache Poroineanu (unul dintre
cei mai bogaþi moºieri din judeþul
Dâmboviþa) ºi al Elenei, nãscutã Jianu
(fiica lui ªtefan Jianu din Caracal).
Provenind dintr-o familie foarte înstãritã,
Constantin Poroineanu ar fi putut sã îºi
facã toate studiile peste hotare, dar a
preferat ca prima parte a acestora sã le
urmeze în þarã ºi abia apoi a ales sã
respecte obiceiul vremurilor ºi sã plece
la Paris, unde ºi-a desãvârºit studiile

devenind avocat. La întoarcerea în þarã
ºi-a ajutat tatãl la bunul mers al
afacerilor familiei, majoritatea fiind în
agriculturã.

Mare filantrop, a ajutat permanent
copiii sãraci din Romanaþi aducându-le
chiar ºi cãrþi, planºe de anatomie ºi
istorie naturalã de la Paris. Poroineanu
a ajutat instituþiile religioase ºi pe cele
culturale din Caracal ºi Romanaþi, fiind
decorat cu „Steaua” ºi „Coroana
României”, cu „Ordinul Leopold al
Belgiei” ºi „Apãrãtor al Independenþei
Bonaparte”, toate în grad de Comandor.

Viaþa, sau mai degrabã pãcatul
sãu, l-a lovit crunt: „Pe când se afla
la studii în capitala Franþei,
Constantin Poroineanu, pe atunci
student, s-ar fi îndrãgostit de o
pariziancã cu care a avut o
aventurã, deºi el era cãsãtorit în þarã
ºi avea chiar ºi un bãiat – Sergiu.
Poroineanu s-a întors însã în þarã
la familie, continuându-ºi viaþa ºi
afacerile din agriculturã ºi politicã.
Viaþa ºi-a urmat cursul, iar fiul sãu
a ajuns, dupã ani, sã îi calce pe urme
tatãlui: a plecat la Paris pentru a-ºi
termina studiile. Iar
povestea se repetã: ajuns
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aici, fiul lui Constantin
Poroineanu se îndrãgosteºte

ºi el de o studentã pariziancã ce
fusese crescutã doar de mamã, tatãl
pãrãsindu-i dinainte de naºterea ei.
De data aceasta, cei doi tineri se
cãsãtoresc la Paris ºi, ulterior, fiul o
aduce pe proaspãta lui soþie acasã,
în România, pentru a-i cunoaºte
pãrinþii. Doica bãiatului ºi-ar fi dat
însã seama, punând cap la cap
anumite detalii – printre care
poveºtile lor de viaþã, trãsãturile
fizice ºi de comportament etc. – cã
fiul ºi nora lui Constantin
Poroineanu sunt, de fapt – fraþi, fata
fiind nimeni alta decât fiica lui

Constantin Poroineanu din aventura
sa de pe vremea când el fusese
student la Paris”, spune Dana
Roxana Nicula, director al Muzeului
Romanaþiului din Caracal, într-un ziar
local.

Când au aflat durerosul adevãr, cã
sunt frate ºi sorã, cei doi tineri au mers
în parcul din centrul oraºului Caracal
(parc ce fusese donat Primãriei din
localitate, cu ani buni înainte, chiar de
cãtre tatãl lor) ºi s-au sinucis. Mai întâi
Sergiu a împuºcat-o pe soþia ºi sora sa,
iar, apoi, s-a împuºcat ºi el. Acestea se
întâmplau în toamna anului 1908.
Drama ce îi lovise familia l-a zdruncinat
atât de mult pe Constantin Poroineanu
încât, imediat dupã cele petrecute cu fiul
ºi fata sa, ºi-a fãcut testamentul lãsând
moºtenire oraºului Caracal toatã averea
sa impresionantã ºi, a doua zi, s-a
spânzurat (pe 15 septembrie 1908, orele
00.40 dimineaþa). Avea 65 de ani.

Deci Constantin Poroineanu ºi-a
înºelat nevasta, la Paris, având o
aventurã cu o franþuzoaicã, deºi acasã
avea soþie ºi copil. Constantin ºi soþia
sa aveau chipul lui Dumnezeu: trei
persoane (el, soþia ºi Duhul Sfânt) ºi o
singurã fiinþã, asiguratã de Duhul Sfânt
primit la Taina Cununiei.

Tânãrul moºier a sãvârºit un pãcat
greu la Paris, iar Duhul Sfânt a pãrãsit
aceastã familie cu toate cã soþia sa nu
avea nicio vinã ºi nu a ºtiut ce s-a
întâmplat cu soþul sãu în strãinãtate.
Normal era ca soþul, odatã întors acasã,
sã se pocãiascã, sã mãrturiseascã
pãcatul sãvârºit duhovnicului, dar ºi
soþiei, sã caute un mod de convieþuire
în noua situaþie – mai pe scurt, sã
readucã, prin Taina Pocãinþei, Duhul
Sfânt în familia sa. Nu a fãcut acest
lucru, a ascuns pãcatul ºi adevãrul
faptelor din tinereþe, iar urmarea am
vãzut-o: fiul sãu, Sergiu, din cele peste
30.000.000 de femei din Franþa ºi alte
câteva milioane din România, nu a ales
ca soþie decât pe „sora” sa dupã tatã.
Pedeapsa a fost cumplitã pentru
Constantin Poroineanu care spera sã
trãiascã fericit pânã la adânci
bãtrâneþe. Dumnezeu nu pedepseºte ºi
nu va pedepsi fiecare pãcat al
desfrânãrii în acest mod. Aºa cum nici Preot Cãtãlin ILIE

fiecare femeie care bârfeºte nu este
pedepsitã imediat, cu leprã, ca Mariam
sora profetului Moise. Poate vã
întrebaþi: cum a permis Dumnezeu,
Care iubeºte atât de mult omul, sã se
întâmple un lucru atât de îngrozitor unui
filantrop al bisericilor ºi copiilor sãraci
din Romanaþi ºi Caracal? Dar ce dovadã
mai mare de dragoste pentru bãrbat ºi
femeie vedeþi ca Însuºi Dumnezeu sã
desemneze a Treia Persoanã a Sfintei
Treimi, pe Duhul Sfânt, ca purtãtor al
iubirii soþului pentru soþie ºi a rãspunsului
acesteia pentru soþ?

A pãstra unitatea de fiinþã a
„omului” bãrbat-femeie (Facere 1, 26-
27), a pãstra Duhul Sfânt împreunã cu
cele douã persoane (iº ºi iºa) este
echivalent cu a apãra o flacãrã, aflatã
în bãtaia vântului, sã nu se stingã. Dacã
bãrbatul vine acasã cu o floare pentru
soþie, el o dãruieºte în Duhul Sfânt, dar
tot Duhul Sfânt îi dicteazã soþiei sã-l
invite la masã, de exemplu, sau sã
rãspundã acestui gest în oricare alt
mod. Miºcarea aceasta a Duhului Sfânt
de la soþ la soþie sau de la soþie la soþ,
cu dãruire ºi rãspuns, trebuie sã fie
permanentã. Soþia moºierului
Constantin a avut încredere deplinã în
soþul sãu când l-a trimis la Paris. I-a
dat o flacãrã s-o pãstreze nestinsã ºi
s-o aducã înapoi aprinsã sub forma
vieþuirii sale curate. Boierul, dimpotrivã,
a stins flacãra ºi mai pretindea cã este
ºi aprinsã, pânã când… i s-au întors
copiii de la Paris!

„Dacã oamenii ar ºterge numele
lui Dumnezeu
dintre dânºii,

s-ar scrie cu curcubeu pe cer ºi
cu foc pe fiecare fir de nisip.
Atunci nisipul ar fi omenire

ºi omenirea praf.“
(Sf. Nicolae Vrelimirovici)

Zâmbind printre lacrimi,
am simþit cã durerea

e mai micã...
Dãruind un gând,

am simþit cã singurãtatea
e mai puþin dureroasã...

Iubind printr-o rugã,
am simþit cã nefericirea

nu þine pentru totdeauna...
Iertând, am simþit cã rãnile inimii

pot fi vindecate...
Rãbdând, am simþit

cã fiecare clipã e preþioasã...
Ascultând, am simþit

cã orice om are în inimã
o durere, o aºteptare

ºi o bucurie...
Visând, am simþit

cã pot zbura...
Am simþit cã fiecare clipã

în care dãruiesc o  micã fãrâmã
din inimã

poate rãmâne o amintire
ºi un prieten.
Zile senine

în palma lui Dumnezeu!
Dar nu uita cã palmele Lui au fost

pironite pe Cruce pentru noi.

Protoiereu Ioan BÂRGÃOANU
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Omul a simþit mereu nevoia de
comuniune, de a intra în legãturã cu
ceilalþi, spaþiul  fiind mediul în care el
se poate manifesta. Nãscutã în tinda
Biserici i ,  ªcoala este pusã la
dispoziþie de cãtre societate ca loc de
exprimare  a setei  de cunoaºtere, ca
imagine a ceea ce Dumnezeu a lãsat
omului: creaþia – un mij loc de
cunoaºtere indirectã a realitãþii divine
supreme.

Fiinþã raþionalã, cu chipul lui
Dumnezeu adânc sãdit, omul cu gândire
sistematicã,  practicã si sensibilã ºi-a
organizat viaþa proiectând-o spre
Dumnezeu, simþindu-se atras de
supranatural. Scopul ultim al familiei, al
ºcolii ºi al Bisericii este de a forma
persoana duhovniceascã deschisã spre
transcendent. Metodele folosite de
fiecare în parte au ca finalitate fericirea
persoanei, stare dobânditã în urma
conlucrãrii, în urma înþelegerii sensului
vieþii.

ªcoala este mediul în care
procesul educaþional este bine trasat
ºi presupune ºi forme de muncã
didacticã complementare ce contribuie
la formarea personalitãþii tinerilor.
Acestea sunt activitãþi  desfãºurate în
ºcoalã, coordonate sub îndrumarea
atentã ºi creativã a profesorului, numite
activitãþi extracurriculare.

Activitãþile de acest tip sunt
importante, întrucât îi ajutã pe tineri sã
urce pe o scarã de valori personale
care sã-i pregãteascã atât pentru
societatea contemporanã, cât ºi ca
cetãþeni ai Raiului. Familiei îi revine
rolul de a-i sprijini pe copii, având
disponibil i tate ºi o atitudine
constructivã, aºezându-i spiritual în
sânul Bisericii, spaþiul în care familia
se formeazã.

Activitãþile extracurriculare îi
învaþã pe copii sã fie selectivi, atenþi în
libertatea personalã ºi cu discer-
nãmânt în alegerea binelui în viaþa de
zi  cu  zi, între ei întãrindu-se astfel
relaþiile de prietenie.

Rolul activitãþilor extraºcolare
este acela de a înrãdãcina în sufletul
copii lor adevãrul, respectul ºi
responsabilitatea pentru viaþã, pentru
lumea creatã ºi sã ajungã singuri la

convingerile credinþei prin propria lor
experienþã într-un mediu plin de
dragoste asigurat de cãtre cadrul
didactic. Dupã cum Petre Þuþea afirma
cã intelectul e dat omului ca sã
cunoascã adevãrul, tot astfel, cadrul
didactic este motorul care
declanºeazã ºi motiveazã intelectul ºi
afectivitatea copilului spre Adevãr.

Pelerinajele ºi excursii le la
mãnãstiri, serbãrile religioase ºi
festivitãþile comunitare, proiectele în
parteneriat cu Biserica ºi altele
asemenea sunt activitãþi care pun în
valoare atât cadrul didactic care dã
dovadã de creativitate ºi originalitate,
cât ºi pe copilul care beneficiazã de o
transformare educativã, fiind informat
ºi format pentru viaþã. Prin ele, tânãrul
respectã valorile culturale, folclorice,
istorice ºi religioase ale poporului
nostru.

Copilul, în aceste activitãþi, nu
este un spectator, ci este implicat
emoþional, dezvoltându-i-se armonios
personalitatea. Cadrul didactic, prin
exemplul lui ºi întrebuinþând magia
sentimentului, devine un fabricant de
oameni valoroºi.

Lucrarea metodico-ºtiinþificã:
Activitãþile extraºcolare specifice ºi
importanþa lor în formarea religioasã
a elevilor, astãzi, pe care am alcãtuit-o,
urmãreºte prezentarea activitãþilor
extracurriculare specifice profesorului
de religie pe care le poate desfãºura
ºi coordona în ºcoalã, acestea având
un caracter personal, original. Ea
subliniazã importanþa activitãþilor
extraºcolare ºi rolul acestora în
formarea rel igioasã a elevilor,
evidenþiindu-se aportul important pe
care îl are cadrul didactic coordonator
în demersul activitãþii. Prezentarea
succesivã a formelor de organizare a
activitãþilor extraºcolare: pelerinajul,
serbarea ºcolarã, concursuri le,
taberele ºcolare, prin exemplificãri
reale desfãºurate în cadrul ªcolii
Gimnaziale Nr. 1 din Tg. Ocna, judeþul
Bacãu, pot fi pentru cadrele didactice
din sistem un real folos în activitatea
educativã.

Activitãþile extraºcolare com-
plementare ilustrate în lucrare –

parteneriatele cu Biserica ºi proiectele
de voluntariat – sunt prezentate atât
teoretic, cât ºi practic, elevii fiind
implicaþi în diferite activitãþi care le-au
deschis orizontul vieþii ºi al cunoaºterii
lui Dumnezeu. Întrucât dezvoltarea
elevului se bazeazã pe calitatea
activitãþi i didactice, a calitãþi i ºi
cantitãþii activitãþilor extraºcolare,
lucrarea aduce ca exemple modele de
activitãþi ce îºi ating obiectivele clar
trasate. Activitãþi le extraºcolare
specifice profesorului de religie îl
desãvârºesc pe elev prin har ºi îl
pregãtesc pentru societate: î l
autodiscipl ineazã pe elev; î l
responsabilizeazã; îi creºte interesul
pentru culturã; îl integreazã în mediul
ºcolar; îi valorificã talentele personale
(aptitudini le speciale); î i  creºte
potenþialul intelectual; îi cultivã: curajul,
perseverenþa, hotãrârea etc. Prin
activitãþile extracurriculare, se reduce
abandonul ºcolar ºi absenteismul
(creºte rata promovabilitãþii), iar elevul
are un timp organizat. Acestea îi învaþã
pe elevi sã devinã o echipã.

Importanþa activitãþilor educative
desfãºurate de cadrul didactic se naºte
din valoarea pe care o are omul ca fiinþã
personalã. Rolul profesorului de religie
în activitãþile extracurriculare este de a
face din timpul trasat un timp sfinþitor
– se intrã în veºnicia lui Dumnezeu în
Bisericã, tânãrul realizând comuniunea
cu divinitatea prin Sfintele Taine.
Citându-l pe Vasile Bãncilã care afirmã
cã educaþia religioasã prezentã în
activitãþile extracurriculare are rolul de
a superioriza viaþa, subliniem cã, prin
aceste activitãþi, elevul îºi dezvoltã
motivaþia ºi îºi completeazã tabloul
valorilor, ajungând la autocunoaºtere,
la autoînþelegerea esenþei umane.

În concluzie, putem afirma cã
activitãþile extracurriculare sunt o
componentã importantã, valoroasã,
eficientã ºi necesarã, cãreia orice
cadrul didactic trebuie sã-i acorde
atenþie, dezvoltând prin acestea relaþii
puternice ºi transparente între tinerii
noºtri elevi.

Prof. Religie Ortodoxã
Oana  CHITICARU
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã APOSTOL

Numele generalului Aristide Razu
este cunoscut locuitorilor mai în vârstã
din zona depresiunii Tazlãu-Caºin ºi, mai
ales, celor din oraºul Târgu Ocna ºi din
comuna Bârsãneºti, pentru cã el a fost
unul dintre cei mai mari proprietari de
terenuri de pe Valea Tazlãului. De cele
mai multe ori însã numele sãu a fost
identificat, mai ales în perioada 1946-
1949, cu acela al unui personaj negativ
care a participat la exploatarea
locuitorilor comunei, ignorându-se
complet meritele acestui distins general
al Armatei Române care ºi-a slujit þara
ºi poporul cu competenþã, demnitate ºi
devotament, asigurându-ºi un binemeritat
loc în panteonul neamului românesc.
Acestea sunt meritele pentru care
încercãm sã readucem în memoria
colectivã cele mai semnificative elemente
care-i contureazã complexa
personalitate. Pe baza documentaþiei de
care dispunem, vom aborda douã
elemente distincte:

a. O scurtã biografie ºi evoluþia
profesionalã a unui adevãrat ofiþer patriot.

b. Maniera în care generalul Razu
a înþeles ºi a reuºit sã-ºi conducã forþele
din structurile militare pe care le-a
comandat, în cele mai grele încleºtãri cu
duºmanul în timpul rãzboiului de întregire
a þãrii.

a. S-a nãscut la data de 7 martie
18681, la Cahul, ca fiu al lui Aristide2 ºi
Clarei Razu. În perioada 1886-1888,
urmeazã cursurile ªcolii de ofiþeri,
obþinând gradul de sublocotenent. Între
anii 1888 ºi 1891, îºi continuã studiile la
ªcoala de aplicaþii de artilerie ºi geniu,
devenind locotenent la data de 1
noiembrie 1891. Dupã un stagiu la trupe,
la douã regimente de geniu ºi la Corpul
II Armatã, obþine gradul de cãpitan, la
data de 8 aprilie 1896. În aceastã
perioadã, a beneficiat de un concediu de
studii în strãinãtate la Liege (Belgia). La

data de 7 aprilie 1905, este înaintat la
gradul de maior, în urma rezultatelor
foarte bune obþinute în funcþiile pe care
le-a îndeplinit la Inspectoratul Geniului,
la Ministerul de Rãzboi ºi la Corpul III
Armatã. Gradul de locotenent-colonel l-a
obþinut la 10 martie 1910, când îndeplinea
funcþia de ataºat militar la Constantinopol.

Lucreazã în continuare ca ataºat
militar la Constantinopol ºi Atena pânã
la 1 aprilie 1913 când, prin Înaltul Decret
numãrul 2360, este avansat colonel ºi apoi
numit, la 10 mai 1913, prin Înaltul Decret
3788, comandant al Regimentului „Matei
Basarab” numãrul 35. La data de 1 aprilie
1916, prin Înaltul Decret numãrul 1024,
din 17 martie, este numit în funcþia de
comandant al Brigãzii 10 Infanterie, iar
la 10 mai 1916, prin Înaltul Decret
numãrul 1863 din 3 mai 1916, este înaintat
la gradul de general de brigadã. La data
de 14 august 1916, i se încredinþeazã
comanda Brigãzii 9 Infanterie, iar la data
de 23 august 1916, este numit comandant
al Diviziei 22 Infanterie al cãrei destin va
fi influenþat în mod hotãrâtor de generalul
Aristide Razu. La 23 decembrie 1916,
este numit în funcþia de Comandant al
Diviziei 5 Infanterie, iar la 18 iulie 1917
este promovat în funcþia de comandant
al Corpului III Armatã. Revine la
comanda Diviziei 5 Infanterie la data de
24 iulie 1917, iar la 30 iulie preia din nou
comanda Corpului III Armatã. La data
de 5 septembrie 1917, reia comanda
Diviziei 5 Infanterie pe care o conduce
pânã la 1 februarie 1918 când este numit
secretar general al Ministerului de
Rãzboi. Este avansat la gradul de general
de divizie la data de 10 mai 1918, iar la 1
iulie 1918 este numit în funcþia de
comandant al Corpului I Armatã.
Începând cu data de 1 aprilie 1923, a fost
numit în funcþia de inspector al Geniului,
iar la 1 octombrie 1929 este trecut în
rezervã, pentru limitã de vârstã. Acestei
succinte prezentãri a studiilor efectuate

ºi a funcþiilor îndeplinite de generalul
Aristide Razu îi mai adãugãm câteva
repere definitorii ale unei cariere militare
încununate de reale succese.

Pe lângã ºcolile militare menþionate,
a urmat cursurile ªcolii Superioare de
Rãzboi ºi pe acelea ale Facultãþii tehnice
de electrotehnicã, obþinând diploma de
„inginer electrician”;

În anul 1906, a fost delegat al
Ministerului de Rãzboi la Congresul de
Aerostaþie de la Milano.

În 1908, a fost trimis la Uzinele din
Germania pentru controlul tehnic al
„materialului de telegrafie fãrã fir ºi
telefonie”.

A fost profesor la ªcoala Superioarã
de Rãzboi în perioada 1907-1910 ºi la
ªcoala profesionalã de telegrafie, poºtã
ºi telefonie de la 1900 la 1910.

Pentru meritele sale a obþinut
urmãtoarele decoraþii:

Coroana României clasa a V-a, în
anul 1900, prin Înaltul Decret numãrul
4519.

Medalia Jubiliarã „Carol I”, în anul
1905, prin Înaltul Decret numãrul 5384.

Osmame, clasa a IV-a, în 1907 –
brevetul numãrul 1925 din 1907.

Coroana Siamului, clasa a III-a, în
1909, prin Ordinul ministrului numãrul
20980 din 1909.

Medalia „Semnul onorific de aur
pentru serviciu de 25 de ani”, prin Înaltul
decret numãrul 2325.

Ordinul „Sfântul Mântuitor” în grad
de ofiþer conferit de Maiestatea Sa,
regele Greciei, în 1912.

S-a cãsãtorit la data de 16 iunie 1902
cu domniºoara Margareta Mandrea, fiica
lui Nicolae Mandrea3 ºi a Zoei Bãlcescu-
Mandrea4. La data de 27 martie 1903, s-a
nãscut fiul lor, Alexandru.

b. În cadrul acþiunilor
militare din campaniile anilor
1916 ºi 1917, prin forþa
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destinului, generalul Aristide
Razu s-a situat, împreunã cu

marile unitãþi ºi unitãþile de sub comanda
sa, în unele dintre cele mai importante
zone ºi direcþii de operaþii de a cãror
apãrare depindea însãºi soarta rãzboiului
ºi a þãrii. În toate situaþiile grele în care s-
au gãsit trupele sale în nemiloasa
confruntare cu duºmanul, generalul a
dovedit o temeinicã pregãtire
profesionalã la nivel tactic ºi operativ, un
înalt spirit al rãspunderii personale, tact
ºi spirit de prevedere, reuºind sã-ºi
îndeplineascã cu fermitate misiunile
încredinþate fãrã pierderi inutile de vieþi
omeneºti. Cu Divizia 22 Infanterie, a
participat, în toamna anului 1916, la
apãrarea trecãtorii Bran-Rucãr, la trei
bãtãlii pentru apãrarea zonei ºi a oraºului
Câmpulung de unde se deschideau largi
perspective de manevrã pentru inamic
în vederea încercuirii grupãrii principale
de forþe a Armatei Române.

Trecãtoarea Bran-Rucãr a constituit
din cele mai vechi timpuri puntea de
legãturã dintre locuitorii Þãrii Româneºti
ºi cei ai Transilvaniei. A fost o cale
accesibilã a oierilor din Þara Fãgãraºului
cãtre câmpiile bogate ale Dunãrii. Tot pe
aici ºi-au purtat paºii negustorii ºi
meºteºugarii burgurilor medievale din
Transilvania, pãstrând tainica legãturã
între românii aflaþi de o parte ºi de alta a
Carpaþilor Meridionali. Spre deosebire de
trecãtorile Predeal ºi Valea Oltului, care
erau strãbãtute ºi de o cale feratã, aceasta
era ºi este strãbãtutã numai de ºoseaua
care leagã Þara Bârsei ºi Cetatea
Branului de vãile Dâmboviþei ºi Argeºului.

La Dragoslavele ºoseaua se
ramificã, pe Valea Dâmboviþei o ramurã
îndreptându-se spre Târgoviºte ºi
Bucureºti, iar alta spre dealul Mateiaº,
coborând apoi pe lângã Mânãstirea
Nãmãieºti pânã întrã în Valea Târgului
cãtre Câmpulung-Muscel. În toamna
anului 1916, Marele Cartier General
inamic a ales aceastã trecãtoare ca
direcþie principalã a acþiunilor militare,
urmãrind sã uneascã eforturile celor douã
grupãri de forþe: cea din trecãtoarea
Bran-Rucãr Dragoslavele ºi cea din
trecãtoare Timiº-Predeal-Azuga. Din
acest motiv, luptele s-au desfãºurat în
aceste zone aproape concomitent în

perioada 10 octombrie-17 noiembrie 1916
ºi au avut aceleaºi principale
caracteristici: o acþiune ofensivã
puternicã a inamicului ºi o apãrare dârzã
ºi eroicã din partea trupelor române
pentru stãpânirea fiecãrei forme de
teren. Pentru strãpungerea trecãtorii
Bran-Rucãr ºi ruperea apãrãrii trupelor
române, comandamentul inamic a
destinat grupul de forþe „General
Morgan” format din Divizia 76 germanã
ºi Brigada 8 Alpinã austro-ungarã adusã
de pe frontul de la Isonzo, din nordul
Italiei. Brigada 8 Alpinã era formatã din
câteva batalioane cu militari bine instruiþi
pentru lupta în munþi, marea lor majoritate
fiind originari din satele de munte din
Bosnia. Pentru transportul armamentului
greu, al tunurilor ºi armamentelor pe afet,
al mortierelor de tranºee precum ºi al
muniþiei, aceastã Brigadã dispunea de
3000 de cai de povarã pe spinarea cãrora
erau aºezate samarele ºi coºurile pentru
transportul hranei ºi muniþiei. Urmãrind
succesiunea acþiunilor, putem sublinia cã
la 10 octombrie 1916, unitãþile Diviziei 76
germane au forþat trecãtoarea Bran-
Rucãr, dând peste cap slabele rezistenþe
opuse de resturile Diviziei 4 Infanterie
române. În vederea înlocuirii acestei mari
unitãþi care suferise pierderi grele în
luptele anterioare, regimentele de
dorobanþi din compunerea Diviziei 22
Infanterie comandatã de generalul Razu,
reuºiserã la 10 octombrie 1916 sã
debarce din tren în gara Câmpulung. În
situaþia grea creatã de inamic, primele
subunitãþi au intrat direct în luptã în zona
localitãþii Moeciu, pe ºoseaua Braºov-
Rucãr-Dragoslavele, reuºind sã ocupe un
aliniament de apãrare în stânga ºi dreapta
ºoselei, la adãpostul cãruia, celelalte
unitãþi ale Diviziei au realizat un dispozitiv
de luptã pe înãlþimile Sirmea, podul
Dâmbovicioarei, Posada. Acest
aliniament a fost ales de generalul Razu
pentru cã pe înãlþimile menþionate se
gãseau câteva lucrãri de fortificaþii cu
mici cupole metalice aduse din forturile
liniei de centurã a capitalei ºi de pe
aliniamentul Focºani-Nãmoloasa. Ideea
ocupãrii în grabã a acestui aliniament ºi
organizarea luptei de apãrare de cãtre
generalul Razu s-au dovedit viabile
deoarece unitãþile Diviziei 76 germane

au fost nevoite sã se opreascã ºi sã
execute, douã zile la rând, atac dupã atac
pentru a strãpunge apãrarea Diviziei 22
Infanterie. Constatând cã o acþiune
frontalã a Diviziei 76 germanã nu poate
fi încununatã cu succes, generalul
Morgan a hotãrât ºi angajarea Brigãzii 8
Alpine a Austro-Ungariei. Aceasta, dupã
ce a strãbãtut Valea Bârsei ºi a ocolit
munþii Piatra Craiului, a trecut creasta
munþilor Tãmãºel ºi a coborât în Valea
Dâmboviþei. De aici, în ziua de 13
octombrie 1916, a trecut la atac prin
surprindere, concomitent cu acþiunea
frontalã a Diviziei 76 germane, lovind
flancul stâng al Diviziei 22 Infanterie
române. În urma acestei manevre
învãluitoare executatã de inamic,
generalul Razu a fost nevoit sã ordone
subunitãþilor care se gãseau pe înãlþimile
Sirmea ºi Posada sã se replieze spre sud-
est. Operaþia a decurs în ordine ºi fãrã
nici o pierdere în oameni sau tehnicã de
luptã. Acþiunea combinatã a inamicului a
avut însã succes, deoarece dupã o zi ºi o
noapte de lupte grele, la 14 octombrie
1916, comuna Rucãr a fost ocupatã de
inamic. În zonã, a fost adusã în grabã, de
la Braºov ºi Divizia 12 bavarezã pentru
dezvoltarea ofensivei de la Rucãr spre
Dragoslavele. Cu începere de la 15
octombrie, raportul de forþe a devenit mult
mai favorabil inamicului, dar, cu toate
acestea, Divizia 22 Infanterie românã a
luptat în continuare cu aceeaºi îndârjire.
Ostaºii Regimentului 50 Dorobanþi au
îmbinat cu mãiestrie lupta de apãrare cu
ripostele ofensive executate prin
surprindere. Douã zile ºi douã nopþi aceºti
bravi ostaºi au fost de neclintit, în ciuda
superioritãþii numerice a grupului Morgan.
Extenuaþi ºi copleºiþi de focul violent al
artileriei inamice, de bombardamentele
cu proiectile asfixiante, batalioanele
decimate ale Regimentului 50 Dorobanþi,
în seara zilei de 16 octombrie, a trebuit
sã cedeze înãlþimea Mateiaº ºi satul
Dragoslavele, retrãgându-se spre
Câmpulung. Au urmat trei zile de lupte
crâncene pentru recucerirea acestor
obiective. În zilele de 17, 18 ºi 19
octombrie, generalul Razu a executat
numeroase contraatacuri cu rezerva
Diviziei, iar eforturile fãcute au
fost încununate de succes prin
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eluarea în stãpânire a înãlþimii
Mateiaº ºi a satului
Dragoslavele care constituiau

cheia apãrãrii din aceastã zonã. Pentru
a întãri apãrarea pe acest aliniament,
generalul Alexandru Averescu,
comandantul Armatei a II-a Române, a
transferat din  Dobrogea unitãþile Diviziei
12 Infanterie comandatã de generalul
Gãiseanu. Primele unitãþi ale acestei
Divizii au debarcat în gara Câmpulung în
ziua de 18 octombrie. Conform ordinelor
primite, acestea au ocupat dispozitiv de
luptã pe înãlþimile existente la flancul
drept al Diviziei 22 Infanterie, luând chiar
în aceeaºi zi contact cu unitãþile Diviziei
12 bavareze. În acelaºi timp, însã, grupul
generalului Morgan a fost întãrit cu câteva
baterii de artilerie grea ºi mortiere. În ziua
de 19 octombrie aceste baterii au supus
unitãþile Diviziei generalului Razu unor
violente bombardamente. În ziua de 20
octombrie, inamicul a reluat ofensiva,
acþionând frontal cãtre Mateiaº cu
Diviziile 76 ºi 12 Infanterie ºi la flancul
stâng al trupelor române cu Brigada 8
Alpinã. Timp de aproape o sãptãmânã,
între 20 ºi 26 octombrie, înãlþimile Mateiaº
ºi Mãgura, Valea Pravãþ, precum ºi
împrejurimile localitãþilor Dragoslavele,
Lereºti, Cândeºti ºi Albeºti au constituit
locul unor înverºunate confruntãri. În
pofida superioritãþii numerice a
inamicului, atât în efective cât ºi în arme
automate, guri de foc, baionete, grenade,
curajul ºi spiritul de jertfã al soldaþilor
români au întârziat un deznodãmânt
iminent. Ziua de 26 octombrie a început
cu un nou ºi puternic bombardament
inamic care a vizat poziþiile noastre de
apãrare de pe înãlþimea Mateiaº, urmat
de un impetuos atac soldat cu cucerirea
satului Lereºti. În ciuda pierderilor grele
suferite, unitãþile Regimentului 70
Dorobanþi „Muscel”, formate în cea mai
mare parte de rezerviºti de prin pãrþile
locului, nu au cedat poziþia apãratã. Tot
în aceastã zi, o coloanã inamicã din
Divizia 12 bavarezã, ajunsã în vãile
Pravãþului ºi Argeºului, a continuat sã
rãzbatã spre Câmpulung Muscel. A fost
mai întâi opritã prin focul artileriei, iar în
ziua de 27 octombrie, trupele române au
trecut la contraatac, reuºind sã
recucereascã satul Lereºti ºi sã producã

pierderi însemnate inamicului care s-au
cifrat la peste 300 de prizonieri, sute de
morþi ºi rãniþi, douã mortiere ºi cinci
mitraliere distruse. Pe timpul
contraatacului, explozia unei grenade
aruncatã cu precizie de un ostaº român
a cauzat moarte generalului Pecht,
comandantul unei brigãzi de Infanterie
din Divizia 12 bavarezã (generalul
bavarez a fost înmormântat de militarii
noºtri în cimitirul din Dragoslavele).
Cãutând o justificare a insucceselor,
comandamentul german remarca: „Ei,
(românii n.n.) se apãrã cu deznãdejde.
Pentru fiecare metru pãtrat din
preþioasele lor plaiuri, luptã cu o
îndãrãtnicie surprinzãtoare. De când am
fost împinºi înapoi din pasul Bran, printr-o
strãlucitã miºcare înconjurãtoare, ei îºi
protejeazã foarte bine flancurile. Sunt
oameni iscusiþi ºi compenseazã educaþia
lor militarã printr-o agerime intelectualã
ºi o facultate de apãrare miraculoasã.”5

La începutul lunii noiembrie 1916,
înãlþimea Mateiaºului la care inamicul a
râvnit atât de mult se gãsea încã în mâinile
dorobanþilor români, drumul cãtre
Câmpulung rãmânând închis accesului
trupelor generalului Morgan. Timp de 10
zile, pânã la 10 noiembrie, unitãþile acestui
general german au fãcut numeroase
încercãri pentru ruperea apãrãrii noastre,
însã atacurile n-au fost de amploarea
cunoscutã în ultima decadã a lunii
octombrie. La 11 noiembrie 1916,
concomitent cu ofensiva inamicã din
Valea Jiului, generalul Morgan a reluat
acþiunile militare, fiind hotãrât sã
cucereascã oraºul Câmpulung. Lovitura
principalã a inamicului a fost executatã
la flancul stâng al Diviziei 22 Infanterie
românã între localitãþile Lereºti ºi
Cândeºti, atacul fiind precedat de un
violent bombardament cu obuze încãrcate
cu gaze asfixiante. ªi în aceastã zi, bravii
noºtri ostaºi au suportat cu stoicism
bombardamentul artileriei ºi atacurile
inamice care s-au succedat pânã la
cãderea serii. Luptele au continuat cu
aceeaºi înverºunare încã patru zile ºi
patru nopþi, iar pierderile au fost mari
pentru ambii combatanþi. Înverºunarea
inamicului, pe de o parte, dârzenia, spiritul
de sacrificiu ºi dragostea de þarã ale
ostaºilor români, pe de altã parte, au

determinat pe mulþi istorici ºi analiºti
militari sã facã o analogie între luptele de
la Dragoslavele, Mateiaº ºi Pravãþ cu
cele de la Oituz, Mãrãºti ºi Mãrãºeºti.
Dupã atâtea zile de lupte soldate cu mari
pierderi, Grupul General Morgan a mai
fost întãrit pe ziua de 15 noiembrie 1916
cu douã batalioane, unul bavarez ºi unul
bosniac. Acestea au atacat pe direcþia
satului Cândeºti, reuºind pânã în seara
zilei de 15 noiembrie sã cucereascã
aceastã localitate.

Încurajaþi de acest succes, cele douã
batalioane de bavarezi ºi bosniaci,
sprijinite de Brigada 8 Alpinã austro-
ungarã, au continuat atacul, reuºind sã
ocupe comuna Albeºti, înãlþimea Toaca
ºi sã pãtrundã din nou în Lereºti.

În vederea remedierii situaþiei din
aceastã zonã, generalul Alexandru
Averescu a constituit din cele douã Divizii
de Infanterie (12 ºi 22) ºi douã brigãzi de
cavalerie, „Grupul Nãmãeºti”. Acest
grup, în dimineaþa zilei de 17 noiembrie
1916, a trecut la contraofensivã pe tot
frontul cuprins între Argeºel ºi Brãtia.
Însufleþiþi de prezenþa comandantului
Armatei a II-a Române, generalul
Alexandru Averescu, în primele linii,
ostaºii din compunerea grupului au pornit
la atac, cu credinþa nestrãmutatã în
victorie. Ei au reuºit sã respingã inamicul
spre nord, eliberând satele Albeºti ºi
Cândeºti ºi sã producã mari pierderi.
Acþiunile ofensive ale „Grupului
Nãmãeºti” s-au desfãºurat cu acelaºi
succes ºi în zilele urmãtoare. Câteva
înãlþimi au fost recucerite, iar încercãrile
disperate fãcute de inamic pentru a le
stãpâni au fost respinse cu energie ºi
hotãrâre. În ziua de 17 noiembrie 1916,
generalul Morgan a solicitat printr-un
raport confidenþial suspendarea acþiunilor
ofensive din zona Dragoslavele-
Nãmãeºti. Aici îºi dorm somnul de veci,
ca ºi în mausoleiele de la Soveja, Mãrãºti
ºi Mãrãºeºti, mii de eroi care ºi-au jertfit
viaþa pentru a-ºi apãra patria. Numele
multora pot fi citite pe plãcile de marmurã
din interiorul Mausoleului, aºa cum pot fi
citite ºi pe frontispiciul Monumentului de
pe strada Mãrãºti din Câmpulung Muscel
închinat eroilor din Regimentele
30 Dorobanþi ºi 70 Infanterie,
precum ºi pe „Poarta Eroilor”
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de la fosta cazarmã a
Regimentului 4 „Argeº” din
Piteºti. Poarta Eroilor din Piteºti

a fost inauguratã în toamna anului 1926,
comemorându-se 10 ani de la crâncenele
încleºtãri de la Dragoslavele. „Într-o zi
frumoasã de toamnã”, consemna un ziar
al vremii, „s-a adunat lume multã ca sã
sfinþeascã aceste monumente ºi sã
pomeneascã numele celor înscriºi pe ele.
S-au adunat cu zgomot de sãrbãtoare
ºcoli, Armata, multe vãduve ºi orfani de
rãzboi, pururi cu ochii înlãcrimaþi, ºi lume
multã piteºteanã.” Luând cuvântul,
comandantul Regimentului 4 „Argeº” a
arãtat cã jertfele date de aceste
Regimente în timpul Primului Rãzboi
Mondial s-au ridicat la 2300 de luptãtori
iar, în încheiere, adresându-se miilor de
participanþi la festivitate, a adãugat:
„Frumoasã moºtenire ne-au lãsat pãrinþii
ºi fraþii noºtri. Fiþi mândri, voi, argeºeni,
de gloria înscrisã de ei în cartea de aur.
Fiþi demni de cei 2300 de eroi. Fiþi demni
de numele de români.”

În campania din 1917, generalul
Aristide Razu îndeplinea funcþia de
comandant al Diviziei 5 Infanterie pe
frontul de la Mãrãºeºti. În zorii zilei de
7 august, Divizia 5 Infanterie românã
era pe poziþia de apãrare în faþa
dispozitivului central ofensiv al Corpului
I Armatã german comandat de vechiul
duºman de la Câmpulung, generalul
Morgan, ocupând frontul de la Gârla
Morilor. Morgan primise ordin sã atace
cu patru divizii în sectorul de apãrare al
Diviziei 5 Infanterie române. Infanteria
germanã începe bombardarea liniilor
ruso-române în special în punctele
Bizigheºti, Moara Albã, Moara Roia ºi
satul Doaga. Artileria Diviziei 5 îi
rãspunde cu promptitudine. Ruºii nu stau
mult pe gânduri ºi pãrãsesc poziþiile, iar
flancul drept al Diviziei 5 rãmâne
descoperit în faþa atacului furibund al
Diviziei 76 germane. „Momentul e critic.
Generalul Razu, comandantul Diviziei a
5-a române, trimite douã batalioane din
Regimentul 7 pe care-l avea în rezervã
în spatele Regimentului 32. Românii
sosesc în fuga mare, atacã în dreptul
punctului 77 pe duºmanul care venise
dinspre Bizigheºti, reuºesc sã
stãvileascã puhoiul ºi sã umple golul”6.

Pe parcursul întregii zile, militarii
Diviziei a 5-a, cu eforturi supraomeneºti,
sub comanda fermã a generalului Razu,
rezistã pe poziþii. Atmosfera
insuportabilã este descrisã de Constantin
Kiriþescu: „Lupte reîncepe. Cãldura e
înãbuºitoare. ªuvoaie de sudoare
brãzdeazã feþele înnegrite. Gazele
lacrimogene orbesc vederea ºi îneacã
respiraþia. Soldaþii români leapãdã
bluzele ºi azvârlã cãºtile de metal. În
cãmãºi, cu mânecile suflecate ºi cu
capetele goale, ei se reped la
contraatacurile cu baioneta.”7 Dupã
intervenþia trupelor Diviziei 9 Infanterie
în apãrarea flancului drept al Diviziei a
5-a, „în câmpia rãmasã fãrã adãposturi
dintre Strãjescu ºi Doaga, coloanele
inamice sunt spulberate de mitraliere ºi
focul de baraj al artileriei române.
Baioneta desãvârºeºte opera. Câmpia
se umple de cadavre duºmane. Atacul
e zdrobit în sângele atacatorului.”8

Bilanþul a fost tragic ºi pentru trupele
Diviziei a 5-a. Ea a înregistrat 44 de
ofiþeri ºi 1770 de soldaþi morþi, rãniþi ºi
dispãruþi. Frontul român nu fusese rupt
nicãieri; el se refãcuse cu doi-trei
kilometri mai înapoi de-a lungul unei noi
linii care trecea de la Vest la Est pe la
1,5 kilometri Nord de Bizigheºti, cotul
Suºiþei, valea Jugastru, marginea de
Nord a satului Doaga. În ziua de 8
august, toate atacurile germane în
sectorul Diviziei a 5-a au fost respinse,
aºa cum s-a întâmplat ºi în ziua de 9
august. Subliniind rolul însemnat al
Diviziilor  a 5-a ºi a 9-a române în bãtãlia
de la Mãrãºeºti, Constantin Kiriþescu
consemna cã „cele douã divizii române,
5 ºi 9, erau comandate de doi militari
încercaþi, generalii Razu ºi Scãriºoreanu
care dãduserã dovada valorii lor militare
în campania din 1916.”

Am consemnat, într-o manierã
esenþializatã numai unele dintre acþiunile
militare conduse de generalul Aristide
Razu în Primul Rãzboi Mondial.
Activitatea sa pe front a fost mult mai
amplã, dovedind, în funcþie de împrejurãri,
indiferent de complexitatea acestora, tact,
stãpânire de sine, fermitate, curaj ºi
devotament pentru þarã ºi neam.

Un gând pios pentru cel care a fost
bravul general Aristide Razu!
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Deºi anul calendaristic este pe
sfârºite ºi iarna a debutat, masivul
Cireºoaia este încã înveºmântat într-un
strat gros de frunze ruginii. Vremea
cãlduþã ne duce cu gândul mai mult la
o toamnã târzie decât la sãrbãtoarea
Naºterii Domnului care urmeazã sã vinã
peste câteva zile.

Este Duminicã. Clopotele
mãnãstirii închinate „Cuviosului Eftimie
cel Mare” îndeamnã credincioºii sã se
adune la rugãciune. Pentru obºtea
acestui sfânt locaº, care poartã cu drag
în rugãciunile lor numele celor care s-au
jertfit pe aceste meleaguri pentru
libertatea ºi demnitatea poporului
român, este o zi deosebitã.

Cu binecuvântarea Înaltpreas-
finþitului Pãrinte Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului ºi Bacãului, ºi la iniþiativa
pãrintelui stareþ Claudiu Constantin
Panþîru, pe 22 decembrie 2019, când
se împlineau treizeci de ani de la
sacrificiul martirilor cãzuþi în Revoluþia
Românã din 1989, cu sprijinul Fundaþiei
„George Manu“ din Bucureºti, s-a sfinþit,
pe drumul de acces spre mãnãstire, o
troiþã care sã aminteascã generaþiilor
viitoare de curajul ºi demnitatea acestor

tineri care au reuºit sã sfãrâme jugul
comunismului ºi sã scrie pe fruntea þãrii
cuvântul „LIBERTATE” cu sângele lor.

Ziua a debutat cu sãvârºirea
slujbei Utreniei, apoi cu Sfânta
Liturghie în timpul cãreia au fost
pomeniþ i  mart i r i i  revoluþ iei  din
decembrie 1989. Dupã finalizarea
Sfintei Liturghii, preoþii au mers
împreunã cu credincioºii în pelerinaj
pânã la locul unde este amplasatã
troiþa. Acolo a avut loc slujba de
sfinþire oficiatã de protosinghelul
Claudiu Constantin Panþîru împreunã
cu preotul slujitor al mãnãstiri i ,
pãrintele Benone Vãsâi. A urmat
slujba Parastasului pentru eroii
Revoluþiei Române ºi apoi fiecare
credincios prezent a primit un pachet
cu mâncare, colivã ºi un pahar cu vin
prin grija pãrintelui stareþ.

A fost un moment unic în care,
dupã cum spunea pãrintele Claudiu,
„pe masivul Cireºoaia s-au întâlnit în
rugãciune sufletele eroilor din Primul
ºi al Doilea Rãzboi Mondial cãzuþi
aici cu cele ale martirilor plecaþi
dintre noi în ultimele zile ale lui
decembrie 1989”.

Fie dar ca Bunul Dumnezeu sã
rãsplãteascã însutit jertfa celor care
au contribuit la înãlþarea acestei troiþe,
iar celor cãrora le-a fost închinat acest
simbol al biruinþei, veºnicã sã le fie
pomenirea din neam în neam ºi
Hristos sã-i primeascã în Împãrãþia
Sa cea veºnicã!

Preot Benone Paul VÃSÂI
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Cine crede cã este nefericit sau
cã îi este greu, neapãrat sã citeascã
„Antonel”, de Vasile Marcu, o carte
plinã de sensibilitate ºi de învãþãturi
duhovniceºti. Citind-o, vom vedea cu
alþi ochi pe aproapele nostru ºi chiar
viaþa noastrã...

În ea este vorba despre o viaþã de
om aºa cum a fost:

Abandonat la câteva luni de viaþã,
înfiat, apoi rãmas orfan de mama
adoptivã, chinuit de mama vitregã, rãmas
orfan ºi de tatãl adoptiv, la 7 ani alungat
de acasã, ajunge la M-rea Cãldãruºani
unde vieþuieºte în dragoste ºi armonie,
iar la vârsta de 18 ani este cãlugãrit.

Dar ºi de aici este scos, dupã 27 de
ani de mânãstire, în urma Decretului 410
din 1959, prin care toþi cãlugãrii ºi
cãlugãriþele fãrã studii ºi pânã în 50 de
ani au fost daþi afarã din mânãstiri.

Aruncat din nou în drum ºi singur,
cu multã jale ºi durere pleacã din
mânãstire, conºtient fiind cã Dumnezeu
este pretutindeni ºi cã Hristos Domnul
va sãlãºlui în inima sa ºi aceastã comoarã
nu i-o va scoate nimeni din suflet.
Înãlþându-ºi cugetul la ceruri, de unde
ceru ajutorul, porni din nou la drum,
pribeag în lume...

ªi calvarul tânãrului Dobrin Anton,
„Antonie” din cãlugãrie, continuã...

Între timp, încercând sã-ºi
recupereze actele personale, aflã de
tragedia mamei sale: în vârstã de 19 ani,
fusese omorâtã de bãiatul boierului la care
lucra, când aceasta-i dusese copilul nou
nãscut. Apoi, criminalul  îl aruncase pe
copil în pãdure, unde fu gãsit aproape
mort, a doua zi, de viitorii pãrinþi adoptivi.

Fostul orfan ºi totodatã fostul
cãlugãr, se angajeazã în serviciu la
Complexul Petrochimic Brazi în vara
anului 1969... Concomitent, îºi terminã
cursurile ªcolii Generale. Este
transferat cu serviciul la Bucureºti unde
urmeazã Liceul la seral. Dupã 7 ani în
câmpul muncii, este pensionat pe caz
de boalã.

 Între timp, încearcã mereu sã fie
primit în diverse mânãstiri, fãrã nici o

izbândã. „Aruncat din casã, aruncat din
mânãstire, aruncat din serviciu ºi cu
sãnãtatea zdruncinatã, ce sã facã el de
acum? Vezi-l, Doamne, ºi nu-l pãrãsi!”
Pensia micã abia îi ajunge... Dar ºi-aºa
se milostiveºte de alþii... Aspiraþiile lui se
îndreaptã tot spre mânãstire. Acolo e
dorul lui... De aceea, se cãsãtoreºte
formal pentru a putea urma Facultatea
de Teologie din Sibiu, tot cu gândul de a
putea fi primit în mânãstire... Dar în 1970,
în anul III, aºa zisa nevastã îl reclamã ºi
este dat afarã, întrucât refuzã sã-ºi
îndeplineascã deplin menirea de soþ.
Aceasta pleacã cu altul, luând tot din
casã.

ªi uite aºa, eroul nostru, zi de zi, îºi
duce traiul de unul singur, petrecând în
post, rugãciune ºi milostenie faþã de cei
nevoiaºi...

Începând cu ianuarie 1986, devine
pensionar de drept, dar fiind bolnav de
atâþia ani de plãmâni, la 62 de ani, în
Sãptãmâna Luminatã, dupã ce ºi-a
împãrþit cãrþile, icoanele ºi patul la vecini,
singurele lui lucruri, a chemat preotul ºi
l-a împãrtãºit ºi, cu rugãciunea pe buze:
„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu ºi al Fecioarei, Mântuitorul
meu, primeºte ºi amãrâtul meu suflet!”
ºi, cu dorul de mânãstire ºi de Dumnezeu
în inimã, s-a stins.

Cât a fost la mânãstire, a fost iubit
de toþi ºi a iubit. Nu mai era copilul acela
bãtut, oropsit, alungat, muºcat de câini,
flãmând ºi pribeag, fãrã un locºor unde
sã-ºi plece capul. Aici i se pãrea cã este
în Rai.

Viaþa în marea Lavrã a
Cãldãruºanilor a fost plinã de pace ºi
liniºte, în deplinã ascultare ºi desãvârºitã
armonie. Cele învãþate de la duhovnicii
sãi i s-au întipãrit în minte ºi în inimã ºi le-a
urmat pe parcursul vieþii...

Mai întâi, bãtrânul pãrinte Sofronie
l-a învãþat sã citeascã ºi sã socoteascã ºi
l-a iniþiat în tainele rugãciunii ºi ale
mântuirii... Mai târziu, când eroul nostru
a împlinit vârsta de 15 ani, bãtrânul
cãlugãr Atanasie l-a luat sub aripa sa ºi
l-a învãþat rânduielile vieþii cãlugãreºti.

Este îmbrãcat în rasa neagrã ºi primeºte
numele de „fratele Anton“. Primeºte
ascultarea de paracliser, muncind cu
dãruire, în tãcere, smerenie ºi dragoste.

La vârsta de 18 ani, este îmbrãcat
în haina monahalã, primind numele de
„Antonie”. Acum nu mai este Antonel,
nici fratele Anton, ci pãrintele Antonie,
ancorat ºi mai puternic în cadrul acestui
Sfânt Aºezãmânt, întru ascultare,
smerenie, dragoste ºi credinþã în Cel
Rãstignit, întru Care nãdãjduieºte sã-ºi
mântuiascã sufletul sãu.

La chilie, e numai ochi ºi urechi
pentru a nu pierde nimic din mãrgãritarele
de mult preþ ale învãþãturilor pãrintelui
sãu Atanasie care-l învãþa cã sufletul
sãu este mult mai de preþ decât toate
bogãþiile pãmântului ºi de aceea sã
lupte sã-l pãstreze pentru viaþa
veºnicã. Îi spunea cã nu poate fi cineva
cu adevãrat creºtin fãrã practicarea
zilnicã a sfintei ascultãri, lepãdarea
de sine ºi purtarea crucii, cu toatã
greutatea ocãrii ei.

La chilie sã-ºi plece genunchii la
rugãciune ºi sã citeascã zilnic din Vieþile
Sfinþilor ºi din Noul Testament.

De asemenea, sã nu treacã o zi
fãrã sã facã un bine semenului sãu.

Iatã ce-l mai sfãtuia:
– Fiule iubit, dacã din nefericire

se întâmplã sã cazi, de îndatã ridicã-te.
A cãdea e omenesc, întâmplãtor – a
te ridica e creºtinesc, salvator – dar
a sta cãzut e satanic, ucigãtor. E
cãdere în groapa deznãdejdii ºi a
morþii. (...) Moartea adevãratã este
despãrþirea de Dumnezeu, iar
moartea unitã cu Dumnezeu nu e
moarte, ci poartã spre viaþã.
Despãrþirea de Dumnezeu este faptã
a omului care a folosit în rãu  liberul
arbitru.

Fiule Antonie, fii cu luare aminte, cã
aceasta este vremea luptei nevãzute.
Când uneori are loc o pãrãsire a acestei
lupte, aceasta se face spre probare. Dar
vai celui pus la încercare ºi care
cedeazã. Roagã-te muncind ºi
munceºte rugându-te, pentru
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cã cel ce nu-ºi supune voia
sa lui Dumnezeu va fi supus
potrivnicului sãu. Un astfel de

om, nesocotind rostul luptei ºi pãrãsind
curãþia cugetului, întinde mâna
duºmanului sãu prin îmbrãþiºarea unei
libertãþi care este maica patimilor ce
duce la robie.

Cine se crede cã se pãzeºte de
cãdere, acela nu ºtie când este lovit ºi
inima mânioasã este goalã de tainele
lui Dumnezeu, iar cel curat cu sufleul
are Cerul înlãuntrul sãu.

Sã iubeºti tãcerea cã în ea sunt
concentrate taine negrãite – tainele lui
Dumnezeu, care iradiazã din El fãrã
sã vorbeascã.

„De multe ori se întâmplã ca
înþelepciunea sã se nascã din suferinþã
ºi aceastã înþelepciune îl îmbracã pe om
cu tãcere ºi rãbdare. Vorba e
omeneascã, dar tãcerea e
dumnezeiascã. ªi apoi, de paza limbii
depinde izbânda. Fiule, de vrei sã te
mântuieºti, în tãcere sã vieþuieºti, cã
omul tãcut e fiul filosofiei.” (p. 160)

Sã fugi de mirosul bucatelor multe,
cã acesta atrage pe cel neînþelept cum e
atras un câine de mirosul mãcelãriei. Cã
cel ce se þine de ospeþe se transformã în
argatul dracului curviei. (...)

Din sãmânþa sudorii odrãsleºte spicul
neprihãnirii, dar din trândãvie, desfrânare
ºi din ghiftuire, necurãþia.

Fericit cel ce-ºi împarte pâinea sa
cu sãracul, cã unul ca acesta va fi primit
la ospãþul ceresc. Sã fii cu bunã pazã
asupra tuturor simþurilor ca sã ai în
suflet pacea. Când sufletul slãbeºte în
pãzirea simþurilor, intrã în el momelile ºi
apoi e silit sã lupte cu înverºunare. (...)
În trupul iubitor de plãceri nu locuieºte
cunoºtinþa lui Dumnezeu.

De aceea, fiule, se cuvine sã
vieþuim cu multã simplitate în frica de
Dumnezeu. Pentru aceasta e nevoie de
multã trezvie, pace ºi luare aminte, ca
sã ajungem la cunoºtinþa
duhovniceascã.

Altã datã, pãrintele Antonie spunea
fiului sãu duhovnicesc: Sã nu iubim
lucrurile, cã acestea nu comunicã iubire,
ci doar împrãºtie mirosul urât al
egoismului. În schimb, sã iubim pe
semenul nostru, izvor de comunicare

inepuizabilã a iubirii.
Fiule, sã fii ca un mort la cele

lumeºti ca sã vieþuieºti dupã moarte.
Cã nu numai cei ce au primit moartea
pentru credinþa în Hristos sunt mucenici,
ci ºi cei ce mor pentru pãzirea poruncilor
Lui. Adicã cei ce-ºi pierd viaþa trecãtoare
pentru dragostea Persoanei Supreme din
Care izvorãºte iubirea la nesfârºit ºi viaþa
cea nemuritoare.

De aceea zic: înfãþiºeazã lui
Dumnezeu cererile tale pe mãsura
slavei Lui ºi numai pentru mântuirea
sufletului tãu, cã cele de trebuinþã
trupului le vei primi fãrã sã le ceri, cã de
ceri cele pãmânteºti, mânii pe Împãratul,
vistierul bunãtãþilor cereºti.

Chiar ºi Îngerii, care duc la
Stãpânul rugãciunile noastre, se veselesc
vãzând pe cel pãmântesc cerând cele
cereºti ºi se mânie pe cel ce a lãsat
cele cereºti ºi cere cele pãmânteºti.

Doar ºtii ce zice Domnul: „Nu vã
îngrijiþi de ce veþi mânca, sau de ce veþi
bea, sau cu ce vã veþi îmbrãca, ci cãutaþi
mai întâi Împãrãþia lui Dumnezeu ºi
dreptatea Lui ºi toate acestea se vor
adãuga vouã.” (Mt 6, 28)

Sã iei seama ºi aceasta, cã de ceri
lui Dumnezeu un lucru ºi nu-l primeºti în
grabã, precum ai dori, nu te întrista cã nu
eºti tu mai înþelept ca Dumnezeu, ci
trebuie sã te socoteºti cã nu ai ajuns la
mãsura de a fi vrednic pentru primirea
darului cerut. Nu trebuie sã uiþi cã ce se
primeºte uºor, repede se pierde ºi
urmeazã rãspunderea pentru nevrednicie.
Aºa cã, dupã vieþuirea ta sã fie ºi
rugãciunea ta, cã nu se poate sã
primeascã cele cereºti cel legat de
cele pãmânteºti. (...) Ascultarea de
Hristos e act de libertate, de voinþã
iar împlinirea poruncilor Lui înseamnã
o spiritualizare a trupului. (...) Pãcatul
ne desparte de Îngerul pãzitor. Fiecare
din noi avem câte un Înger ce ne ajutã
sã ieºim cu bine din focul ispitelor.
Cu toate cã lupta cu tine este mai grea
decât lupta cu ursul, întotdeauna poþi ieºi
biruitor când ºtii cã ai un Înger pãzitor.

Atunci când omul e cuprins de
încercãri, e o dovadã elocventã cã
Dumnezeu se ocupã de el. Dacã el,
omul, se luptã dupã lege pânã biruieºte,
hotãrât, Dumnezeu îl ajutã sã se

înþelepþeascã ºi sã creascã duhovniceºte.
Iatã dar formarea, iatã fortificarea
omului.

Þi-am mai spus, fiule, cum, prin
natura geneticã, copiii moºtenesc prin
ereditare slãbiciunile pãrinþilor, dar
acestea prin voinþã pot fi înlãturate,
cãci virtuþile se câºtigã numai prin
luptã asiduã.

Oricãrei desfãtãri îi urmeazã un
necaz  ºi oricãrui necaz pentru
Dumnezeu îi urmeazã o desfãtare.

Grija de lucrurile vieþii tulburã
sufletul, zãpãceºte mintea ºi o smulg
din liniºte, dar rãbdarea necazului
produs de ispitã este începutul
încununãrii. Rabdã deci oboseala luptei
în care ai fost adus spre probare, ca sã
iei de la Dumnezeu cununã ºi sã intri
în odihna ºi fericirea veºnicã.

Sã nu urãºti vreodatã pe
pãcãtos, cã în lumina adevãrului
Dumnezeiesc toþi suntem pãcãtoºi, ci
mai degrabã sã te rogi pentru el.

Necredinþa face din om o fiinþã
fãrã de milã, fãrã de ruºine, o fiarã
monstruoasã.

Pe mãsura credinþei, creºte
iubirea ºi pe mãsura iubirii creºte
credinþa. ªi o credinþã fãrã iubire nu
poate fi credinþã, cãci ºi demonii cred,
dar nu au iubire ºi de aceea osânda
rãmâne asupra lor.

În lumea de azi, Antonie, spitalele
ºi temniþele sunt pline, ca rezultat al
progresului ºtiinþific fãrã Dumnezeu.

Fiule Antonie, de eºti iubitor de
blândeþe, te vei bucura mereu de pace
ºi de te vei învrednici de pace, vei fi ca
un fiu al lui Dumnezeu.

În toatã viaþa ta sã cauþi
înþelepciunea ºi nu aurul, îmbracã-te
în smerenie ºi nu în mãtase - cautã sã
dobândeºti pacea ºi nu  bogãþia
pieritoare. Cel ce-ºi urãºte pãcatele sale
înceteazã a le face ºi cel ce-ºi
mãrturiseºte pãcatele dobândeºte
iertarea.

Sã fii încredinþat, fiule Antonie, cã
nimeni nu poate primi un dar de la
Dumnezeu decât acela ce a fost pus la
încercare ºi peste încercare a trecut cu
rãbdare ºi pace.

Nu este îngãduit
diavolului sã ispiteascã pe
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„

om mai mult decât ar avea
puterea de a respinge ispita,
cã, altfel, omul nu ar avea

vinã.
Fiule Antonie, în orice împrejurare sã

judeci cu discernãmânt ºi înþelepciune.
Þine-þi mintea treazã ºi roagã-te
neîncetat. Aducerile aminte de
Dumnezeu sunt scântei ale sufletului. (...)

Duhul este o putere care
înfierbântã prin tãria credinþei pãrþile
sufletului, ca printr-un foc. Iar când
sufletul s-a curãþit, atunci poate vedea
transparenþa lui Dumnezeu, cu ochiul
sãu duhovnicesc, strãvãzãtor sau
înþelegãtor.

Înaintea tuturor virtuþilor stã
smerenia ºi dispreþuirea odihnei, iar
înaintea tuturor patimilor stã iubirea de
sine.

Fiule Antonie, fii atent, te rog, cã
precum trebuie sã fie sarea în orice
mâncare, aºa ºi smerenia în orice
virtute. Virtutea fãrã smerenie nu e
virtute, ci mândrie ucigãtoare.
Smerenia, chiar ºi fãrã fapte, aduce
iertarea de pãcate, iar faptele fãrã
smerenie sunt nefolositoare, în timp
ce smerenia este haina puterii lui
Dumnezeu, mândria este  haina
slãbiciunilor omului. Smerenia îºi
adunã sufletul în sine, dându-ºi seama
cã nimic nu ºtie cum trebuie, cugetând
numai la Dumnezeu ºi aºa pãºeºte tot
înainte pe calea binelui, petrecând în
pace, în blândeþe ºi evlavie.

„Cel ce se trufeºte e lãsat sã
cadã.” (p. 113)

Sã fugi cât poþi de laude ºi sã nu
te opreºti pânã ce ajungi în casa
smereniei. Cel lãudat dupã dreptate nu
se pãgubeºte, dar dacã se îndulceºte
de laudã, a pierdut totul.

Tu, fiule, întotdeauna sã ai
încredinþarea despre tine cã eºti nimic.
Iar faptul cã exiºti e datoritã milei ºi
bunãvoinþei lui Dumnezeu.

Cel ce se micºoreazã pe sine va
fi înþelepþit de Dumnezeu, iar cel ce
se socoteºte pe sine înþelept e cãzut
în groapa mândriei. Mai bun este un
mirean smerit, decât un cãlugãr ce se
crede sfânt.

Smerenia e paza virtuþilor ºi ea
merge cu dragostea mânã-n mânã. *)

-  „O, de-am avea blândeþea ºi
smerenia, de nimic nu ne-am mai
teme: nici de oameni, nici de demoni.
(...) Cãci cu bunãtatea se face bun  ºi
cel rãu, dar cu rãutatea se face rãu ºi
cel bun. Cine urãºte pierde, iar cine
iartã câºtigã .” (p. 160)

Fiule, cu privire la rãzboiul
împotriva pãcatului, Sfinþii Pãrinþi ne
spun cã temelia a toatã virtutea e
postul ºi privegherea în trezvie.

Postul, fiule Antonie, este
apãrãtorul a toatã virtutea, e strãlucirea
neprihãnirii ºi începutul drumului în
vieþuirea creºtinã, e maica rugãciunii
ºi izvorul neprihãnirii, e învãþãtorul
liniºtirii ºi înaintemergãtorul tuturor
faptelor bune. Marele drum spre tot
lucrul bun este postul cu discernãmânt,
pentru cã el este porunca datã firii noastre
de la început ca sã se pãzeascã de
desfãtarea gustãrii. Postul este arma
puternicã prin care se biruieºte
vrãjmaºul. Postul îl face pe om strãveziu,
îi întãreºte duhul ºi prin aceasta intrã
în legãturã cu Dumnezeu, Care este
Duh.

Patimile ascunse-n suflet nu se pot
vindeca decât prin post  ºi buna
supraveghere a simþurilor, cã cel ce
posteºte copleºeºte slãbiciunea trupului
cu cãldura râvnei sale de înfrânare. Noi
cu dragoste sã îmbrãþiºãm postul, cã el
este frâul trupului, mama curãþiei ºi
pãcii.

Postul ºi tãcerea, liniºtea ºi
înãlþarea minþii la Dumnezeu întãresc
nãdejdea biruinþei. (p. 107)

„Primul pas fãcut în drumul cãtre
cer este postul. Postul nu este împotriva
mâncãrii, ci împotriva îmbuibãrii.
Postul este izvor de energie spiritualã,
este frâul privaþiunilor ºi al renunþãrilor,
postul sporeºte capacitatea de
rugãciune, iar rugãciunea ne
intensificã credinþa ºi credinþa ne face
milostivi. Postul ne conduce la
Dumnezeu.” (p. 157-158)

Curãþia minþii nu-i o minte golitã
de gânduri, ci adunarea gândurilor în
Dumnezeu. La ea nu poate ajunge
cineva fãrã sã fie ispitit ºi de gânduri
lãturalnice pentru cã este îmbrãcat în
trup. Curãþia este limpezimea vãzduhului
minþii în al cãrui sân se înalþã firea noastrã

înaripatã ºi poate ajunge, prin aureola
duhului ºi puterea ce-i dã Harul
Dumnezeiesc, la vederea celor mai înalte.
(p. 107)

Fiule Antonie, sã te deprinzi cu
iubirea ocãrii, ca sã creºti în tine virtutea
rãbdãrii. (...) Toatã încrederea ta s-o
ai numai în El. Sã lupþi totdeauna ºi
sã te rogi neîncetat, cã rugãciunea
necontenitã e pãzitoarea gândurilor ºi
curãþirea cãrãrii ce duce la mântuire.

Rugãciunea este pentru om ceea
ce este rãdãcina pentru pom.
Rugãciunea este ridicarea vieþii
noastre spirituale, este cheia visteriei
darurilor Dumnezeieºti. Ea,
împreunã cu postul, formeazã cele douã
aripi ale nãdejdii.

Rugãciunea este scutul curãþiei
sufleteºti ºi trupeºti, înfrângerea
mândriei, risipirea invidiei, belºugul
casei, scutul de apãrare al statului ºi
siguranþa pãcii. În rugãciune se trãieºte
preludiul vieþii eterne, ea aduce
primele parfumuri ale patriei în care
nãzuim sã ajungem. (p.108)

Raiul este dragostea lui Dumnezeu
în care se cuprinde desfãtarea de toate
fericirile  (p. 111)

– „Cauza dezordinii din lume este
pãcatul, pãcatul a umbrit toatã comoara
sufleteascã a omului ºi mijlocul de a ieºi
din aceastã stare e pocãinþa. Dar mai
întâi va trebui sã se facã o educaþie moral-
religioasã ºi aceastã sarcinã revine
Bisericii, care ar trebui sã ducã aceastã
nobilã muncã nu numai la Amvon, ci ºi
prin adunãri obºteºti, iar statul va trebui
sã sprijine o astfel de acþiune, cã nu va
avea decât numai de câºtigat”. (p. 172)

Cu aceste doruri în suflet ºi tânjind
dupã duhul vieþii cãlugãreºti ºi dupã Duhul
lui Dumnezeu, fostul pãrinte Antonie, om
al suferinþei, pildã de adevãratã rãbdare,
sfinþenie ºi viaþã curatã dusã în mijlocul
lumii, în Bucureºti,  a plecat la Tatãl Sãu
Ceresc Cãruia I-a fost fidel toatã viaþa,
învãþându-ne ºi pe noi sã preþuim
adevãrata viaþã.

*)- „Antonel” de Vasile Marcu, Ed.
Anestis, p. 92 -106

Presb. Aurelia GENES
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Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie,
centrul ºi baza cultului divin, reprezintã
rugãciunea oficialã, publicã ºi
comunitarã prin care creºtinul se
integreazã în Bisericã sau în Trupul
tainic al lui Hristos, gãsindu-se laolaltã
cu celelalte membre ale Acestuia1. În
Liturghie, creºtinul este beneficiarul
marelui dar de a fi pãrtaº la jertfa
adevãratã ºi realã a Mântuitorului ºi de
a se uni cu Hristos Care Se naºte ºi
moare pentru pãcatele noastre, dar
Care înviazã la viaþa eternã2, ca omul
sã dobândeascã viaþa veºnicã.

Sfânta Euharistie, miezul Sfintei
Liturghii, este aºadar un nesecat izvor
de viaþã spiritualã, având un rol esenþial
pentru viaþa duhovniceascã a omului
credincios care se mântuieºte  unindu-se
cu Hristos ºi parcurgând împreunã cu
El calea spre comuniunea cu
Dumnezeu Tatãl. Dar aceastã cale cu
Hristos spre mântuire are loc doar în
Bisericã, aici revãrsându-se harul divin
peste cei ce cred în El, Îl mãrturisesc
ºi I se închinã în duh ºi în adevãr (Ioan
4, 24)3,  participând la viaþa liturgicã a
acesteia.

Viaþa liturgicã i-L reveleazã omului
pe Hristos ºi îi aduce pe credincioºi
spre unirea cu El, dar totodatã îi
pregãteºte pentru aceasta prin
cântãrile, rugãciunile ºi citirile rânduite.
Trebuie menþionat faptul cã citirea
Sfintei Scripturi în bisericã în cadrul
serviciilor liturgice s-a fãcut încã din
perioada apostolicã. Lucrul acesta îl
aratã ºi Sfântul Apostol Pavel care
recomanda citirea epistolelor sale: ºi
dupã ce scrisoarea aceasta se va citi
cãtre voi, faceþi sã se citeascã ºi în
Biserica laodiceenilor, iar pe cea din
Laodiceea sã o citiþi ºi voi (Coloseni
4, 16). De asemenea, primii creºtini
stãruiau în învãþãtura Apostolilor ºi
în împãrtãºire, în frângerea pâinii ºi
în rugãciune (Faptele Apostolilor 2,
42), pentru cã citirile din Sfânta
Scripturã aveau rolul de a pregãti ºi
curãþi de orice fel de întinciune mintea
omului pentru sfinþirea cea mare a
Sfintelor Taine, pentru primirea cum se
cuvine a lui Hristos.

Despre aceasta vorbeºte ºi Sfântul
Iustin Martirul ºi Filosoful, când zice cã
în aºa-zisa zi a soarelui, se face

adunarea tuturor celor ce trãiesc la
oraºe sau la sate ºi se citesc
Memoriile Apostolilor sau scrierile
profeþilor, câtã vreme îngãduie
timpul4, dupã care urmeazã tâlcuirea
celor citite ºi prefacerea darurilor în
cadrul adunãrii euharistice. Aºadar,
pastoraþia credincioºilor în creºtinismul
timpuriu era una liturgicã, care þinea
cont de faptul cã nu trebuie sã lipseascã
propovãduirea din Bisericã, dar nici
duhul rugãciunii din propovãduire, ci sã
fie mereu împreunã5.

Aceste considerente ne fac ºi pe
noi ,  profesori i  de Religie,  sã
încercãm a împlet i  act ivi tatea
didacticã de la  catedrã cu
participarea la viaþa liturgicã a
comunitãþii din care fac parte elevii.
Pe lângã part iciparea la  Taina
Sfântului Maslu ºi la alte rânduieli
specifice Bisericii noastre, în inima
ºi în mintea elevilor de la ªcoala
Gimnazialã „Învãþãtor  Neculai
Pâslaru”, din Caºin, a rãmas puternic
întipãritã Sfânta Liturghie de la
finalul anului ºcolar trecut.
Aceasta  t rezeºte  încã
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puternice reverberaþii  în
sufletele elevilor care, în ziua

odovaniei  Praznicului  Învieri i
Domnului ,  de la  cei  mai mici
preºcolari ºi pânã la cei mai mari
absolvenþi ai gimnaziului, însoþiþi fiind
de cadrele didactice, de doamna
director, Manea Nadia-Elena ºi de
domnul primar Daniel Soroiu, au
poposit în biserica Sfântul Mare
Mucenic Dimitrie din Caºin ca sã-I
mulþumeascã Bunului Dumnezeu,
prin Sfânta Liturghie, pentru tot
ajutorul pe care l-au primit în timpul
anului ºcolar ºi nu numai.

Aici au fost întâmpinaþi de cãtre
pãrinþii care slujesc în parohiile din
comunã, Pr. Marius Cojocaru, Pr.
Daniel Iordan, Pr. Ionuþ Cãciulã, de
cãtre pãrintele protoiereu Ioan
Bârgãoanu ºi de cãtre profesorul lor de
Religie, Pr. Florin-Robert Blãnaru. În

cadrul Dumnezeieºtii Liturghii, trilurile
emise de vocile copiilor s-au împletit cu
cele ale îngerilor, cei dintâi intonând
cântãrile ºi rostind rugãciunile ºtiute.

Bucuria momentului a fost datã de
faptul cã toþi copiii s-au împãrtãºit cu
Trupul ºi Sângele Mântuitorului Iisus
Hristos, dupã ce mai înainte s-au
închinat ºi au sãrutat Sfânta

Evanghelie. Iar în semn de mulþumire
pentru dragostea, devotamentul ºi
conºtiinciozitatea cu care au participat
la orele de Religie, au primit un
pacheþel cu dulciuri ºi o diplomã.

La finalul slujbei, pãrintele
protoiereu a apreciat ºi lãudat munca ºi
jertfelnicia cadrelor didactice, ale
pãrinþilor parohi ºi ale domnului primar,
care conlucreazã spre binele ºi
propãºirea tinerelor vlãstare. Concluzia
pe care a exprimat-o pãrintele
protoiereu, care a consonat cu cea a
copiilor, a fost aceea cã „am fost prezenþi
la cea mai frumoasã orã de Religie”.

Întrucât anul 2019 a fost numit în
Patriarhia Românã: Anul omagial al
satului românesc (al preoþilor,
învãþãtorilor ºi primarilor gospo-
dari), iar anul 2020 este declarat Anul
omagial al pastoraþiei pãrinþilor ºi
copiilor, în semn de gratitudine faþã de

munca lor, cadrele didactice, domnul
primar ºi pãrinþii parohi au primit diplome
de onoare ºi câte o icoanã cu chipul
Sfintei Parascheva.

Totodatã, momentul a marcat
finalul primei ediþii a proiectului
„Biserica, ªcoala ºi Satul meu”, proiect
desfãºurat în baza protocolului de
colaborare între ªcoala „Învãþãtor

Neculai Pâslaru”, Caºin ºi parohiile din
comuna Caºin.

1 Pr. Prof. Dr. Petre Vintilescu, Liturghierul
explicat, Editura Institutului Biblic ºi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureºti, 1972, p. 142.
2 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Teologia
dogmaticã ortodoxã, vol III, ediþia a II-a,
Editura Institutului Biblic ºi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureºti, 1997,
p. 55.
3 Pr. Dr. Constantin Leonte, Sfânta
Euharistie în viaþa Bisericii ºi mântuirea
credincioºilor, Editura Studion, Bacãu,
2007, pp. 19-20.
4 Sfântul Iustin Martirul ºi filosoful,
Apologia întâia în favoarea creºtinilor
cãtre Antonius Pius, în colecþia «Pãrinþi ºi
scriitori bisericeºti» volumul 2, traducere

de Pr. Prof. Teodor Bodogae, Pr. Prof. D.
Fecioru, Pr. Prof. Olimp Cãciulã, Editura
Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureºti, 1980, p. 71.
5 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae,
Spiritualitate ºi comuniune în Liturghia
Ortodoxã, ediþia a II-a, Editura Institutului
Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureºti, 2004, p. 159.

Preot Florin-Robert BLÃNARU
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Pastoraþia familiei ºi a copiilor în
vremea de acum, preocupare predilectã
a Bisericii Ortodoxe Române în anul
2020, nu poate fi înþeleasã ºi aplicatã
altfel decât în asemãnare proporþionalã
cu pastoraþia Bisericii dintotdeauna,
familia fiind recunoscutã ca „Biserica
cea micã”, cei doi soþi, bãrbatul ºi femeia
formând un trup – Biserica – al cãrui
cap este Hristos.
Vom rãmâne mai
mult pe taina indes-
tructibilã a Bisericii
pentru a avea curaj
în pastoraþia vre-
murilor din urmã
folosindu-ne de
Familia preotului ca
model în parohie, în
Familia preotului
concentrându-se, de
altfel, toate familiile
parohiei. Sau fa-
miliile parohiei devin
prelungiri sau oglin-
diri ale modelului
pastoral.

Declaraþia so-
lemnã a dumne-
zeirii Mântuitorului Iisus Hristos de
cãtre Simon Petru: „Tu eºti Hristosul,
Fiul lui Dumnezeu Celui viu” (Matei 16,
16), declaraþie solemnã a Bisericii
dintotdeauna, va descoperi, prin
rãspunsul Mântuitorului, temeiul
credinþei în Revelaþia Tatãlui: „Nu trup
ºi sânge þi-a descoperit þie aceasta, ci
Tatãl Meu, Cel din ceruri” (vers. 17) ºi
zidirea Bisericii pe temelia acestei
credinþe neclintite în veac de nici o
avalanºã a rãului: „Pe aceastã piatrã
voi zidi Biserica Mea ºi porþile iadului
nu o vor birui” (vers. 18).

Fiind Trupul lui Hristos, Biserica
duhovniceascã este dinaintea timpului,
în timp ºi peste timp aceeaºi. Noi o
vedem în timpul nostru cã s-a arãtat spre
a ne mântui, dar existenþa ei este veºnicã.
Sfântul Clement Romanul, scriind
corintenilor, afirmã despre „Biserica cea
dintâi, duhovniceascã, cea creatã înainte
de soare ºi de lunã”: „Nu cred cã nu ºtiþi
cã Biserica vie este Trupul lui Hristos; cã

spune Scriptura: A fãcut Dumnezeu pe
om bãrbat ºi femeie.; bãrbatul este
Hristos; femeia este Biserica… Biserica
nu este din timpul de acum, ci de mai
înainte; cã era duhovniceascã, ca ºi
Iisusul nostru, dar s-a arãtat în zilele din
urmã, ca sã ne mântuiascã.” (Scrierile
Pãrinþilor Apostolici, PSB 1, EIMBOR,
Bucureºti, 1979, p. 100) Când Mântuitorul

spunea cã porþile iadului nu vor birui
Biserica, de fapt proclama veºnicia ei,
sau veºnicia Lui.

Se pot adãuga nenumãrate cuvinte
revelate despre Bisericã spre a ne
încredinþa de cuvintele Domnului rostite
cu privire la neputinþa rãului de a o birui
vreodatã. Sau despre neclintirea
Familiei, asemãnatã cu Biserica, în faþa
oricãror provocãri, trecute, prezente sau
viitoare.

Familia este însã mult încercatã
astãzi. Va dãinui ea oare nebiruitã de
atacurile fãþiºe ale satanei? Greu de
confirmat, dacã nu precizãm un detaliu,
întâi despre Bisericã, anume incomoda
ei prezenþã în spaþiul actual, mã refer
la Biserica Ortodoxã, de altfel singura
pusã la zid, socotitã ingratã pentru
vremea din urmã, dar care rãmâne
nezguduitã de porþile iadului. Vom vedea
cã doar Familia care rãmâne în Biserica
Ortodoxã, sau în principiile de credinþã
ale ei, la fel nu poate fi biruitã.

Minunea Întrupãrii lui Hristos a
copleºit veacurile ºi ea este temeiul
fiinþãrii Bisericii care nu-i altceva decât
prezenþa lui Hristos în lume dupã
Înãlþarea Sa la cer. La Cincizecime,
Duhul Sfânt, coborându-Se peste
Apostoli, a fãcut aceeaºi lucrare pe
care a împlinit-o în Nazaret cu Sfânta
Fecioarã Maria. Precum atunci S-a

întrupat Hristos în
pântecele ei, la
Cincizecime a co-
borât peste nucleul
format din Apostolii
Domnului, în mijlocul
lor fi ind Maica
Domnului, ºi s-a
zãmislit astfel Bise-
rica, acest Trup tai-
nic al lui Hristos
nãscut în foiºorul de
sus de pe culmea
Sionului din Ieru-
salim. Prezenþa lui
Hristos în lume prin
Bisericã poartã vre-
murile mesianice
prin activitatea Sa
mântuitoare pânã la

Cruce ºi Înviere. Dar modul în care
lumea s-a purtat cu Hristos atunci, cu
trupul Lui, cu persoana Lui, în acelaºi
mod, în decursul veacurilor ºi a
mileniilor, lumea se poartã faþã de
Trupul Sãu care este Biserica. Când
auzim oamenii vorbind împotriva
Bisericii, de fapt ei vor sã rãstigneascã
a doua oarã pe Hristos. Sau când
vorbesc împotriva Familiei, fac acelaºi
lucru.

Pastoraþia Familiei presupune întâi
conºtientizarea fiecãrui membru al ei
de caracterul divin al acesteia, pentru
a contura responsabilitatea supremã
faþã de apãrarea ei ca loc tainic al
mântuirii, „loc sacramental al harului”,
cum spune Paul Evdokimov, unde „cei
doi privesc pe Hristos, privindu-se unul
pe altul, ºi acest altul e iubirea Lui, care
e darul harului” (Taina iubirii, p. 158).
Iar Pãrintele Dumitru Stãniloae
spune cã aceastã binecu-
vântare de a-L vedea pe
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Dumnezeu prin altul „e un dar
al întrupãrii Cuvântului”
(Teologia Dogmaticã Ortodoxã,

vol. 3, EIBMBOR, Bucureºti, 1997, p.
119).

Poate cã o pastoraþie eficientã a
Familiei astãzi nu-ºi aflã finalitate
fericitã dacã nu atragem
întâi atenþia celor doi soþi
sã nu se bucure când aud
pe cineva batjocorind
Biserica ºi lucrãrile ei
mântuitoare. Sã nu
pãzeascã hainele celor ce
rãstignesc a doua oarã pe
Hristos. Sã nu se înco-
loneze în ºirul acelora care
de douã mii de ani doresc
rãstignirea Domnului.
Atunci ei strigau: ucide-L
pe Hristos! Astãzi, ace-
eaºi dorinþã o ascund în
strigãtul pãrerilor deºarte
contra Bisericii. Oare
Familia ar putea fi
absolvitã de aceastã
teroare demonicã, dacã
ea este cu adevãrat o
icoanã a Bisericii?

În vremea din urmã,
observãm foarte limpede
acest duh de împotrivire
faþã de natura divino-
umanã a Bisericii. Aceeaºi
sete de ucidere a
Pruncului nãscut în
Betleem ºi mai târziu
finalizatã prin rãstignirea Lui pe Cruce
provoacã mânia lumii în toate veacurile
împotriva Bisericii care s-a nãscut la
Rusalii ca sã fie rãstignitã, tocmai
pentru cã este Trupul lui Hristos. Dacã
Biserica, respectiv Familia, nu este
rãstignitã, dacã nu se ridicã lumea
împotriva ei, înseamnã cã nu este
Bisericã. Sã ne uitãm la grupãrile altele
decât Biserica Ortodoxã ºi care-ºi zic
bisericã. Nimeni nu are treabã cu
acelea, nimeni nu le rãstigneºte, nimeni
nu le batjocoreºte. Acelea vorbesc
despre Dumnezeu, cântã, se roagã, dar
sunt lãsate în pace. Pare cã au o
bunãstare de invidiat. Dar priviþi la
Biserica Ortodoxã: toate canalele
media, ziarele, mai toate televiziunile
de-abia aºteaptã sã o batjocoreascã cu
dispreþ. De ce? Pentru cã ea este Trupul
lui Hristos. Pentru cã se opune
pãcatului de orice fel care se doreºte a
fi o normalitate în lume. Pentru cã în

Chivotul sãu feciorelnic poartã cel mai
de preþ mãrgãritar: Trupul ºi Sângele
Domnului. De aceea soarta Bisericii
celei una este sã sufere ca Hristos.

Am ocupat poate prea mult timp cu
viziunea asupra Bisericii în lume, dar o
pastoraþie a Familiei bazatã doar pe

principii seculare poate sã o
vulnerabilizeze în faþa avalanºei de ispite
ce-i încearcã rezistenþa astãzi. Cred cã
ºi simpla învãþãturã despre scopul
Familiei, potrivit scolasticei învãþãturi de
credinþã: „1. Naºterea de copii, spre
înmulþirea neamului omenesc ºi a
credincioºilor Sfintei Biserici; 2.
Ajutorarea soþilor întreolaltã, pentru
uºurarea vieþii ºi 3. Ocrotirea moralitãþii
soþilor” (Credinþa Ortodoxã, Trinitas, Iaºi,
1990, p. 401) poate fi uºor deturnatã ºi
folositã ca argument pentru promotorii
falselor Familii. Promovarea Familiei
ortodoxe ca Întrupare a Cuvântului sau
ca prezenþã a Bisericii cu împotrivirile-i
inerente din partea lumii, dar ºi cu slava
lui Hristos rãstignit de lume, îi poate
asigura stabilitate în infernul
destabilitãþilor actuale ºi viitoare.
Acceptarea în lumea protestantã ºi parþial
ºi în cea catolicã a desacralizãrii Familiei
este urmarea mai întâi a desacralizãrii

înseºi a comunitãþilor lor creºtine care nu
numai cã nu se mai opun unicitãþii Tainei
unirii dintre un bãrbat ºi o femeie, dar chiar
promulgã ºi alte modalitãþi de împreunã-
vieþuire contrare Evangheliei lui Hristos.
Pastoraþia Familiei Ortodoxe, avându-ºi
rãdãcinile în þarina Evangheliei, poate fi

împlinitã cu mijloacele
pastorale specifice fiecãrui
preot, ºtiind bine cã Biserica
Ortodoxã se opune oricãrei
încercãri seculare demonice
de a deturna fiinþa ei. Iar
semnul cel bun al acestei
opuneri consecvente este,
aºa cum am arãtat mai
înainte, permanenta
rãstignire a Bisericii
Ortodoxe.

Sã nu ne speriem, dar,
când auzim cã Biserica
este rãstignitã. Sã ne
bucurãm cã facem parte
din aceastã Bisericã
rãstignitã de lume. Asta
înseamnã cã ea este Trupul
lui Hristos prin care Domnul
este prezent în lume pânã
la sfârºitul veacurilor, Trup
care este rãstignit a doua
oarã. Dar având cuvântul
Mântuitorului cã nici porþile
iadului, adicã nici cele mai
viclene meºteºugiri
diavoleºti, nu vor birui
Biserica ºi, prin urmare, nici
Familia Ortodoxã, sã

încãlzim cu timp ºi fãrã timp acest
nucleu treimic cu flacãra Duhului celui
de viaþã dãtãtor. Pentru familia preotului
ortodox pastoraþia þine de principiile
pauline transmise în întreg capitolul 3
din prima sa Epistolã cãtre episcopul
dintâi al Efesului, Timotei. „Cã dacã
cineva nu ºtie sã-ºi rânduiascã propria
sa casã, cum va purta grijã de Biserica
lui Dumnezeu?” – se întreabã Apostolul
neamurilor, cunoscând profetic suprema
jertfã cerutã pãstorului de suflete faþã de
familia sa, pentru ca aceastã jertfã sã-i
devinã model de povãþuire în parohie.

Pastoraþia copiilor rãmâne apoi
pentru preoþii Bisericii o joacã
frumoasã, o zbenguialã cu îngerii, câtã
vreme aceºtia se hrãnesc liturgic la
masa de altar a unei Familii ancoratã
în coasta strãpunsã a unei Biserici
rãstignite.

Sfinþii Mucenici Adrian ºi Natalia

Preot Petru RONCEA
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Doliul s-a aºezat peste Parohia
„Schimbarea la Faþã“, din Poieni, Târgu
Ocna. Plecarea prematurã a pãrintelui
Cristian Gabriel Mazilu din mijlocul
enoriaºilor pe care i-a pãstorit vreme
de 25 de ani, în dimineaþa zilei de 9
februarie 2020, a dat naºtere unui val
uriaº de lacrimi ºi durere.

Dupã mai bine de 12 ore, cortegiul
funerar plecat de la Spitalul de Urgenþã
Floreasca, însoþit de parintele
protoiereu Ioan Bârgãoanu ºi o
delegaþie de preoþi apropiaþi, a poposit
în Biserica „Schimbarea la Faþã“ din
Poieni. Urcuºul spre biserica dintre tei
s-a transformat într-o cale o luminii,
sute de candele aprinse ghidând sicriul

cu trupul pãrintelui, purtat de preoþi
printre rândurile de credincioºi. A
urmat apoi slujba Stâlpilor ºi un cuvânt
de încurajare adresat de pãrintele
protoiereu.

De asemenea, în periplul zilei,
cortegiul a fost întâmpinat în jurul orelor
18.00 de cãtre Înaltpreasfinþitul Pãrinte
IOACHIM, Arhiepiscopul Romanului
ºi Bacãului. În incinta Centrului
Eparhial de la Roman, alãturi de preoþi,
monahi ºi monahii ºi de familia pãrintelui
Cristian Gabriel, Ierarhul s-a rugat
pentru iertarea pãcatelor ºi odihna
sufletului celui plecat în veºnicie ºi de
asemenea binecuvântand ºi încurajând
familia, în special pe doamna preoteasa

Nicoleta precum
ºi pe fiicele
Teofana ºi Irina.

P ã r i n t e l e
Cristian Gabriel
Mazilu avea 53 ani ºi provenea dintr-o
familie cu tradiþie clericalã, tatãl
acestuia, Radu Mazilu, fiind preot în
comuna Codãesti. Acesta a urmat
cursurile Liceul „Mihail Kogãlniceanu”,
Vaslui, iar apoi pe cele ale Institutului
Politehnic „Gh. Asachi” din Iaºi,
Facultatea de Electrotehnicã, secþia
Ingineri, promoþia 1992, precum ºi
cursurile Facultãþii de Teologie
Ortodoxã, secþia Pastoralã. Un râvnitor
voluntar al Institutului de Investigare a
Crimelor Comunismului ºi Memoria
Exilului Românesc (IICCMER) în
acþiunea de cãutare ºi descoperire a
mormintelor deþinutilor politici morþi în
penitenciarul din Târgu Ocna si
înhumati în cimitirul Parohiei „Sfinþii
Împãraþi“, pãrintele Cristian Gabriel
Mazilu a plecat din mijlocul enoriaºilor
pe care i-a pãstorit vreme de 25 de ani,
lãsând în urmã chipul unui preot de
vrednicã amintire.

Enumerãm câteva dintre realizãrile
pastoral-misionare ºi administrativ-
gospodãreºti ale pãrintelui Cristian
Gabriel Mazilu: membru de onoare al
Asociaþiei „Cultul eroilor”, din 2008;
diplomã jubiliarã „600 de ani de atestare
documentarã a oraºului Târgu Ocna”,
primitã de la Primãria oraºului Târgu
Ocna; iniþiatorul ºi organizatorul
concursului: „Toacã ºi ie
moldoveneascã”, ajuns la ediþia a III-a,
desfãºurat în colaborare cu Schitul „Sf.
Cuv. Eftimie cel Mare”, din Poieni, Târgu
Ocna; construirea împreunã cu enoriaºii
a ºapte troiþe pe teritoriul parohiei;
intermedierea retrocedãrii a 6,9 ha de
pãdure pentru parohie ºi obþinerea Titlului
de proprietate în urma demersurilor
repetate fãcute între anii 1998-2008;
redactor al revistei „Sarea
Pãmântului”, având în aceastã
publicaþie ºi în altele 56 de
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articole; dobândirea titlurilor de
proprietate pentru cele douã

lãcaºuri de cult ºi pentru curþile lor.
Personalitate arhicunoscutã

locuitorilor oraºului Târgu Ocna ºi nu
numai, pãrintele Cristian-Gabriel
rãmâne în amintirea tuturor spre
veºnicã pomenire.

Membrii Colegiului de redacþie al
trimestrialului „Sarea pãmântului“ vor
pãstra necurmat amintirea unuia dintre
cei mai activi colaboratori ºi prieten de
suflet.

Dumnezeu sã-l ierte!
Redacþia

Cu binecuvântarea Înaltpreasfin-
þitului Pãrinte IOACHIM, Arhiepiscopul
Romanului ºi Bacãului, în Duminica a
II-a a Postului Mare, închinatã Sfântului
Grigorie Palama, mistic ºi apãrãtor al
Ortodoxiei din secolul XIV, a avut loc
instalarea noului preot paroh, în Parohia
Poieni, Protopopiatul Oneºti.

Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie
a fost sãvârºitã de un sobor de preoþi,
sub protia pãrintelui protopop
Ioan Bârgãoanu, delegat al Înaltpreas-
finþitului Pãrinte IOACHIM ºi al Centrului
Eparhial. În cadrul Sfintei Liturghii, a
fost oficiat un Parastas pentru pãrintele
Cristian Gabriel Mazilu trecut la Domnul.
De asemenea, în contextul noii
epidemii Coronavirus, urmând îndemnul
Preafericitului Pãrinte Patriarh DANIEL,

au fost rostite cereri ºi rugãciuni
speciale pentru încetarea noii epidemii.

La finalul slujbei, pãrintele
protopop Ioan Bârgãoanu a transmis
celor prezenþi arhiereºtile binecuvântãri,
dând citire în mod oficial Actului de
numire a pãrintelui Daniel Pintilie, ca
preot paroh al acestei parohii, urându-i
pastoraþie rodnicã în mijlocul
credincioºilor din aceastã comunitate.

Plin de emoþie, noul preot paroh
Daniel Pintil ie a mulþumit Înalt-
preasfinþitului Pãrinte IOACHIM pentru
încrederea ºi purtarea de grijã, precum
ºi pãrintelui protoiereu Ioan Bârgãoanu
pentru dragostea manifestatã de-a
lungul timpului. De asemenea, pãrintele
Daniel a mulþumit familiei pentru sprijinul
acordat ºi credincioºilor pentru

frumoasa primire, rugându-i sã-l urmeze în rugãciune.
Pãrintele Daniel Pintilie este nãscut în zi de Mare

Praznic, pe data de 25 decembrie 1978, într-o familie
drept credincioasã din oraºul Târgu Ocna. Având dorinþa
de a sluji lui Dumnezeu, urmeazã cursurile Facultãþii
de Teologie „Andrei ªaguna”, din Sibiu, fiind licenþiat în
Teologie.

Este cãsãtorit cu tânãra Georgiana Maria din anul
2008, având doi copii: Teodor ºi Iosif. În anul 2018
este hirotonit preot de cãtre Înaltpreasfinþitul Pãrinte
Ioachim, pe seama Mãnãstirii „ªtefan cel Mare ºi
Sfânt“, Slãnic Moldova. Din data de 01 martie 2020,
având binecuvântarea Ierarhului, este numit preot
paroh al  Parohiei  Poieni,  în urma hotãrâri i
Permanenþei Eparhiale.

Preot Andrei TURCU
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În Duminica a III-a a Sfântului ºi
Marelui Post, în Parohia „Sf. Împãraþi
Constantin ºi Elena” din oraºul staþiune
Târgu Ocna, a avut loc un eveniment
deosebit pentru viaþa pastoral-misionarã
a comunitãþii.

Ziua în care, în mod deosebit, se
prãznuieºte SEMNUL CRUCII, ca
putere mântuitoare ºi dimensiune
supremã a biruinþei prin jertfã, a fost
aleasã pentru a fi prezentat în mod oficial
noul preot paroh al Bisericii în persoana
pãrintelui Andrei Turcu.

Ziua a debutat cu sãvârºirea slujbei
Utreniei ºi a Acatistului Sfintei Cruci. Dupã
ritualul scoaterii Sfintei Cruci, a urmat
Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului
Vasile cel Mare. Sãvârºitã în sobor sub
protia pãrintelui protoiereu Ioan
Bârgãoanu, lucrarea liturgicã a respectat
îndrumãrile Sfântului Sinod al Bisericii

Preot Andrei-Silviu NEICU

Ortodoxe Române, recomandãrile
Înaltpreasfinþitului Pãrinte IOACHIM,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului
precum ºi noile norme impuse de starea
de urgenþã datoratã Epidemiei Covid-19,
prin desfãºurarea ei pe o scenã special
amenajatã în faþa locaºului de închinare.

La final, pãrintele protoiereu de
Oneºti a comunicat celor prezenþi
Decizia de numire a noului preot paroh,
semnatã de chiriarhul locului ºi luatã
în Permanenþa Eparhialã în data de 25
februarie 2020, decizie valabilã
începând data de 1 martie, acelaºi an.

Felicitându-l pe pãrintele Andrei,
pãrintele protoiereu l-a recomandat
comunitãþii ca un tânãr energic,
pregãtit teologic ºi cu frumoase

realizãri pânã la acest moment, atât
pastorale (suplinind în ultimul an
Parohia Filipeºti), cât ºi social-
filantropice (prin Proiectul „Masa
Bucuriei“ implementat în cadrul
Protopopiatului Oneºti).

Amintim cã Biserica „Sf.
Împãraþi“ din Târgu Ocna este
cunoscutã în special pentru evlavia pe
care creºtinii din toatã þara o au faþã
de martirii ºi mãrturisitorii care au
pãtimit în perioada comunistã în
Spitalul Penitenciar din proximitatea
lãcaºului de cult.

Doamne, ridicã pe Crucea iubirii
Tale pãcatele lumii!

De fapt Iacov, spunându-le lor cã a cucerit Sichemul cu
sabie ºi arc (Gen 48, 22), aratã cã i-a trebuit luptã ºi
ostenealã ca sã punã stãpânire pe patimi ºi sã le ascundã
în pãmântul Sichemului. S-ar pãrea însã cã este o
oarecare contrazicere între a ascunde zeii în Sichem ºi
a þine un idol în ascunziº. Cãci a ascunde zeii în Sichem
e lucru de laudã; iar a þine un idol în ascunziº e lucru de
ocarã. De aceea a pecetluit lucrul din urmã cu blestem,
zicând: «Blestemat cel ce þine idol în ascunziº» (Deut 27,
15). ªi de fapt nu este acelaºi lucru a ascunde ceva în
pãmânt pentru totdeauna ºi a-l þine în ascunziº. Cãci ceea
ce a fost ascuns în pãmânt ºi nu se mai aratã vederii se
ºterge cu vremea ºi din amintire. Dar ceea ce e þinut în
ascunziº nu e cunoscut de cei din afarã, însã e vãzut

necontenit de cel ce l-a pus acolo. Acesta îl are mereu
în amintire ca pe un chip cioplit pe care îl poartã în
ascuns. Cãci tot gândul urât, care ia formã de
cugetare, este o sculpturã ascunsã. De aceea este
ruºine a scoate la arãtare asemenea gânduri, dar e
primejdios ºi de a þine în ascuns un chip cioplit,
precum ºi mai primejdios este de a cãuta formele
dispãrute, cugetarea înclinând cu uºurinþã spre
patima izgonitã ºi împlântând în pãmânt bronzul
idolului. Cãci deprinderea virtuþii este de aºa fel cã
se cumpãneºte cu uºurinþã ºi într-o parte ºi într-alta,
aplecându-se, dacã nu se poartã de grijã, spre cele
potrivnice (Nil Ascetul, Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p. 234-235).
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Dacã nu am avut parte de multã
zãpadã, am avut în schimb multe zile
însorite cu temperaturi care au permis
constructorilor sã lucreze la obiectivele
de investiþii aflate în derulare.

În fiecare an, în primul numãr al
acestei apreciate reviste, vã prezentãm
care sunt principalele activitãþi/proiecte/
obiective pe care ne propunem sã le
realizãm împreunã. Vom face acest lucru
ºi de aceastã datã, cu referire succintã
asupra celor mai importante.

Dupã cum am spus, în aceastã iarnã,
constructorii au lucrat cu spor la
obiectivele aflate în lucru. S-a lucrat ºi
se lucreazã la cele douã grãdiniþe, la
blocul C8, la Colegiul „Costache Negri”
etc. Sunt în grafic ºi se lucreazã cu spor
la obiectivul de investiþii: „Reabilitare,
modernizare ºi dotare Grãdiniþa
Piticot A, oraº Târgu Ocna, jud.
Bacãu“ cu lucrãri în valoare totalã de
3.175.199 lei, precum ºi la obiectivul:
„Reabilitare, modernizare ºi dotare
Grãdiniþa Piticot B, oraº Târgu
Ocna, jud. Bacãu“ cu valoarea totalã
de 3.609.457 lei. De asemenea, au
început lucrãrile de „Modernizare ºi
dotare Colegiu C. Negri, oraº Târgu
Ocna, judeþul Bacãu“, valoarea totalã
a  investiþiei fiind de 10.361.308.00 lei.
Nu au început lucrãrile la obiectivul:
„Construirea ºi dotarea Centrului
Multifuncþional tip creºã în zona
Tiseºti, oraº Târgu Ocna, jud.
Bacãu” cu o valoare a  investiþiei de
2.116.594 lei, deoarece licitaþia pentru
desemnarea firmei care se va ocupa de
întocmirea proiectului tehnic ºi de
lucrãrile de construire nu a fost finalizatã,
din cauze care nu þin de activitatea
autoritãþii publice locale. Pentru
obiectivele susmenþionate, finanþarea
este asiguratã prin Programul Naþional
de Dezvoltare Localã derulat de
Ministerul Lucrãrilor Publice, Dezvoltãrii
ºi Administraþiei, contribuþia beneficiarului
fiind necesarã numai pentru acoperirea
unor cheltuieli neeligibile prin program.
Prin acelaºi program de finanþare, s-au

terminat lucrãrile la obiectivul:
„Modernizare 4 strãzi în Oraºul
TÂRGU OCNA, Judeþul BACÃU”
Str. Viiºoara, str. Cãpitan Buºilã, str.
Tãbãcari, str. Daniela Caurea. La
data de 20.06.2019 a fost încheiat
Procesul verbal de recepþie la terminarea
lucrãrilor  nr. 8712, având o perioadã de
garanþie de bunã execuþie a lucrãrilor de
36 luni, iar  obiectivul: „Reabilitare
strãzi în Oraºul TÂRGU OCNA,
Judeþul  BACÃU” era realizat 98% la
sfârºitul anului 2019.

În anul 2018, Administraþia publicã
localã a oraºului Târgu Ocna a semnat

Contractul de Finanþare nr. 1570/
09.03.2018 cu Ministerul Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei Publice
(actual Ministerul Lucrãrilor Publice,
Dezvoltãrii ºi Administraþiei) pentru
finanþarea prin Programul Operaþional
Regional 2014 - 2020 (POR), Axa
prioritarã 7.1.,  celui mai amplu proiect
de investiþii ce se va implementa în oraºul
nostru „Valorificare turisticã ºi

modernizare infrastructurã specificã
în staþiunea balneoclimaticã Târgu
Ocna”. Valoarea totalã a acestei investiþii
este de  21.468.011,40 lei, din care,
valoare eligibilã nerambursabilã din
FEDR: 18.247.809,69 lei, valoare eligibilã
nerambursabilã din bugetul naþional:
2.780.170,48 lei, valoarea cofinanþãrii
eligibile a beneficiarului: 440.094,23 lei,
iar perioada de implementare este 2018-
2021. Pentru acest obiectiv, a fost întocmit
proiectul tehnic de execuþie, au fost
încheiate contracte pentru prestarea
diverselor servicii conexe, s-a publicat în
sistemul electronic licitaþia pentru

executarea lucrãrilor de construcþie,
termenul de deschidere a ofertelor fiind
în luna mai 2020. Despre ceea ce se va
realiza prin acest grandios proiect, v-am
informat în numerele anterioare ºi o voi
face ºi în numerele viitoare, atunci când
vor începe efectiv lucrãrile.

Prin acelaºi program de finanþare -
POR 2014 - 2020, administraþia
publicã localã a solicitat

(urmare di n p. 1)
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Târgu-Ocna - vedere panoramicã

finanþare pentru alte proiecte de
investiþii necesare sistemului
educaþional .

Astfel, pe Axa prioritara 10:
„Îmbunãtãþirea infrastructurii
educaþionale”, Axa 10.1.: „Investiþiile
în educaþie ºi formare, inclusiv informare
profesionalã pentru dobândirea de
competenþe ºi învãþare pe tot parcursul
vieþii prin dezvoltarea infrastructurilor de
educaþie ºi formare”,  au fost depuse
douã proiecte. S-a semnat contractul de
finanþare cu Ministerul Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei Publice
(actual Ministerul Lucrãrilor Publice,
Dezvoltãrii ºi Administraþiei) pentru
„Dezvoltarea, modernizarea ºi
dotarea infrastructurii operaþionale
din cadrul ªcolii nr. 1, oraº Târgu
Ocna, jud. Bacãu” - Contractul de
Finanþare nr. 4551/15.07.2019 cu o
valoare totalã a investiþiei de
18.437.572,88 lei, din care, valoare
eligibilã nerambursabilã din FEDR:
15.671.936,96 lei, valoare eligibilã
nerambursabilã din bugetul naþional:
2.395.040,70 lei, valoarea cofinanþãrii
eligibile a beneficiarului : 370.595,22 lei
iar  perioada de implementare este  2018-
2022.

Se aflã în procedura de evaluare la
Agenþia de Dezvoltare NORD - EST
P. Neamþ, proiectul „Modernizare,
dotare ºi reabilitare ªcoala
Gimnazialã nr. 2, oraº Târgu Ocna,
jud. Bacãu”, a cãrei valoare, conform
devizului general aprobat prin HCL nr.
55/19.06.2018, este de 13.393.375,67
lei cu TVA. Au fost solicitate clarificãri
la care s-a rãspuns în termen, acum
aºteptãm rezultatul evaluãrii.

Pe Axa 8.3 a POR 2014-2020 a fost
întocmit ºi declarat eligibil proiectul:
„Servicii comunitare pentru
persoane adulte cu dizabilitãþi“-
proiect desfãºurat în parteneriat cu
D.G.A.S.P.C. Bacãu. Proiectul prevede
construirea a 4 locuinþe protejate ºi
reabilitare-modernizare clãdire existentã
pentru înfiinþarea unui centru de zi în str.
Tiseºti, nr. 45, (incinta fostului spital
orãºenesc). Valoarea investiþiei este de
4.155.670,73 lei, în aceastã perioadã
având loc procedura de evaluare a
ofertelor depuse pentru desemnarea

constructorului. Vom reveni cu detalii
privind aceste proiecte în numerele
viitoare.

Lucrãrile la obiectivul: „Cons-
truire bloc de locuinþe pentru tineret
ANL – C8 în oraºul Târgu Ocna” cu
fonduri de la Agenþia Naþionalã pentru
Locuinþe se apropie de sfârºit. Se
lucreazã la finisaje interioare ºi exterioare,
astfel cã cele 48 de unitãþi locative - 39
tip garsonierã ºi 9 locuinþe cu 2 camere -
vor fi curând gata sã-ºi primeascã
locatarii, în ordinea listei de prioritãþi
aprobatã de cãtre Consiliul local.

Au fost reluate lucrãrile prevãzute
în proiectul: „Reabilitare, moder-

nizare, extindere ºi dotare Casa de
Culturã Târgu Ocna”, finanþat cu
fonduri guvernamentale prin Compania
Nationalã de Investiþii, obiectiv ce se
apropie de finalizare. Despre importanþa
realizãrii acestuia vom reveni în numerele
viitoare.

Oraºul nostru face parte dintr-un
proiect finanþat prin POIM  2014-2020,
„Extinderea ºi reabilitarea infra-
structurii de apã ºi apã uzatã în
judeþul Bacãu” – Master Plan jud.
Bacãu, prin care în Târgu Ocna se
propun atât lucrãri la reþeaua de
alimentare cu apã, cât ºi la reþeaua de
canalizare ºi anume: extinderea reþelei de
distribuþie a apei în lungime de 5,1 km;
lucrãri de reabilitare a reþelelor de apã în
lungime de 25 km; extindere reþea

canalizare în lungime de 10,13 km;
realizarea unei staþii de pompare.
Contributia financiarã a oraºului Târgu
Ocna la acest proiect este de 2 % din
valoarea totalã ce va rezulta ca urmare
a întocmirii documentaþiilor tehnice
impuse de Ghidul solicitantului.

Prin accesarea unor fonduri
gestionate de Agenþia pentru Finanþarea
Investiþiilor Rurale, Mãsura M7/6B –
„Investitii locale de bazã destinate
populaþiei rurale inclusiv a celor de
agrement ºi culturale ºi a infrastruc-
turii aferente”, oraºul nostru a achi-
zitionat un utilaj specific pentru dotarea
serviciului de salubritate al oraºului Târgu

Ocna, jud. Bacãu, în valoare de
388.958,64 lei.

Au continuat activitãþile de
monitorizare a izvoarelor cu apã mineralã
terapeuticã din Parcul Mãgura, pentru
care oraºul nostru a obþinut Licenþa de
dare în administrare pentru
exploatare, se mãsoarã debitul,
temperatura, conductivitatea ºi ceilalti
parametri prevãzuþi de actele normative
ce reglementeazã aceastã activitate. S-au
recoltat probe pentru analizele bacte-
riologice trimestriale, a fost întocmit ºi
depus la Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale Bucureºti Raportul
anual de analizã a modului de
implementare a licenþei,
activitãþi realizate de o firmã de
specialitate.
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În vederea asigurãrii ordinii
ºi liniºtii publice, dar ºi a pãstrãrii
curãþeniei oraºului, la iniþiativa

unor consilieri locali au fost semnate
contracte pentru întocmirea studiilor de
fezabilitate pentru douã proiecte, ºi
anume: „Proiect supraveghere video
oraº”  ºi „Proiect sistem supra-
veghere video 11  platforme”. Dupã
întocmirea studiilor ºi aprobarea acestora
de cãtre Consiliul local, se vor urma
procedurile de implementare. Avem în
vedere ºi alte activitãþi ºi proiecte menite
sã facã din oraºul nostru o staþiune
cãutatã de cât mai mulþi turiºti.

În luna ianuarie 2020, am sãrbãtorit
mai întâi pe Mihai Eminescu - poetul
nostru  naþional, iar mai apoi, la 24
ianuarie, 161 de ani de la Unirea
Principatelor Române, organizând
activitãþi culturale specifice coordonate
de cãtre personalul Casei orãºeneºti de
Culturã ºi cadrele didactice de la unitãþile
de învãþãmânt din oras. La începutul lunii
martie, s-au organizat activitãþi în care
s-a sãrbãtorit  „Ziua femeii” - fiinþa fãrã
de care lumea nu ar exista!

 Dar, odatã cu apariþia în Europa a
virusului COVID 19, toate activitãþile
educative, culturale, sportive, religioase
etc.  au fost interzise sau se pot desfãºura
cu un anumit numãr de persoane,
respectând regulile impuse de autoritãþile
sanitare. Administraþia publicã localã este

mobilizatã ºi urmãreºte îndeaproape
izolarea la domiciliu a persoanelor care
se întorc din þãrile afectate de virus, au
fost ºi vor fi în continuare realizate acþiuni
de igienizare a zonelor publice ºi a
locurilor de joacã pentru copii.

Vã rugãm ºi pe aceastã cale sã
urmaþi instrucþiunile
prevãzute pentru
starea de urgenþã
instituitã pe teritoriul
þãrii noastre, sfatu-
rile autoritãþilor ºi
ale specialiºtilor ºi sã
rãmâneþi în casã!
Vã apãraþi astfel de
infectare cu acest
virus ucigaº, fiecare
în parte, dar feriþi
rãspândirea aces-
tuia în rândul celor
dragi ºi apropiaþi!
Pentru orice situaþie
legatã de aceastã
pandemie, vã ru-
gãm sã contactaþi
autoritãþile  prin
mijloacele afiºate în
locurile publice din
oraº, iar noi vã
asigurãm de tot
sprijinul! Sã ne fie
bine la toþi cât mai
repede posibil!

Deºi iarna nu ºi-a pus pe deplin
amprenta pe tâmplele îmbãtrânite ale
Cireºoaiei, protectorul sãu, bunul ºi
blândul Cuvios Eftimie cel Mare ºi-a
întins din nou braþele pentru a-ºi oferi
binecuvântarea celor care doresc sã-i
stea în preajmã pe 20 ianuarie, când îºi
serbeazã numele.

Pe drumul pietros care ºerpuieºte
prin pãdure spre micuþa mãnãstire
ocrotitã de acest mare ascet, primii
pelerini ºi-au fãcut apariþia. Sunetul
toacei seamãnã cu isonul unei cântãri
bizantine, iar clopotele strigã la sufletele
strãbunilor sã se pregãteascã pentru o
nouã Sfântã Liturghie. Slujba hramului
este un moment solemn pentru care
micuþa obºte s-a pregãtit din timp.

 Ziua liturgicã a debutat cu slujba
sfinþirii apei sãvârºitã lângã crucea
comemorativã a eroilor, din curtea
mãnãstirii.

A urmat apoi slujba Utreniei
succedatã de Sfânta Liturghie sãvârºitã
de un sobor de 15 preoþi, sub protia
pãrintelui protoiereu Ioan Bârgãoanu.

În timpul Sfintei Liturghii, au fost
pomeniþi eroii români, în cinstea cãrora
s-a înãlþat acest lãcaº de rugãciune, dar
ºi un numãr de ierarhi ºi preoþi care au
plecat la ceruri, dar au rãmas în legãturã
cu obºtea acestei mãnãstiri prin
rugãciunile lor.

La finalul slujbei, pãrintele protoiereu
Ioan a explicat importanþa Sfântului Cuvios
Eftimie pentru creºtinãtatea ortodoxã ºi a

scos în evidenþã câteva din cele mai
importante activitãþi ale protosinghelului
Claudiu Constantin Panþiru, stareþul
acestui sfânt locaº, punând accent pe
legãtura strânsã pe care pãrintele o are
cu eroii Cireºoaiei, el însuºi fiind nepotul
unui erou.

A urmat cuvântul pãrintelui stareþ
care a mulþumit tuturor pelerinilor pentru
jertfa lor fãcutã pentru Sfântul Eftimie ºi
pentru eroii neamului, prin participarea la
slujba hramului. Au fost aduse mulþumiri
ºi colaboratorilor care au contribuit la buna
organizare a acestei sãrbãtori.

În final s-a fãcut tradiþionala fotografie
a hramului în faþa bisericii, apoi fiecare
slujitor ºi pelerin a fost invitat la agapa
organizatã prin dragostea ºi strãdania
pãrintelui stareþ.

A fost o zi minunatã, binecuvântatã
de Sfântul Cuvios Eftimie cu soare, în care
strãmoºii jertfiþi pe aceste locuri s-au
bucurat din nou de rugãciunile Sfântului ºi
de dragostea slujitorilor acestui sfânt locaº
care le þin vie amintirea ºi pomenirea.

Preot Benone Paul VÃSÂI

O, brad frumos… II
De noaptea de Crãciun, îþi mai aduci aminte?
Ningea peste noi ca-ntr-o poveste scandinavã…
Eram flacãri subþiri de colind
fermecând cãminul,
arzând în priviri imagini sfinte.
În haine ºi-n suflet aveam
mireasmã de mere culcate în fân
amirosind a Florile dalbe.
Cerul cu stele îngenunchea
lângã acorduri de glasuri ºi muzicuþe:
– O, brad frumos!...
(smulgere verde-ntre visele mele…)
Uitaþi de rãsplatã, cântam
ºi vesteam bucurii
în tãcerea de templu-a zãpezii
ºi stelele nopþii
coborau de pe boltã, desculþe
ºi ardeau în zãpadã – aºteptând
sã cãlcãm peste ele…

Valeriu FILIMON, Tãrâmuri imaginare – Poezii, Edit.
Paco, Bucureºti, 2001, pag. 29-30
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Sfânta Liturghie s-a terminat. Toþi
credincioºii ieºeau din bisericã. Numai
un bãrbat, ca de vreo treizeci de ani,
mai zãbovea în rugãciune, în faþa icoanei
Domnului Hristos. Când preotul ieºi din
altar, gata de plecare spre casã,
bãrbatul se ridicã, se îndreptã sfios
cãtre el ºi vorbi astfel:

– Pãrinte, þin neapãrat sã vã fac
o mãrturisire. Am ascultat toatã slujba
ºi predica ºi sunt foarte mulþumit, ceea
ce n-am simþit încã niciodatã în viaþa
mea. Fericesc gândul bun de a intra în
bisericã. Aici am gãsit lumina, adevãrul
ºi liniºtirea dupã care înseteazã de atâta
vreme sufletul meu.

– Fiule, rãspunse preotul, mã
bucur de cele ce aud din gura dumitale.
Sã fii încredinþat cã Biserica este
adevãratul  izvor de luminã ºi
învãþãturã. Sfânta slujbã, în toatã
desfãºurarea ei, are o mare înrâurire
asupra sufletului nostru. Omul Îl cautã
ºi-L doreºte pe Dumnezeu, precum
spune psalmistul: „În ce chip doreºte
cerbul izvoarele apelor, aºa Te doreºte
sufletul meu pe Tine, Dumnezeule”
(Psalm 41, 1). Omul doreºte sã ducã
o viaþã cât mai frumoasã ºi tot mai
plinã de sfinþenie. Pentru împlinirea
acestor doriri, noi gãsim în Bisericã
deosebitã luminare ºi temeinicã
învãþãturã. Sfânta Liturghie cu lucrãrile
ei, cu cântãrile ei, cu predica ei, îl ajutã
pe credincios sã cunoascã mai bine
adevãrul lui Dumnezeu, îl face pe om
sã-L simtã pe Domnul mai aproape de
el, îi prilejuieºte omului clipe de înalte
bucurii sufleteºti pe care nu le poate
gãsi în altã parte, în afarã de Bisericã.
Cine vine la bisericã ºi ascultã cu

toatã inima Sfânta Liturghie, se simte
ridicat deasupra tuturor grijilor ºi
necazurilor vieþii, trãieºte cu adevãrat
în cerur i ,  precum spune o
preafrumoasã cântare: „În biserica
slavei Tale stând, în cer a sta ni se
pare”. În mireasma dumnezeiascã, ce
umple toatã biserica, în timpul sfintei
slujbe, omul îº i  recunoaºte
nevrednicia sa înaintea lui Dumnezeu.
Prin faþa conºtiinþei îi trec toate
pãcatele sale: î i  pare rãu ºi se
ruºineazã cã le-a sãvârºit. În mintea
lui se naºte hotãrârea de a se smulge
de sub stãpânirea pãcatului, de a se
întoarce la Dumnezeu, cerându-I mila
ºi ajutorul pentru viaþã nouã. Fii fericit,
fiule, cã trãieºti cea mai frumoasã zi
din viaþa dumitale. Astãzi te-a chemat
Domnul la El ºi I-ai rãspuns cu
bunãvoinþã ºi hotãrâre. Binecuvântat sã
fie acest frumos început de îndreptare.
Vino cât mai des la bisericã, roagã-te
cu toatã smerenia ºi foloseºte cu toatã
încrederea lucrarea sfinþitoare a
Bisericii prin care se revarsã în inima
credincioºilor ajutorul lui Dumnezeu.
Strãduieºte-te sã rãmâi nestrãmutat
pe acest drum care s-a deschis astãzi
în viaþa dumitale. Apropie-te cu toatã
dragostea de Hristos, Domnul nostru,
ºi  vei  avea adevãrata odihnã
sufleteascã, precum o fãgãduieºte El
tuturor oamenilor: „Veniþi la Mine toþi
cei osteniþi ºi împovãraþi ºi Eu vã voi
odihni pe voi” (Matei 11, 28). Nimeni
ºi nimic sã nu poatã rupe legãtura ce
ai fãcut-o astãzi cu Domnul, fiindcã
numai prin El ne izbãvim de pãcat, ne
mântuim; numai prin El ajungem la
fericirea pãmânteascã ºi cereascã

precum limpede o spune: „Rãmâneþi
în Mine ºi Eu în voi… cãci fãrã Mine
nu puteþi face nimic” (Ioan 15, 4-5).

– Vã mulþumesc mult, pãrinte,
pentru aceste învãþãturi. Plec din locaºul
lui Dumnezeu cu sufletul îmbogãþit de
comori alese ºi nepieritoare. Mã voi
ruga Domnului Hristos sã-mi ajute ca
sã fac din bucuria mea de astãzi
bucuria vieþii mele întregi.

Este Biserica ºi Sfânta Liturghie
prilej de astfel de bucurii pentru
credincioºii noºtri de astãzi? Puterea
dumnezeiascã a Sfintei Liturghii este
aceeaºi ºi astãzi ºi va fi totdeauna.
Ea poate mulþumi ºi ferici sufletele
tuturor celor ce o ascultã cu dragoste,
cu atenþie ºi cu dor nestins de
mântuire.

Cei ce pãºesc pragul bisericii,
la ceas de Sfântã Liturghie, fãrã nici
un pic de dragoste ºi credinþã în
lucrarea ei  dumnezeiascã º i
sf inþ i toare ºi  nu-i  dau cuvenita
ascultare, nu se vor învrednici de
fructul minunat al Sfintei Liturghii. Vor
ieºi din bisericã mult mai rãi decât
au intrat, adãugându-ºi un pãcat în
plus: dispreþuirea Sfintei Liturghii.

Bine este ca fiecare creºtin, în
folosul propriului sãu suflet, sã þinã
socotealã de aceste lucruri. Sã-ºi
revizuiascã serios ºi conºtiincios
gândurile ºi purtãrile când se gãseºte
în bisericã la Sfânta Liturghie.


